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RESUMO 
 

Os jogos educativos tem se mostrado como um recurso de auxílio na 

aprendizagem tanto em sala de aula, quanto fora dela. Com isso, vem se 

intensificando o desenvolvimento e o uso de jogos na grande parte das 

modalidades de ensino. Neste sentido, a presente pesquisa buscou investigar a 

perspectiva pedagógica embutida nos jogos educativos descritos em trabalhos 

científicos. Para atingir este objetivo, foi realizado um Mapeamento Sistemático 

da Literatura. Ele utilizou a busca manual em quatro conferências e dois 

periódicos, no período de dez anos, entre 2003 e 2013. Deste modo, esta pesquisa 

visa selecionar os trabalhos mais relevantes que relatam desenvolvimento de 

jogos educativos. No total foram encontrados 3.214 estudos, e destes 74 foram 

selecionados com a finalidade de responder quatro questões de pesquisa. Após a 

análise e extração de dados, conclui-se que há uma parcela significante de estudos 

que enfocam na preocupação de como o jogo pode auxiliar no processo de 

aprendizagem. Assim, do total de estudos selecionados, 59.45% apresentam 

algum tipo de aspecto pedagógico para auxiliar no processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: jogos educativos, aspectos pedagógicos, mapeamento 

sistemático. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Educational games have been shown as a resource for assistance in learning both 

in the classroom and outside of it. With it, has intensified the development and 

use of games in most of the teaching approaches. In this sense, this research 

investigates the embedded pedagogical perspectives in educational games 

described in scientific papers. To achieve this goal, we performed a Systematic 

Mapping Study of Literature. It consisted of manual search in four conference 

proceedings  and two journals, ranging from 2003 to 2013. Thus, this research 

aims at selecting the most relevant papers that report the development of 

educational games. In total 3,214 studies have been found, and from these, 74 

were selected for the purpose of responding four research questions. After the 

analysis and extraction of data, it is concluded that there is a significant portion 

of studies that focus on the concerns of how the game can assist the learning 

process. Thus, the total number of selected studies, 59.45% have some type of 

educational aspect to assist the learning process. 

Keywords: educational games, educational aspects, systematic mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 
A ideia de desenvolver sistemas computacionais com fins educacionais tem 

acompanhado a própria evolução do computador. Valente (1999) afirma que os 

primeiros usos do computador na educação surgiram ainda no final da década de 

1950 e representavam as possibilidades tecnológicas da época. Com o passar dos 

anos, os artefatos tecnológicos continuaram a evoluir e incorporar avanços em 

áreas distintas, como por exemplo a Inteligência Artificial, amplamente utilizada 

nos jogos de última geração.  

No contexto histórico, tomando-se o jogo como objeto de diversão e 

passatempo, é possível afirmar que não é um artefato recente. Huizinga (2000) 

aponta que o jogo sempre esteve presente em diversas culturas e civilizações, 

considerando fatores como competição e regras. Desta forma, o autor afirma que 

a competição em qualquer outra parte do mundo, possui todas as características 

formais do jogo. Para o autor, no que diz respeito às características formais do 

jogo, é entendido que ele é uma evasão da vida “real”, pelo fato de ser 

desinteressado e livre, ou seja, é considerado uma atividade temporária 

apresentada como um intervalo da vida quotidiana. Segundo Lopes e Oliveira 

(2013), desde tempos ancestrais que os humanos criam objetos que servem de 

apoio a estas atividades, embora só com a revolução industrial se evidencie a 

criação de máquinas de jogo. 

A partir do primeiro jogo eletrônico desenvolvido por Willy Higinbotham 

em 1958, denominado “Tennis for Two” (Amorin 2006), a indústria dos jogos 

tem evoluído até chegar em televisores com acessórios como óculos 3D e pistolas 

(Batista 2007). Entende-se aqui por jogos digitais, de acordo com a definição de 

Souza et al. (2013) que “um jogo digital é desenhado para ser utilizado em algum 

dispositivo tecnológico como computador, tablet ou celular, no qual exista 

interação entre humano e tecnologia”. Lucchese e Ribeiro (2005) afirmam que é 

evidente notar que os jogos digitais estão intimamente ligados aos computadores, 

numa visão mais abrangente, como PC’s, consoles de videogame e celulares. 

Segundo Battaiola (2000), o grande interesse do desenvolvimento deste 

tipo de software, se deve ao seu atrativo comercial, cujo mercado mundial se situa 

na faixa das dezenas de bilhões de dólares. Neste cenário, visto que os alunos da 
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era atual crescem divertindo-se com jogos, sentiu-se a necessidade de agregar os 

aspectos positivos encontrados em jogos e leva-los para a área da educação. 

Battaiola também afirma que a possibilidade de se combinar entretenimento com 

educação é um ponto a ser considerado, porém, ainda segundo o mesmo autor, 

estima-se que menos de 20% dos jogos disponíveis tem algum tipo de enfoque 

educacional, sendo que, em geral, os jogos mais utilizados só servem para 

desenvolver rapidez de raciocínio e reflexo. 

Neste sentido, a presente pesquisa busca investigar a preocupação com a 

pedagogia de ensino por trás dos jogos educativos. O método de pesquisa adotado 

é um Estudo de Mapeamento Sistemático, do inglês Systematic Mapping Study. 

Almeida Filho (2011) define como “uma forma de avaliar e interpretar todas as 

pesquisas disponíveis referentes a uma questão de pesquisa em particular, área 

temática, ou fenômeno de interesse”. Este tipo de pesquisa já é amplamente 

utilizado na medicina há vários anos, e atualmente vem conquistando espaço na 

computação, e tem o objetivo de fornecer uma visão geral de uma área de 

pesquisa, além de identificar até onde um determinado tópico foi estudado, o tipo 

de pesquisa e seus resultados. (Petersen et al. 2007) 

A motivação desta pesquisa deve-se ao fato de perceber uma lacuna de 

pesquisa na literatura. Assim, identificou-se a ausência de pesquisas que 

forneçam de maneira geral e que sumarizem a teoria pedagógica utilizada na 

concepção de jogos educativos. Dentre estes aspectos, busca-se encontrar jogos 

desenvolvidos embasados em teorias de aprendizagem, estratégias e 

metodologias de ensino. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVOS GERAIS 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer uma extensa visão de estudos que 

apresentam aspectos pedagógicos em jogos educativos digitais de acordo com 

relatos de desenvolvimento de jogos educativos na literatura. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Interpretar a relação existente entre os aspectos pedagógicos e o gênero 

do jogo; 

 Conhecer a relação entre os aspectos pedagógicos e o público alvo dos 

jogos; 
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 Demonstrar maiores frequências de público alvo e disciplinas 

contemplados com os jogos educativos; 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma. O Capítulo 2 descreve o 

contexto dos jogos digitais e educativos, apresentando definições enquanto os 

gêneros de jogos digitais, formas de aprendizagens, tal como teorias, 

metodologias e estratégias de ensino. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia de pesquisa utilizada para obtenção 

dos dados referentes aos estudos que relatam o desenvolvimento de jogos 

educativos. Descreve o processo do mapeamento sistemático e as principais 

etapas da pesquisa. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos do mapeamento 

sistemático. São apresentadas as respostas às perguntas de pesquisa propostas 

neste trabalho e os dados coletados.  

No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais deste trabalho, 

limitações e ameaças a validade do estudo e trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
Neste capítulo serão discutidos conceitos sobre jogos educativos, aprendizagens 

e suas teorias e estratégias, e a classificação dos jogos quanto aos gêneros. Estas 

definições são fundamentais pela possibilidade de serem encontradas tais 

aspectos em estudos a serem pesquisados sobre jogos educativos desenvolvidos. 

2.1.   JOGOS EDUCATIVOS 

O processo educativo atualmente passa por uma fase fragilizada, devido aos perfis 

de alunos que diferem bastante dos alunos de épocas passadas. Neste aspecto, 

Souza et al. (2013) enfatizam que frente à ineficiência dos modelos tradicionais 

de ensino, os jogos educativos surgem como um meio que, de forma lúdica e 

desafiadora, estimulam o aluno na resolução de problemas. Especificamente 

quando trata-se de ensino de disciplinas da área de exatas, por exemplo, em que 

as tradicionais aulas expositivas, geralmente não são satisfatórias para uma 

aprendizagem efetiva. A termo de exemplo, Cardoso et al. (2013) afirmam que os 

jogos são uma opção quando o objetivo é tornar as aulas de matemática mais 

interessantes. 

Como o objetivo de auxiliar no processo de ensino/aprendizagem, junto 

com a disseminação de tecnologias interativas (inicialmente desenvolvidas 

apenas para o entretenimento), surgem os jogos educativos digitais. Segundo 

Gonçalves (2011), “os jogos digitais para a educação distinguem-se dos restantes 

por servirem um propósito específico para além de serem meros mecanismos de 

divertimento.” Diante disto, Calisto et al. (2010) afirmam que jogos educativos 

fornecem uma importante contribuição na aprendizagem, pois são ambientes 

capazes de manipular grandes informações, representadas de maneiras diversas, 

através de imagens, textos, sons, filmes etc. 

Neste cenário, Mendes (2012) enfatiza que: 

Para que jogos de caráter educacional sejam mais eficientes, 

tanto na entrega de novos conhecimentos, quanto no tipo de 

conhecimento que possibilita aos alunos, é fundamental que a 

abordagem de desenvolvimento de jogos digitais esteja 

fundamentadas melhores práticas da atividade, bem como nas 

estratégias pedagógicas mais adequadas. 
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Para o autor, esta forma de pensar a produção de jogos digitais, objetiva 

possibilitar maior alinhamento entre educadores e game designers1 para que as 

duas necessidades sejam atendidas. 

Deste modo, serão apresentadas nas próximas seções os aspectos 

fundamentais que abordam ensino e aprendizagem, em que os jogos educativos 

podem ser fundamentados em seu desenvolvimento. 

2.2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

O interesse em pesquisar e compreender o processo de aprendizagem existe 

desde a antiguidade. Filósofos e pensadores famosos como Aristóteles, Sócrates 

e Platão já formulavam teorias e explicações para aprendizagem e o processo do 

conhecimento (Campos 1982). Muitas vezes o termo aprendizagem tem sido 

confundido com aquisição de conhecimentos. Na verdade, o sentido de 

aprendizagem é mais amplo, pois segundo La Rosa (2003): “nela possivelmente, 

o aprendiz passou a conhecer mais e ampliou seu ‘volume’ de conhecimentos, 

embora isto não se constitua tão somente a aprendizagem.”  Deste modo, o autor 

apresenta algumas definições do termo: 

“A aprendizagem pode ser definida como uma modificação sistemática 

do comportamento, por efeito da prática ou da experiência, com um sentido de 

progressiva adaptação ou ajustamento.” (Campos 1986)  

 

Aprender é uma atividade que ocorre dentro de um organismo e 

que não pode ser diretamente observada; de forma não 

inteiramente compreendida os sujeitos da aprendizagem são 

modificados: eles adquirem novas associações, informações, 

insights, aptidões, hábitos e semelhantes. (Davidoff 1983)  

 

Pode-se perceber que apenas alguns fatores são conhecidos, como por 

exemplo o comportamento. Deste modo, psicólogos e educadores têm buscado 

responder: Como acontece a aprendizagem?  O que ocorre dentro do sujeito? 

Essas e outras perguntas têm sido pesquisadas. Como não se tem acesso direto 

aos processos de aprendizagem, os teóricos enfatizam o que ocorre com o sujeito 

após o episódio da aprendizagem, ou seja, observando o desempenho e 

                                                   
1 Segundo Mendes, o papel do game designer é criar conceitualmente os jogos e suas mecânicas 
de forma mais envolvente e divertida possível. 
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comportamento (La Rosa 2003). Foi nesta linha de pensamento que teorias de 

aprendizagem foram fundamentadas e exploradas até hoje. A nível de 

informação, nas próximas subseções serão apresentadas as teorias de 

aprendizagem mais conhecidas e também estratégias/metodologias de ensino 

aplicadas a tecnologias 

2.2.1. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria da aprendizagem significativa, segundo Novak et al. (2000), originou-se 

no trabalho do psicólogo educacional americano David Ausubel (1918-2008), que 

em 1963, publicou The psychology of meaningful verbal learning, considerada 

uma das obras que iniciaram a revolução cognitiva. Ausubel defende que a 

aprendizagem significativa é o oposto da aprendizagem mecânica. Para ele, o 

fator mais importante que depende da aprendizagem do estudante é aquilo que 

ele já sabe, ou seja, aquilo que está incorporado na sua estrutura cognitiva. Assim, 

para que se tenha uma aprendizagem significativa, é necessário levar em 

consideração as experiências cotidianas dos educandos. Portanto, a 

aprendizagem ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos ou 

proposições relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.  

2.2.2. TEORIA CONSTRUTIVISTA 

A Teoria Construtivista surgiu no século XX, a partir das experiências do biólogo 

e filósofo suíço Jean Piaget (1896-1980).  De acordo com a teoria, o indivíduo é 

protagonista na obtenção do conhecimento. Neste contexto, o construtivismo é 

embasado na ideia de que o sujeito é um agente ativo que se compromete com a 

construção do próprio conhecimento agregando a nova informação no seu 

esquema mental e representando-a de uma maneira significativa. 

Neste novo paradigma, o aluno deixa de ser um agente passivo de 

recepção dos conhecimentos repassados pelo professor para se tornar um ser 

ativo, responsável pelo próprio desenvolvimento. De acordo com a teoria de 

Piaget, Romanó (2002) fundamenta que a teoria construtivista crê que o 

conhecimento que todos possuem não é "sobre" o mundo, mas uma parte 

"constitutiva" desse mundo. O conhecimento não é um objeto fixo, pelo contrário, 

ele é construído com base na sua experiência desse objeto. 
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Piaget (1975) dedicou uma atenção especial para o erro. Em sua 

concepção, entende-se que os erros são uma transição na sequência temporal em 

que é construído o conhecimento. Desde que o sujeito perceba o conflito gerado 

entre o que já conhecia e a informação nova, e que supere o conflito gerado, 

resultará em novo conhecimento. 

2.2.3.  TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

No início do século XX o psicólogo Alfred Binet foi solicitado para desenvolver 

um tipo de mecanismo que fosse possível predizer quais crianças teriam sucesso 

nas escolas. Rapidamente foi desenvolvido um “teste de inteligência”, o chamado 

“QI”, que foi utilizado por milhares de pessoas, sendo um sucesso na época. No 

entanto, este instrumento avaliava apenas habilidades verbais e lógicas, pois os 

currículos escolares enfatizavam (e ainda enfatizam) essas duas áreas do 

conhecimento.  

Neste cenário, o psicólogo Howard Gardner viu-se insatisfeito sobre o 

método de avaliar pessoas utilizando apenas habilidades linguísticas e lógico-

matemáticas proposto no modelo QI. Questionando esta proposta, sugeriu a 

Teoria das Inteligências Múltiplas, que trata das potencialidades humanas. 

Gardner (2007) definiu inteligência como: “a capacidade de resolver problemas 

ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou 

comunidade cultural.”. A teoria é embasada em sete inteligências, que são elas: 

linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, 

interpessoal e intrapessoal. A seguir, um breve resumo de cada uma delas, de 

acordo com Gardner. 

 Linguística: é a inteligência que manifesta-se na habilidade de lidar 

criativamente com as palavras. Pode ser notada em poetas, escritores, 

jornalistas, oradores, por exemplo. É caracterizada pela habilidade de 

expressão, transmissão de informações complexas com facilidade, 

possuir amplo vocabulário. 

 Lógico-matemática: é uma competência relacionada com o 

pensamento científico. As habilidades de raciocínio dedutivo e elementos 

matemáticos são fundamentais. Esta inteligência é visível em 

matemáticos, engenheiros, bancários. 
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 Espacial: habilidade para solução de problemas espaciais, por exemplo 

o uso de mapas, visualização de um objeto em ângulo diferente. A 

capacidade de pensar em figuras, perceber o mundo visual e alterá-lo na 

mente ou no papel. É desenvolvida em arquitetos, navegadores, pilotos, 

escultores. 

 Musical: manifesta-se na capacidade de apreciar, compor ou reproduzir 

um conjunto de sons. Sensibilidade para ritmos e timbres. Pessoas 

dotadas desta inteligência podem ser músicos, dançarinos e 

compositores. 

 Corporal-cinestésica: capacidade de usar o próprio corpo para 

expressar uma emoção (como na dança), jogar (esporte) ou criar novo 

produto (como no planejamento de uma invenção). É a habilidade de 

usar a coordenação dos movimentos do corpo com desenvoltura. É 

desenvolvida em atletas, malabaristas, atores. 

 Interpessoal: baseada numa capacidade de perceber distinções entre 

as outras pessoas, como temperamentos, motivações e desejos. Esta 

inteligência é desenvolvida em pessoas de fácil relacionamento como 

políticos, professores e vendedores. 

 Intrapessoal: habilidade de uma pessoa compreender-se e trabalhar 

consigo mesmo. É a capacidade de formar um modelo real de si e utilizá-

lo na vida. Uma vez que essa inteligência é a mais privada, ela requer 

evidência através da música ou da linguagem, para que o observador a 

perceba funcionando. Pode ser percebida em romancista e consultores. 

2.2.4. DESIGN INSTRUCIONAL 

Em ambientes virtuais de aprendizagem, é importante ser levado em 

consideração o planejamento das atividades de maneira que tornem-se 

produtivas para o educando. Principalmente na modalidade de Educação a 

Distância, que exige mais autonomia do estudante. Nesta perspectiva o Design 

Instrucional surge como uma área a ser explorada no que diz respeito ao 

planejamento de atividades educativas. 

Para compreender melhor Design Instrucional, o termo tem sido 

traduzido do inglês para nosso idioma por design, projeto ou desenho 

instrucional, educacional, pedagógico ou didático. O livro de Andrea Filatro 
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(2004) utiliza o vocábulo design pelo fato der ser visto como o resultado de um 

processo ou atividade, em termos de forma e funcionalidade, com propósito e 

intenções claramente definidos. Da mesma forma, é preciso entender o termo 

Instrucional, que vem da palavra instrução, sendo confundido as vezes com 

“treinamento”, ou “instrução programada”. Para melhor compreensão, a autora 

menciona as ideias de Thomas Green2, que enfatiza: 

Na medida que instruir envolve necessariamente uma espécie de 

conversação, em que são dadas razões, evidências, objeções, etc., 

é uma atividade de ensino mais estreitamente ligada a aquisição 

de conhecimento e crenças do que a formação de hábitos e modos 

de comportamento. Treinar, ao contrário, implica mais na 

formação de hábitos e comportamentos e menos a aquisição de 

conhecimentos. Em resumo, instruir está mais intimamente 

relacionado com a procura de compreensão. 

 

Neste contexto, Filatro define Design Instrucional como “a ação 

intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, 

eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 

facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e 

instrução conhecidos.”. Pode ser entendido também como o uso de estratégias de 

aprendizagem para projetar atividades de aprendizagem que permitam a 

construção de habilidades e conhecimentos.  

2.2.5. APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

Segundo Romanó (2002), aprendizagem colaborativa trata-se de uma estratégia 

de ensino que encoraja a participação do estudante no processo de aprendizagem 

e que a torna um processo ativo e efetivo, onde o conhecimento é resultante de 

um consenso entre membros de uma comunidade, algo que as pessoas constroem 

conversando, trabalhando juntas e chegando a um acordo. 

No contexto do presente trabalho, o foco é em aprendizagem colaborativa 

em ambientes virtuais. Sales e Machado (2008) apontam que o aspecto 

                                                   
2 Thomas F. Green, “A Topology of the Teaching Concept”, em R. T. Hyman, Conteporary 
Thought on Teaching. 1971. 
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colaborativo é inserido nos ambientes virtuais a fim de permitir que usuários 

possam estar presentes em um mesmo mundo, realizar tarefas em conjunto, entre 

outras coisas. Deste modo, os autores afirmam que Sistemas Colaborativos são 

ferramentas de software utilizadas em redes de computadores para facilitar a 

execução de trabalhos e atividades em grupo. Assim, jogos colaborativos ou 

multi-jogador (do inglês multiplayer) permitem atividades coletivas no ambiente 

virtual que desenvolve o jogo (Medeiros et al. 2010). 

2.3.   CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS 

A classificação de jogos digitais ainda não possui um consenso. Sato e Cardoso 

(2008) afirmam que tanto na área de Game Design quanto na área acadêmica, 

não existe uma definição tida como definitiva sobre os gêneros de jogos.  

Jogos digitais podem ser classificados através do modo de interação do 

usuário por meio da interface. Segundo Battaiola (2000) o usuário pode atuar em 

terceira pessoa (o usuário se vê na cena). Outra possibilidade também é o usuário 

atuar em primeira pessoa, em que a cena exibida oferece o que os olhos do usuário 

veem.   

Ainda conforme o autor, a interface também pode variar em termos de 

dimensão. Deste modo, existem jogos que utilizam projeções planares 

ortográficas, por exemplo vista lateral e vista frontal. Neste caso a representação 

é feita em duas dimensões ou 2D. Tal como existem jogos com projeções 

perspectivas que são utilizadas quando a noção de profundidade é requerida. 

Neste caso chama-se a representação em três dimensões ou 3D.  

O autor também considera a classificação dos jogos em termos do 

número de usuários, ou seja, mono (single-player) ou múltiplos usuários 

(multiplayer). Alguns jogos, mono ou múltiplos usuários, também podem ser 

jogados via Internet. 

Neste trabalho será considerada principalmente a classificação de gênero 

por meio do gameplay, que Sato e Cardoso (2008) concordam estar associada a 

todas as possibilidades de interação do jogador com os elementos e regras do 

jogo, em seus diferentes níveis. Os autores afirmam que não existe uma tradução 

de gameplay no Brasil, porém pode ser substituída por “mecânica do jogo” pelo 

fato de estar diretamente associada ao funcionamento do sistema de um jogo.  
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A seguir, a classificação dos jogos digitais definidas por Battaiola (2000) 

e Fullerton, Swain e Hoffman (2004): 

 Estratégia: são jogos idealizados com o objetivo do usuário tomar 

decisões de grandes consequências. Caracterizam-se pelo foco nas táticas 

e planejamento, tanto quanto no gerenciamento de unidades e recursos. 

Geralmente abrangem temas como conquistas, exploração e comércio. 

SimCity™3 e Colonization™4 são exemplos de jogos de planejamento de 

cidades. Qualquer outro jogo cuja função principal é a conquista de um 

objetivo através de análise crítica da situação e que possibilite um desafio 

mais intelectual do que de reflexo é considerado de estratégia. 

 Quebra-cabeças (puzzles): podem ser jogos de enigmas e charadas, o 

termo em inglês puzzles abrange todas essas possibilidades. Estes tipos 

de jogos podem dar ênfase no enredo ou ação, podem incluir também 

elementos de estratégia. Contudo seu foco está na solução de problemas 

em geral. 

 Simuladores: são jogos de ação baseados nas atividades da vida real. 

São simuladores complexos e buscam aproximar o jogador da 

experiência do mundo real, oferecendo instrumentação e controles 

complexos. Nesta categoria se enquadram os simuladores de carro, 

simuladores de avião e qualquer outro simulador de máquinas que tente 

modelar o real e ponha o jogador numa perspectiva de primeira pessoa. 

Normalmente, a interface é 3D e utiliza polígonos com texturas de alta 

qualidade para maior realismo. Em termos de lógica operacional, a 

complexidade destes jogos é alta, porém é limitada pela necessidade de 

interação em tempo real. 

 Aventura: é uma classe de jogos que combina ações baseadas em 

raciocínio e reflexo e enfatizam a exploração do mundo, a coleta de itens 

e as soluções de enigmas e quebra cabeças e podem combinar elementos 

de ação. Se enquadram os jogos de detetive, os derivados de filmes de 

ação, como, por exemplo, Indiana Jones® and the Last Crusade™5 e The 

                                                   
3 http://www.simcity.com/ 
4 http://www.2kgames.com/civ4/colonization/ 
5 http://store.steampowered.com/app/32310/ 
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Dig®6. O tempo, nestes jogos, pode ou não ser importante para a 

pontuação, no entanto, o objetivo central é a resolução de problemas. 

 Ação: são caracterizados pela resposta rápida e a coordenação na relação 

olhos-mão do jogador. Os jogos de ação são experiências em tempo real 

com evidência na restrição de tempo para as respostas de tarefas físicas 

do jogador. 

 Simulação/Construção: os jogos de simulação, geralmente têm o foco 

na gestão de recursos combinada com a construção de algo, seja uma 

empresa ou cidade. Muitos destes tipos de jogos são representações que 

simulam um ambiente real e oferecem ao jogador a possibilidade de 

gerenciar sua empresa virtual, cidade ou país. Os exemplos incluem: The 

Sims™7, SimCity™ e Capitalism™8. Nestes jogos as escolhas dos 

jogadores devem ser cuidadosas, pois podem comprometer o sistema 

inteiro. 

 RPG (Role Playing Game): o termo significa “jogos de interpretação 

de papéis”, em outras palavras baseiam-se na criação e desenvolvimento 

de personagens. Adicionando uma definição de Maique e Baranauskas 

(2012), jogos RPG “podem ser definidos como narrativas interativas e 

participativas nas quais os jogadores interpretam os protagonistas da 

história e os resultados das ações desses personagens definem os rumos 

que ela tomará.” Devido a esta característica, este tipo de jogo possui uma 

gigantesca base de dados, pois os fatos inventados devem possibilitar ao 

jogador vários caminhos. Todos os Role Playing Games começam e 

terminam com o personagem. Os jogadores normalmente procuram 

desenvolver seus personagens, enquanto controlam seu inventário, 

exploram mundos, acumulam riquezas, status e experiência. Muitos 

RPGs exigem muito tempo (semanas, meses) para desenvolver todos 

estes fatores. 

 Jogos Infantis: são jogos que tem como público alvo as crianças entre 

2 e 12 anos de idade. Geralmente enfocam quebra-cabeças educativos ou 

histórias simples com o objetivo de divertir a criança. Estes jogos são 

                                                   
6 http://store.steampowered.com/app/6040/ 
7 https://www.thesims.com 
8 http://www.2kgames.com/civ4/colonization/ 
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caracterizados por imagens bonitas e coloridas, tendo visual próximo ao 

de desenhos animados.  A prioridade maior é no visual e facilidade de 

interação.  

 MMOG (Massively Multiplayer Online Game): em português 

Jogo Multiusuário Online de uso em massa. Segundo Boff e Busetti 

(2011), este tipo de jogo tem como principal característica um mundo 

virtual persistente onde os jogadores podem interagir entre si. Os 

jogadores podem criar um avatar (representante do jogador no mundo 

virtual), acessar o mundo, vagar pelo mapa, conversar com outras 

pessoas e até interagir com objetos. Um jogo no estilo MMOG consegue 

englobar diversas características, como a socialização entre os jogadores, 

cooperação, criatividade diante de suas ações, imersão no jogo, 

interatividade com outros jogadores, com os desafios e a 

interdisciplinaridade no momento em que ele pode acessar diferentes 

tipos de desafios.  Os jogos Second Life®9 e Linden Lab®10 são exemplos.  

Vale ressaltar que um único jogo pode ser classificado por mais de um 

tipo de gênero simultaneamente. Exemplos podem ser jogos de ação e aventura, 

aventura e estratégia, simulação e estratégia, entre outros. Adicionalmente, um 

tipo de jogo pode englobar outros, por exemplo, Sato e Cardoso (2008) 

descrevem que a mecânica em RPGs pode combinar aspectos de jogos de ação, 

estratégia e aventura 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 http:// secondlife.com/ 
10 http://www.lindenlab.com/ 
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3. METODOLOGIA 
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para realizar a pesquisa, expondo 

a sua classificação, etapas e o ciclo de pesquisa. 

3.1.  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa utiliza a abordagem indutiva baseada em dados qualitativos através 

do método de mapeamento sistemático com o objetivo de coletar os dados e 

analisar os estudos primários (Petersen et al. 2008). 

O método de indução é um processo mental, pelo qual se pode com base 

em dados coletados, inferir uma verdade geral ou universal. Assim, por meio da 

indução chega-se a conclusões que são prováveis. Neste método, parte-se da 

observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer (Marconi e 

Lakatos 2010; Gil 2006). 

No que diz respeito ao Estudo de Mapeamento Sistemático, trata-se de 

um método que surgiu na investigação médica e chamou atenção em engenharia 

de software. Mapeamentos sistemáticos são uma forma de categorizar e sintetizar 

informações existentes sobre uma determinada área de interesse, respondendo a 

questões de pesquisa de modo imparcial. Basicamente é um método de pesquisa 

secundário empregado para integrar os resultados oriundos de diversos estudos 

publicados anteriormente (Petersen et al. 2008; Magalhães et al. 2013). 

Quanto ao caráter qualitativo da pesquisa, Richardson (2008) defende 

que a abordagem qualitativa de um problema justifica-se, sobretudo, por ser uma 

forma adequada para entender um fenômeno social. Assim o aspecto qualitativo 

pode estar presente mesmo em informações colhidas por estudos quantitativos e 

não perder seu caráter qualitativo ao ser transformadas em dados quantificáveis. 

3.1.2. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO COOPER 

A taxonomia proposta por Cooper (1988) tem o objetivo de classificar e avaliar 

Revisões Sistemáticas da Literatura. Apesar de estudos de Revisões e 

Mapeamentos Sistemáticos se tratarem de diferentes abordagens de estudo, há 

semelhanças entre ambos, o que torna possível a taxonomia de Cooper ser 

aplicável ao processo de Mapeamento Sistemático. 

A nível de informação, de acordo com Kitchenham et al. (2008), a 

principal diferença entre esses dois tipos de estudos é que ao realizar uma Revisão 
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Sistemática, as perguntas de pesquisa são muito específicas, geralmente uma ou 

duas questões são suficientes. Já no Mapeamento Sistemático, o interesse é em 

explorar uma determinada área de estudo, além de conter maior quantidade de 

perguntas e, principalmente, são mais gerais. 

A taxonomia proposta por Cooper usa cinco características para fazer a 

classificação: foco, objetivo, perspectiva, cobertura, organização e audiência. A 

Tabela 1 apresenta a classificação desta pesquisa de acordo com a taxonomia. 

Cada característica será apresentada brevemente a seguir. 

Tabela 1. Classificação segundo Cooper 

Características Categorias 

Foco Práticas ou Aplicações 

Objetivo Integração 

Perspectiva Representação Neutra 

Cobertura Representativa 

Organização Conceitual 

Audiência Pesquisadores Especializados 

Profissionais 

 

 Foco: refere-se ao interesse principal do pesquisador, ou seja a questão 

principal da pesquisa. São categorizados como Resultados de Pesquisa, 

Métodos de Pesquisa, Teorias e Práticas ou Aplicações. Estes focos não 

são excludentes entre si, na verdade é comum revisões conter mais de um 

foco. 

 Objetivo: diz respeito ao que o autor espera alcançar. O objetivo mais 

comum em uma revisão é organizar e sintetizar na literatura trabalhos 

referentes ao mesmo assunto. Basicamente, revisões da literatura podem 

ter até três objetivos: Integração, Crítica e Identificação de Problemas 

Centrais. 

 Perspectiva: está relacionada na forma como o ponto de vista do autor 

influencia nas discussões da pesquisa. Há duas categorias: 
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Representação Neutra e Exposição de Posicionamento. A primeira 

caracteriza-se pela intenção do pesquisador que é apresentar os 

argumentos e evidências não expondo sua posição no estudo. Na segunda 

perspectiva, o pesquisador tem a postura para defender um ponto de 

vista. 

 Cobertura: está relacionada com as decisões tomadas pelos autores 

sobre como procurar por estudos e como selecioná-los. São quatro tipos 

de cobertura: Exaustiva, Exaustiva com Seleção de Citação, 

Representativa e Central ou Essencial. Na cobertura exaustiva o 

pesquisador inclui toda a literatura relacionada com o tema de discussão, 

ou maior parte dela. O segundo tipo cobertura, é semelhante ao primeiro, 

porém somente uma amostra selecionada é apresentada no trabalho. Na 

cobertura representativa, o pesquisador apresenta um conjunto de obras 

que representam a área de pesquisa total. E na cobertura central ou 

essencial, o pesquisador concentra-se em estudos que são fundamentais 

para área sob investigação. 

 Organização: refere-se quanto a organização do trabalho e dos 

resultados. Podem ser organizados Historicamente, quando os trabalhos 

são apresentados em ordem cronológica que foram publicados; 

Conceitualmente quando os estudos são agrupados em categorias de 

ideias semelhantes ou Metodologicamente, quando os estudos que 

empregam métodos semelhantes são agrupados nos mesmos subtemas. 

 Audiência: diz respeito ao público alvo da pesquisa. Os autores podem 

escrever para Pesquisadores Especializados, Pesquisadores em Geral, 

Profissionais, ou para o Público em geral. Esta característica está mais 

relacionada ao estilo de escrita do autor e os conceitos específicos da área.  

3.1.3. CICLO DA PESQUISA 

A presente investigação trata-se de um subprojeto de uma pesquisa de grande 

porte, desenvolvida por um professor da Universidade de Pernambuco. O 

objetivo geral do projeto é contribuir para o avanço da Engenharia de Software 

como ciência, e, especificamente, entender como se dá a transferência de 

tecnologias educacionais da academia para a indústria. Falleiros (2008) relata 

que a produção de tecnologias em universidades infelizmente parece estar 
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destinado apenas as prateleiras da biblioteca. Ainda segundo o autor, é comum 

haver distância do que é feito na indústria e o que é desenvolvido no meio 

acadêmico. A transferência de tecnologia surge, neste contexto, como uma   

alternativa mais rápida para a inovação nas indústrias, aproveitando assim o   

potencial existente nas universidades (MARKMAN et al, 2005). 

Neste cenário, a pesquisa realizada para o presente trabalho, desenvolve 

uma parte de um dos objetivos específicos do projeto, que é realizar um 

mapeamento sistemático para identificar os conceitos pedagógicos utilizados em 

softwares educacionais. Assim, como já foi dito, o escopo desta monografia trata-

se de atingir parte deste objetivo focando apenas em jogos educativos. Todas as 

atividades a serem realizadas para o projeto, são exibidas na Figura 1, e como 

pode ser visto a atividade A2 é o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

Após definir o escopo, foi realizada uma pesquisa informal na literatura 

a fim de verificar a existência de trabalhos de estudos sistemáticos sobre a 

abordagem pedagógica existente por trás dos jogos educativos desenvolvidos pela 

comunidade. Assim, não foram encontrados trabalhos escritos neste sentido. 

Portanto, intensificou-se a necessidade de realizar um mapeamento sistemático 

com este enfoque para sumarizar o conhecimento da área. 

Figura 1. Atividades do projeto 
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3.2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

Segundo Petersen (2008), à medida que uma área de pesquisa amadurece, muitas 

vezes há um aumento acentuado no número de artigos e resultados disponíveis, 

assim torna-se importante resumir e fornecer visão geral de tais estudos. 

Esta pesquisa guiou o mapeamento sistemático com o objetivo de 

encontrar e analisar trabalhos relevantes sobre jogos educativos com a finalidade 

de responder as perguntas de pesquisa. De acordo com Kitchenham et al. (2007), 

para conduzir um estudo de mapeamento sistemático, as perguntas de pesquisa 

são amplas e gerais, geralmente de caráter exploratório. As questões de pesquisa 

desenvolvidas para guiar este trabalho, são definidas na Seção 3.2.1. 

 O processo do mapeamento sistemático pode ser visto na Figura 2. Este 

esquema foi inspirado pelo detalhamento das etapas proposto por Pertensen, e 

adaptado para o presente trabalho. 

 

As etapas essenciais do processo são a definição de questões de pesquisa, 

busca de trabalhos relevantes, processo de inclusão e exclusão, extração de dados 

e o mapeamento final. Ainda segundo o autor, cada etapa do processo tem um 

resultado e o resultado final é o mapeamento sistemático. 

3.2.1. QUESTÕES DE PESQUISA 

O principal objetivo de um estudo de mapeamento sistemático é fornecer uma 

visão geral de uma determinada área de pesquisa (Petersen et al. 2008). Para isso 

são necessárias definir perguntas às quais se deseja responder através do 

mapeamento. Diante deste contexto, pretende-se responder às seguintes 

questões de pesquisa: 

Figura 2. Etapas da pesquisa 
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 Q1- Quais os aspectos pedagógicos mais citados que fundamentam os 

jogos educativos? 

 Q2- Qual o público alvo mais contemplado com jogos educativos? 

 Q3- Quais as disciplinas mais abordadas nos jogos educativos? 

 Q4- Quais são os gêneros dos jogos educativos desenvolvidos? 

3.2.2. EXTRAÇÃO DE DADOS E FONTES DE BUSCA 

Neste trabalho, a estratégia utilizada é a busca manual em conferências e 

periódicos com foco em jogos e seu desenvolvimento e computação e/ou 

informática em educação, de alcance nacional. Esta estratégia foi escolhida pelo 

fato de ampliar a cobertura da pesquisa e dar mais segurança ao pesquisador, 

como também pode amenizar problemas de indexação de artigos recentes por 

parte das bibliotecas digitais (Almeida et al. 2011). Desta forma foi delimitado o 

período de publicações, que no geral foi de dez anos, com início em 2003 e fim 

em 2013. Em algumas conferências não haviam publicações nos anos iniciais do 

período delimitado no escopo da pesquisa, seja pelo fato que não estavam 

disponíveis os anos iniciais, ou a conferência que era nova e iniciou após o ano 

delimitado. 

A pesquisa buscou conhecer a realidade brasileira quanto ao 

desenvolvimento de jogos educativos. Apesar da pesquisa ser realizada em 

conferências e periódicos nacionais, não foi restringida em buscar trabalhos 

escritos em língua portuguesa. Neste caso, houve eventos que permitiam 

publicação tanto em língua portuguesa, quanto em língua inglesa. 

As conferências pesquisadas foram: 

 Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames), 

no período de 2006 a 2013; 

 Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), no período 

de 2003 a 2013; 

 Workshop de Informática na Escola (WIE), no período de 2003 a 

2013, exceto o ano de 2004; 

Seminário de Jogos Eletrônicos Educação e Comunicação (SJC), no 

período de 2005 a 2013. 
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Os periódicos pesquisados foram: 

 

 Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE), no período de 

2003 a 2013; 

 Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), no período de 

2003 a 2013. 

3.2.3. REVISÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS 

O procedimento utilizado para a seleção de estudos primários foi dividido em 

duas etapas. Na primeira etapa, dois pesquisadores analisaram todos os artigos 

completos publicados em todos os anais das conferências e periódicos, lendo o 

título, resumo e palavras-chave. De acordo com Kitchencham (2007), o processo 

de mapeamento sistemático sugere que os artigos sejam pesquisados por pelo 

menos dois investigadores, afim de evitar avaliações enviesadas. Neste processo 

foram selecionados os estudos que relataram o desenvolvimento de jogo 

educativo, que são denominados de estudos primários.  Cada revisor 

individualmente gera uma planilha eletrônica com seus resultados, e ao fim da 

etapa de avaliação, as planilhas de cada um são comparadas e os conflitos entre 

os pesquisadores foram resolvidos em reunião. 

A segunda etapa consistiu em selecionar quais dos estudos primários 

são relevantes ao tema pesquisado para responder as questões de pesquisa. Os 

critérios para incluir e excluir os trabalhos, são apresentados na seção a seguir. 

3.2.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os estudos selecionados devem descrever o desenvolvimento de jogos educativos 

que abordam conteúdos curriculares da educação básica, superior, 

profissionalizante ou curso técnico. De acordo com Petersen et al. (2008), os 

critérios de inclusão e exclusão são usados para excluir os estudos que não são 

relevantes para responder às questões de pesquisa. Desta forma os critérios de 

inclusão e exclusão adotados pela pesquisa podem ser vistos na Tabela 2. 
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Tabela 2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 Estudos completos que relatem o 

desenvolvimento de jogo 

educativo que abordem conteúdos 

curriculares; 

 

 Estudos que indiquem os aspectos 

pedagógicos do jogo educativo. 

 

 Estudos repetidos apenas serão 

considerados se conter alguma 

informação relevante diferente. 

 

 Resumos expandidos e 

apresentações em slides; 

 

 Estudos que não relatem o 

desenvolvimento de jogo 

educativo; 

 

 Estudos que descrevam jogos 

ainda em desenvolvimento; 

 

 Estudos que apresentem jogos 

educativos para ser utilizados 

fora do contexto escolar. 

 

3.2.5. ESTRATÉGIA DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

A extração de dados foi realizada através de três etapas. No Apêndice A estão 

listados os estudos que foram selecionados e utilizados para extrair as 

informações relevantes para responder as questões de pesquisa. São 

apresentados os dados gerais como título, ano de publicação e código para 

referência futura. E no Apêndice B, apresenta os estudos excluídos da segunda 

avaliação e o porquê da exclusão.  

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. RESULTADOS 
Este capítulo apresenta os resultados obtidos através do Mapeamento 

Sistemático definido no Capítulo 3. Os resultados são agrupados em três 

categorias: 

 Extração e análise dos dados: são apresentados os dados gerais 

obtidos, como quantidade de estudos primários, contagem dos trabalhos 

selecionados para cada evento e periódico, distribuição das publicações ao 

longo dos anos, entre outros; 

 Mapeamento das evidências: são discutidos e apresentados os dados 

que respondem às perguntas de pesquisa; 

 Discussão sobre os resultados: análise e discussão sobre os 

resultados encontrados durante a pesquisa. 

4.1. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A busca manual realizada em conferências e periódicos de relevância para a área 

pesquisada, as conferências incluem: Simpósio Brasileiro de Jogos e 

Entretenimento Digital (SBGames) no período de 2006 a 2013, Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) no período de 2003 a 2013, 

Workshop de Informática na Escola (WIE) no período de 2003 a 2013, exceto o 

ano de 2004, Seminário de Jogos Eletrônicos Educação e Comunicação (SJC) no 

período de 2005 a 2013. Os periódicos incluem: Revista Brasileira de Informática 

na Educação (RBIE) no período de 2003 a 2013 e Revista Novas Tecnologias na 

Educação (RENOTE) no período de 2003 a 2013. 

No total, foram analisados 3.214, sendo 529 do SBGames, 407 do WIE, 

824 do SBIE, 190 da RBIE, 1.113 da RENOTE e 151 do SJC. O gráfico da Figura 3 

ilustra a participação de conferências e periódicos no montante de estudos 

localizados na busca. 
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Após a leitura do título e resumo, atividade realizada por dois revisores, 

o total de 3.214 artigos foi reduzido para 105 estudos potencialmente relevantes. 

Dessa forma foi possível executar uma melhor análise, que descartou os estudos 

irrelevantes para responder as questões de pesquisa, definidas no capítulo 

anterior. Uma observação interessante é que apesar do SBIE e da RENOTE 

conterem maior quantidade de artigos publicados, o SBGames supera os dois na 

quantidade de estudos potencialmente relevantes. Como também o SJC que 

apesar de conter poucos artigos publicados, está em um dos eventos com maior 

quantidade de artigos relevantes para esta pesquisa. Isto deve-se ao fato de que 

os dois têm o foco em jogos, enquanto SBIE e RENOTE focam em tecnologias na 

educação. O gráfico na Figura 4 apresenta a distribuição dos estudos 

potencialmente relevantes extraídos da primeira análise.  

 

Figura 4. Resultados da primeira seleção dos trabalhos 

Figura 3. Total de publicações das conferências e periódicos 
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Diante dos estudos potencialmente relevantes selecionados, todos os 

artigos a partir dessa etapa, foram lidos na íntegra para selecionar os estudos que 

respondam as questões de pesquisa. Após a seleção utilizando alguns critérios de 

inclusão e exclusão, os 105 artigos foram reduzidos a 74. A distribuição dos 

estudos incluídos podem ser vistos no gráfico da Figura 5, e também estão 

listados no Apêndice A. Os 31 artigos excluídos estão disponíveis no Apêndice B. 

O detalhamento do resultado do processo de inclusão e exclusão é exibido na 

Tabela 3. 

 

O período de tempo delimitado para a busca de trabalhos foi de dez anos 

(2003 a 2013).  A distribuição por ano pode ser vista no gráfico da Figura 6. 

Observa-se que, só a partir do ano de 2004, aos poucos começam surgir 

publicações que relatam o desenvolvimento de jogos educativos, enquanto no ano 

de 2005 não é encontrada nenhuma evidência. Há um crescimento significativo 

de 2006 até 2009, enquanto entre 2010 e 2011 é perceptível uma queda 

acentuada na quantidade de publicações. Assim, entre 2012 e 2013, o número de 

publicações relevantes cresce novamente e atinge a maior quantidade com 

relação aos anos anteriores. 

 

 

Figura 5. Resultado da seleção de trabalhos que compõem a pesquisa 



35 
 

Tabela 3. Processo de seleção de estudos 

Seleção de Estudos Primários 
 
 

Fontes 

 
 

Quantidade 
de Estudos 

 
1ª Seleção 

2ªSeleção 

Excluídos Incluídos 

 

 

Potencialmente 

Relevantes Ir
re

le
v

a
n

te
s 

 

J
o

g
o

 e
m

 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

R
ep

et
id

o
 

 

 

Estudos 

Primários 

SBGAMES 529 33 7 2 1 23 

WIE 407 6 0 0 0 6 

SBIE 824 20 4 0 0 17 

RBIE 190 5 2 0 0 3 

RENOTE 1113 24 9 0 1 14 

SJC 151 17 1 2 2 12 

TOTAL 3214 105 23 4 4 74 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição de publicações por ano 

O mapeamento sistemático contabilizou a presença de 17 dos estados 

brasileiros que publicam na área pesquisada. As maiores concentrações de 

estudos publicados encontram-se nos estados do Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Bahia e São Paulo, respectivamente. No gráfico da Figura 
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7, ilustra todos os estados que apresentam os trabalhos relevantes para mapear 

as evidências.  

 

Figura 7. Distribuição dos artigos por estados brasileiros 

4.2. MAPEAMENTO DAS EVIDÊNCIAS 

Esta seção apresenta as questões de pesquisa delineadas neste trabalho 

juntamente com as respostas adquiridas pelos estudos primários. Desta forma, 

cada pergunta de pesquisa encontra-se nas seguintes seções: a Seção 4.2.1 

apresenta os aspectos pedagógicos dos jogos educativos. A Seção 4.2.2 mapeia os 

públicos-alvo que estão sendo desenvolvidos tais jogos. A Seção 4.2.3 são 

apresentadas as disciplinas que são abordadas nestes jogos educativos. E por fim, 

na Seção 4.2.4 descreve os gêneros dos jogos educativos. 

4.2.1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Q1- Quais os aspectos pedagógicos mais citados que fundamentam os 

jogos educativos? 

O objetivo desta pergunta de pesquisa é mapear o enfoque pedagógico nos jogos 

educativos desenvolvidos e descritos na literatura. Tais aspectos podem ser 

teorias de aprendizagem, estratégias ou metodologias de ensino, ou qualquer 

outra forma que auxilie no processo de aprendizagem enquanto o estudante joga 

o jogo descrito. Dos 74 artigos analisados, em 30 não foram identificados nenhum 

destes aspectos. As teorias de aprendizagem que baseiam-se os jogos são 

ilustradas no gráfica da Figura 8. 
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Teoria Construtivista 

É possível observar que a teoria Construtivista de Jean Piaget, embasa uma 

parcela maior dos jogos educativos presentes nos trabalhos mapeados. Como já 

dito, esta teoria fundamenta-se no fato de que o aluno deixa de ser um agente 

passivo de recepção dos conhecimentos repassados pelo professor para se tornar 

um ser ativo, responsável pelo próprio desenvolvimento. 

 A seguir, serão apresentados os trechos coletados como evidências para 

classificar os dez estudos primários (SM58, SM104, SM175, SM220, SM539, 

SM1570, SM1701, SM1777, SM2797 e SM3160): 

 SM58: “O jogo educativo sobre a cabanagem está sendo desenvolvido 

baseado na abordagem construtivista, onde o aluno ao jogar, constrói o 

conhecimento abordado pelo jogo (...)”. 

 SM104: “Seguindo essa linha de pensamento, foi concebido o jogo 

GeoplanoPEC (GPC), onde o embasamento educacional é determinado 

pelo aprendizado construtivista(...)”. 

 SM175: “Utiliza-se, no presente trabalho, o Construcionismo.” 

 SM220: “The constructivist theories of Piaget and Vygotsky are the main  

references  for  the  game,  and  from  the combination  of  several  technical  

and  pedagogical elements,  the  product  has  a  distinct  potential  for 

supporting its educational goal.” 

Figura 8. Teorias de aprendizagens mapeadas 
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 SM539: “Este trabalho descreve o processo de elaboração do jogo baseado 

nas premissas do construtivismo (...)”. 

 SM1570: “Tais materiais foram desenvolvidos por meio de atividades 

experimentais ou na forma de jogos, visando proporcionar a construção 

dos conceitos envolvidos pelos próprios alunos, dentro de uma concepção 

construtivista.” 

 SM1701: Com base nesse conceito de computador portátil e móvel, nas 

teorias construcionistas de aprendizagem (...)”. 

 SM1777: “Este trabalho apresentou uma experiência de desenvolvimento 

de um jogo voltado para a formação de conceitos de ecotoxicologia de 

forma construtivista.” 

 SM2797: “Com esta abordagem construtivista ele trabalha conceitos 

aprendidos em sala de aula sob uma perspectiva diferente, uma vez que ele 

está acostumado com problemas rotineiros apresentados pelo professor 

em sala de aula.” 

 SM3160: “O jogo educativo sobre a cabanagem está sendo desenvolvido 

baseado na abordagem construtivista, onde o aluno ao jogar, constrói o 

conhecimento abordado pelo jogo, deixando para o professor guiá-lo na 

construção do seu conhecimento.” 

Teoria da Aprendizagem Significativa 

David Ausubel defende que a aprendizagem significativa é o oposto da 

aprendizagem mecânica. Para ele, o fator mais importante que depende da 

aprendizagem do estudante é aquilo que ele já sabe, assim, para que se tenha uma 

aprendizagem significativa, é necessário levar em consideração as experiências 

cotidianas dos educandos.  

Os trechos coletados e que classificaram os estudos de aprendizagem 

significativa foram quatro (SM153, SM185, SM3172, SM3161): 

 SM153: “Este jogo digital deve ser utilizado como uma ferramenta na 

mediação da aprendizagem significativa sobre a Tabela Periódica, no 

entanto não deve ser entendido que este tipo de ferramenta seja redentora 

dos problemas relacionados ̀ a aprendizagem deste conteúdo tão relevante 

da Química.” 
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 SM185: “O Calangos está sendo desenvolvido com base na Teoria de 

Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel [Ausubel, Novak & 

Hanesian, 1983; Moreira & Masini, 1982; Moreira 1999].” 

 SM3172: “A proposta desse trabalho é apresentar um jogo eletrônico 

educacional que visa ensinar crianças conhecimentos referente aos 

animais marinhos de forma divertida utilizando-se de recursos como 

imagens, vídeos, sons e mapas conceituais presentes no jogo. As vantagens 

pedagógicas do uso de mapas conceituais no meio educacional são: os 

conceitos aparentemente semelhantes para dois objetos revelam-se 

diferentes na medida em que os mapas conceituais são elaborados e as 

diferenças são especificadas, isso facilita a aprendizagem significativa 

porque é mais fácil compreender os aspectos diferenciados de um todo 

previamente aprendido do que compreender o todo a partir de suas partes 

previamente aprendidas.” 

 SM3161: “Como objetivo pedagógico, foi decidido aplicar os conceitos de 

aprendizagem significativa conforme proposto por Ausubel (apud 

MONTEIRO, 2006), para trabalhar os conceitos de Educação Ambiental, 

Meio Ambiente e Cidadania (...).” 

Teoria das Inteligências Múltiplas 

A Teoria das Inteligências Múltiplas foi proposta por Howard Gardner (2007). 

Ele definiu inteligência como: “a capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade 

cultural.”. A teoria é embasada em sete inteligências, que são elas: linguística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e 

intrapessoal, que são detalhadas no Capítulo 2. Os trechos selecionados que 

classificam os estudos que embasam jogos com esta teoria são transcritos a 

seguir, nos trabalhos SM160, SM1517 e SM2102: 

 SM160: “O jogo infantil BAIUKA foi baseado na Teoria das Inteligências 

Múltiplas, gerando automaticamente avaliações sobre o comportamento 

do jogador, a partir de agentes autônomos, com o intuito de se tornar uma 

ferramenta eficiente para auxiliar o professor em sala de aula.” 

 SM1517: “Na teoria, sete tipos de inteligências são especificados:  musical, 

cinestésica-corporal, lógico-matemática, espacial, linguística, interpessoal 
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e intrapessoal. (...). Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de 

apresentar o jogo Terra das Cores, projetado para ser utilizado como 

ferramenta de apoio para o exercício do raciocínio lógico-matemático de 

crianças.” 

 SM2102: “A teoria pedagógica com que foram desenvolvidos os softwares 

foram a Teoria das Inteligências Múltiplas (...).” 

Teoria de van Hiele 

A teoria de Van Hiele segundo Alves (2010), trata-se de trabalhos sobre o 

desenvolvimento do pensamento geométrico dos professores holandeses Pierre 

van Hiele e sua esposa Dina van Hiele-Geldo. O modelo van Hiele propõe uma 

progressão na aprendizagem de Geometria através de cinco níveis cada vez mais 

complexos. De acordo com a teoria, os níveis de aprendizagem da Geometria são: 

1. Visualização: os alunos reconhecem visualmente as figuras 

geométricas;  

2. Análise: os alunos identificam as propriedades de uma determinada 

figura; 

3. Ordenação: os alunos ordenam logicamente as propriedades das 

figuras; 

4. Dedução Formal: os alunos raciocinam com capacidade de entender 

a Geometria como um sistema indutivo; 

5. Rigor: os alunos são capazes comparar sistemas em diferentes 

axiomas. 

A seguir o trecho coletado da única evidência que classificou o estudo 

primário SM3187: 

 SM3187: “O aplicativo tem como conteúdo pedagógico e didático os 

estudos e as dissertações de doutorado de Dina van Hiele-Geldofe Pierre 

van Hiele, ambos da universidade de Utrecht, localizada nos Países Baixos. 

Seus estudos e deram origem a um modelo, o qual leva o nome do casal 

neerlandês, Modelo de van Hiele ou Teoria de van Hiele, o qual teve sua 

origem em 1957. Ele propõe uma progressão na aprendizagem de 

Geometria através de cinco níveis cada vez mais complexos, sendo esta 

progressão determinada pelo ensino.” 
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Teoria dos Campos Conceituais 

A Teoria dos Campos Conceituais foi idealizada pelo psicólogo francês Gérard 

Vergnaud. De acordo com Moreira (2002), Campo conceitual é, para ele, um 

conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, 

estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, 

provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição. 

A seguir o trecho coletado da única evidência que classificou o estudo 

primário SM2438: 

 SM2438: “De caráter experimental, esse trabalho constitui parte de uma 

pesquisa de mestrado cujo objetivo é desenvolver um conjunto de objetos 

digitais para aprendizagem das operações com números positivos e 

negativos centrado na exploração de estruturas Aditivas e Multiplicativas 

sob a perspectiva dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud.” 

Além das teorias de aprendizagens, outros aspectos pedagógicos foram 

encontrados no mapeamento e podem ser visualizadas no gráfico da Figura 9. 

 

Figura 9. Outros Aspectos Pedagógicos 

 

Princípios de Aprendizagem 

Os princípios de aprendizagem aqui apresentados são baseados na Perspectiva de 

James Gee (2009), que defende que bons videogames incorporam bons 

princípios de aprendizagem, apoiados pelas pesquisas em Ciência Cognitiva, e os 
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lista: identidade; interação; produção; riscos;  customização;  agência;  boa  

ordenação  dos  problemas; desafio e consolidação; “na hora certa” e “a  pedido”;  

sentidos contextualizados; frustração prazerosa; pensamento sistemático;  

exploração,  pensamento  lateral,  revisão  dos  objetivos;  ferramentas inteligentes  

e conhecimento  distribuído;  equipes  transfuncionais  e  performance  anterior  

à competência.   

 SM255: “Como nosso estudo diz respeito a um jogo com fins pedagógicos 

não podemos deixar de investigar as perspectivas que discutem a 

aprendizagem mediada pelos games. Aqui, será usada a perspectiva de Gee 

[2008] por conta da sua especificidade.  Segundo o autor, todo jogo reúne 

na sua estrutura elementos que são colaborativos para a aprendizagem.” 

 SM25 98: “Com base em Gee (2009), apresentamos a seguir alguns 

princípios que nos orientam no decorrer do desenvolvimento do referido 

software.” 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade 

para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e 

garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, guiando 

professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando 

contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando raciocínio e a 

capacidade de aprender.  Os PCN’s apontam questões de tratamento didático por 

área e por ciclo, isto é, indicam o que e como se pode trabalhar, desde as séries 

iniciais, para que se alcancem os objetivos pretendidos (MEC 1997).  

Neste sentido, há estudos que levam em conta as abordagens do PCN no 

desenvolvimento de jogos educativos. O mapeamento localizou as seguintes 

evidências em três estudos: 

 SM347: “A mansão de Quelícera levou em conta a abordagem proposta 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte [MEC  1997].  O PCN 

estrutura o Ensino de Arte em três eixos: produção, apreciação e 

contextualização. ” 
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 SM391: “Our objective is to present a game which covers mathematics 

course content according to the Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN).” 

 SM3154: “Essa abordagem está em conformidade com a proposta 

curricular e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

de 1º a 4ª séries do ensino fundamental, articulando-se nas áreas de 

conhecimento (Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História, Geografia, 

Arte).” 

Programa Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos 

(ALEEP) 

O Programa ALEEP foi desenvolvido por Deisy de Souza e Júlio Rose (2006), com 

o objetivo de melhorar o desempenho escolar especialmente de crianças das 

primeiras séries de escolas públicas que têm fracassado repetidamente na 

aquisição da linguagem escrita. O foco do programa é a obtenção das relações 

básicas entre as palavras impressas, as figuras que as representam e o nome 

falado das figuras e palavras (estímulo sonoro). Uma das características 

principais do programa está no fato de ser individualizado, ou seja, permite que 

cada pessoa cumpra suas atividades de ensino de acordo com seu próprio ritmo. 

Os estudos selecionados que apresentam este programa, são transcritos a 

seguir: 

 SM380: “The proposal of the game is grounded in the teaching program 

called “ALEPP” (“Learning to Read and Write in Small Steps” or 

“Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos” in portuguese) [Rose 

et al., 1989], which presents some features designed to help people with 

difficulties in the process of reading and/or writing.” 

 SM2677: “Este trabalho desenvolveu um ambiente interoperável, de 

modo a estabelecer uma comunicação entre o jogo e GEIC, a fim de que o 

primeiro possa receber a estrutura de ensino do ALEPP por meio de um 

Web Service (WS) disponível pelo GEIC.” 

Planejamento Educacional 

De acordo com Bordenave e Pereira (2005), “Planejamento Educacional:  é o 

processo de abordagem racional e científica dos problemas de educação, 
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incluindo definição de prioridades e levando em conta a relação entre os diversos 

níveis do contexto educacional.” A seguir o trecho transcrito do estudo SM41: 

 SM41: “Cada fase do jogo foi elaborada segundo um planejamento 

educacional realizado por professores e pedagogos que definiam os temas 

específicos a serem trabalhados na semana de aula (...).” 

Conhecimentos Prévios 

Entre os fatores fundamentais no processo de aprendizagem, os conhecimentos 

prévios merecem atenção. Eles estão relacionados ao que o aprendiz já conhece 

sobre o tema que será tratado. De acordo com Alegro (2008) os conhecimentos 

prévios são reconhecidos num processo de (nova) aprendizagem e referem-se a 

conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante. Assim, os conceitos 

já aprendidos determinam novas aprendizagens e são por elas modificados.  

O trecho selecionado para classificar o estudo SM1297 baseado em 

conhecimentos prévios é apresentado a seguir: 

 SM1297: “Este texto relata o processo de construção desses jogos digitais 

a partir de duas concepções: revisão de conhecimentos prévios e 

construção de conceitos nas áreas de conhecimento português, 

matemática, química, física e estatística.” 

Conteúdos em desafios 

Em jogos educativos, é possível encontrar conteúdos relacionados a desafios 

diferentes. Neste mapeamento foram encontradas evidências que abordam 

determinados conteúdos e situações-problemas em desafios, fases ou estágios 

diferentes do jogo. Apesar de não existir presença forte na literatura sobre esta 

abordagem, três estudos selecionados apresentam esta característica como 

diferencial em relação a outros jogos educativos, como afirma Azevedo et al. 

(2009), que resolver os desafios exige o conhecimento da disciplina. Os trechos 

que descrevem esta abordagem são transcritos a seguir: 

 SM109: “Apresenta desafios que abordam temas específicos e afins ao 

conteúdo de química orgânica. Seu principal diferencial, em relação aos 

jogos educacionais disponíveis do mercado, é exatamente o contexto 
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baseado nestes conteúdos, integrado aos obstáculos, devidamente 

encaixados ao enredo.” 

 SM616: “Estes desafios foram organizados em oito níveis. Cada nível 

abordou um aspecto diferente da Geometria Espacial sendo que se o 

jogador errar um passatempo duas vezes ele perde o jogo.” 

 SM1553: “O Digita trata-se de um jogo interativo onde a criança é 

desafiada a apontar soluções para uma situação, que é apresentada por 

imagens e diálogos de personagens. É apresentada à criança uma situação 

ou problema e ela deve selecionar uma solução entre as muitas possíveis e 

descrever essa solução, digitando a palavra ou ordenando suas sílabas, de 

acordo com o nível de alfabetização que possui. 

Abordagem Prática 

Métodos de ensino com abordagens práticas principalmente em cursos 

superiores, são de extrema importância para o aprendizado para o aluno se 

preparar para a realidade no mercado de trabalho. Segundo Souza et al. (2010), 

o conteúdo essencialmente teórico faz diminuir a motivação no aprendizado e 

alunos não conseguem entender como os problemas surgem em um ambiente 

real, e quais as suas principais causas e consequências práticas. 

Este tipo de abordagem foi coletada nos seguintes estudos primários: 

 SM63: “Para dar suporte a essas reflexões, se terá como exemplo a 

atividade de planejamento e produção de um game educacional destinado 

a alunos do ensino médio, sobre química orgânica (mais precisamente 

sobre funções orgânicas), cuja intenção pedagógica é a sua apresentação a 

partir de suas aplicações práticas, em situação ficcional, mas verossímil.” 

 SM314: “Como proposto inicialmente, através de análises e pesquisas, o 

jogo desenvolvido (Frigote) tem a finalidade de oferecer uma orientação 

aos alunos direcionados à área de avicultura, no contexto prático de forma 

teórica (características das ferramentas de simulação).  

 SM1056: “Desta forma, o objetivo foi proporcionar um aprendizado mais 

prático e divertido.” 

 SM1292: “O SPARSE foi desenvolvido no contexto de um trabalho mais 

amplo, cujo objetivo é definir um método de ensino e aprendizado de 
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Engenharia de Software que combine a teoria passada em sala de aula com 

uma abordagem prática, capacitando o aprendiz na tomada de decisões 

futuras em cenários reais.” 

Design Instrucional 

De acordo com Filatro (2004), o Design Instrucional trata da “ação intencional e 

sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a 

utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 

educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem 

humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos.”. Pode 

ser entendido também como o uso de estratégias de aprendizagem para projetar 

atividades de aprendizagem que permitam a construção de habilidades e 

conhecimentos.  

Os estudos selecionados que utilizam tal abordagem, são descritos a 

seguir: 

 SM103: “Os jogos apresentados foram desenvolvidos para o curso de 

graduação na modalidade a distância em Letras - Libras da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC. Este curso, apresentado através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Letras-Libras oferece aos estudantes 

uma série de atividades didáticas. (...) O planejamento de atividades para 

ambientes virtuais de aprendizagem é basicamente efetuado por meio de 

Design Instrucional.” 

 SM389: “In this sense, Filatro and Piconez [2004] point out that 

instructional design models tend to structure the planning of teaching and 

learning in four major stages or phases:  Analysis (...); design and 

development(...); implementation (...); evaluation (...). Thus it was 

necessary to search for concepts of Physics  that  for  the  students  were  

difficult  to understand  and  to  propose  the  relation  of  these principles 

with some everyday situation.” 

 SM1348: “Para ensinar os tópicos apresentados no design instrucional, 

são utilizadas técnicas comportamentalistas, pois através da avaliação dos 

jogos de ensino realizada na Seção 3, foi concluído que para jogos digitais, 

as técnicas comportamentalistas são mais fáceis de serem aplicadas, 

devido à limitação de interatividade entre o jogador e a máquina.” 
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 SM1515: “Para sistematizar o processo de desenvolvimento, 

possibilitando reproduzi-lo e também viabilizar o estabelecimento de um 

conjunto de parâmetros de avaliação mensuráveis, foi necessário 

inicialmente estabelecer um processo de design instrucional (DI).” 

Aprendizagem Colaborativa 

Segundo Romanó (2002), aprendizagem colaborativa é uma estratégia de ensino 

que encoraja a participação do estudante no processo de aprendizagem e que a 

torna um processo ativo e efetivo, onde o conhecimento é resultante de um 

consenso entre membros de uma comunidade, algo que as pessoas constroem 

conversando, trabalhando juntas e chegando a um acordo. Sales e Machado 

(2008) apontam que o aspecto colaborativo é inserido nos ambientes virtuais a 

fim de permitir que usuários possam estar presentes em um mesmo mundo, 

realizar tarefas em conjunto, entre outras coisas.  

O mapeamento localizou as seguintes evidências em cinco estudos: 

 SM665: “O artigo descreve o processo de desenvolvimento da extensão 

colaborativa do jogo GeoplanoPEC, jogo educacional de Geometria 

desenvolvido na UFPB, onde os jogadores podem jogar entre si através da 

rede.” 

 SM1397: “Com o ambiente proposto, o aluno tem a oportunidade de 

construir seu próprio conhecimento, uma vez que ele é atraído pela forma 

diversificada de aprender a qual o jogo lhe proporciona. Com esses 

conceitos é possível constatar que Kinble é um ambiente considerado 

colaborativo pelo fato de diversos professores poderem cadastrar suas 

questões.” 

 SM2597: “A criação de um ambiente de aprendizagem colaborativo, 

através de um jogo do estilo MMOG, necessita de uma arquitetura que 

contemple toda a especificidade da aplicação.” 

 SM3154: “Dessa forma, os jogos educacionais multiusuário ganham um 

caráter de sistemas educacionais que podem ser usados para promover a 

Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional, referida daqui 

por diante como CSCL (do inglês Computer-Supported Collaborative 

Learning).” 
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 SM3168: “No presente artigo discutimos a relação jogos interativos e 

educação, no contexto da aprendizagem colaborativa, com o objetivo de 

oportunizar novos espaços que contemplem a possibilidade de interação, 

criação e colaboração.” 

4.2.2. PÚBLICO ALVO 

Q2- Qual o público alvo mais contemplado com jogos educativos? 

Esta questão de pesquisa tem o objetivo de descobrir para qual público que 

durante dez anos do escopo da pesquisa estão sendo desenvolvidos jogos 

educativos. As evidências encontradas concentram-se em educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação profissional e 

pessoas com necessidades especiais em idade escolar. Uma visão geral da 

quantidade de estudos para cada público, pode ser visualizado no gráfico da 

Figura 10. A seguir serão apresentadas as transcrições dos trechos que 

apresentam as evidências coletadas.  

 

Figura 10. Distribuição do público alvo 

Educação Infantil 

De acordo com o Portal Brasil11, a educação infantil tem como foco o 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança.  Nos trabalhos 

selecionados, nem sempre o público alvo é explicitado com clareza, em alguns 

                                                   
11 www.brasil.gov/ 
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casos foi necessário interpretar para que público são destinados alguns dos jogos 

educativos. A seguir os trechos que representam esta categoria: 

 SM202: “Esse trabalho apresenta o Papa-Letras, um jogo de computador 

voltado para o público infantil que tem por objetivo auxiliar o processo da 

alfabetização, através do desafio de encontrar dentro de um labirinto os 

elementos linguísticos que formam a imagem exibida no centro da tela. 

(...) Seu público-alvo são crianças em fase de alfabetização ou pré-

alfabetização (faixa etária entre 6 e 8 anos).” 

 SM1517: “O presente artigo descreve as principais características e os 

fundamentos do jogo educativo Terra das Cores, projetado para ser 

utilizado como ferramenta de apoio ao ensino da matemática para 

crianças, de modo a tornar o aprendizado desta disciplina mais divertido 

e intuitivo.” 

 SM1553: “Trata-se de uma ferramenta livre, que poderá ser utilizada em 

escolas da educação básica (educação infantil e ensino fundamental).” 

 SM161: “O jogo foi feito para permitir trabalhar conceitos de coleta 

seletiva de lixo com crianças da educação infantil (séries iniciais).” 

Ensino Fundamental 

Devido a grande quantidade de artigos que têm como público o ensino 

fundamental (34 estudos primários), a maioria das transcrições foi omitida por 

questão de espaço. Os estudos omitidos são: SM104, SM160, SM247, SM255, 

SM347, SM391, SM549, SM562, SM616, SM665, SM756, SM1570, SM1575, 

SM1648, SM1701, SM2102, SM2158, SM2262, SM2384, SM2438, SM2635, 

SM2677, SM2946, SM2947, SM3154, SM3172, SM3179, SM3187, SM3191, 

SM2144 e SM3161, sendo apresentadas informações gerais destes estudos no 

Apêndice A. 

 SM53: “Neste trabalho descreve-se o processo de desenvolvimento de um 

jogo educacional de Matemática para o ensino   fundamental.” 

 SM175: “A principal contribuição do presente trabalho é a de aprimorar o 

ensino e a aprendizagem da Matemática para alunos do Ensino 

Fundamental, usando, para isso, o jogo, que é algo inerente ao mundo da 

criança.” 
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 SM220: “Target audience: Students in the final stages of elementary 

school.” 

Ensino Médio 

 SM58: “A primeira fase do jogo foi finalizada, e está sendo utilizado no 

colégio de aplicação da Universidade Federal do Pará, onde o seu conteúdo 

pedagógico está sendo avaliado por professores e alunos, para 

posteriormente uma versão ser disponibilizada em um site da internet e 

poder ser utilizada em outros colégios do ensino médio.” 

 SM63: “Para dar suporte a essas reflexões, se terá como exemplo a 

atividade de planejamento e produção de um game educacional destinado 

a alunos do ensino médio, sobre química orgânica (...).” 

 SM153: “O aplicativo foi testado dentro do Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense, por diferentes grupos, totalizando 40 

pessoas: professores de Química do Ensino Médio que cursam a Pós-

graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências, visando avaliar a viabilidade 

e importância da utilização deste jogo nas escolas de Ensino Médio da 

Rede Pública de Ensino;(...)” 

 SM185: “Ao construir o Calangos, tem-se por objetivo abordar problemas 

do ensino de ecologia e evolução detectados durante a avaliação de livros 

didáticos de Biologia do ensino médio, como parte do PNLEM (Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio) [Rocha et al., 2007].” 

 SM1397: “O enfoque desse artigo é apresentar um jogo educacional 

voltado para disciplinas do Ensino Médio.” 

 SM1564: “Este trabalho se baseia em pesquisas sobre como jogos 

eletrônicos podem estimular emoções, e como estas estão ligadas a 

aprendizagem em eletrostática, na física, com alunos do 2º e 3º anos do 

Ensino Médio.” 

 SM3160: “A primeira fase do jogo foi finalizada, e está sendo utilizado no 

colégio de aplicação da Universidade Federal do Pará, onde o seu conteúdo 

pedagógico está sendo avaliado por professores e alunos, para 

posteriormente ser distribuída uma versão gratuita a ser utilizada em 

outros colégios do ensino médio.” 
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Ensino Fundamental e Médio 

 SM309: “O UruBurbanos é baseado nos conceitos de limpeza urbana e 

educação ambiental.  Foi um jogo educativo concebido para aplicação em 

atividades e práticas educativas do ensino fundamental e médio.” 

 SM1464: “(...) o jogo aqui exposto foi planejado para auxiliar, de forma 

lúdica, o ensino desse conteúdo matemático, ajudando na identificação 

dos conjuntos numéricos, desde o quarto ciclo do ensino fundamental até 

o ensino médio, (...).” 

 SM2797: “Os participantes do experimento realizado com o jogo foram 

16 (dezesseis) alunos oriundos de duas escolas do Recife, sendo 04 

(quatro) alunos de uma escola particular (cursando o 8º ano do ensino 

fundamental) e 12 alunos de uma escola pública estadual (cursando o 1º 

ano do ensino médio).” 

 SM2944: “Este artigo apresenta uma análise sobre a construção do jogo 

“Na ponta da língua” realizado por alunas do Ensino Médio Integrado à 

Educação Profissionalizante Técnico em Informática aplicado à alunos do 

Ensino Médio o qual testa a forma lúdica e prazerosa para exploração das 

regras do novo acordo ortográfico visando a memorização dessas.” 

Curso de Graduação 

Devido a quantidade de estudos coletados com o público alvo para estudantes de 

graduação (15 estudos primários), por questões de espaço serão transcritos 

apenas 3. Os estudos omitidos são: SM1282, SM1292, SM1297, SM1348, SM1402, 

SM1515, SM1777, SM2409, SM2598, SM2886, SM2890 e SM2939, e 

apresentam-se no Apêndice A. 

 SM103: “Os jogos apresentados foram desenvolvidos para o curso de 

graduação na modalidade a distância em Letras - Libras da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC.” 

 SM349: “Partindo da identificação de uma demanda real por solucionar 

o problema da formação do Psicólogo Escolar e do oferecimento de 

estágios curriculares, criou-se o desejo de construirmos um game no qual 

pudéssemos expor alunos de graduação em Psicologia a situações que 

simulassem, ainda que minimamente, o contexto e os fenômenos 

presentes em instituições escolares e educacionais.” 
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 SM1056: “Do ponto de vista de uso, o jogo está pronto para ser utilizado 

em disciplinas de graduação que ensinam conceitos básicos de gerência de 

projetos (...)” 

Educação Profissional 

 SM41: “O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento 

Regional da Bahia, imbuído do desejo de construir uma proposta 

educacional com ênfase numa metodologia articulada de base tecnológica 

e com vistas a expandir a educação profissional por todo o Estado da 

Bahia, apresenta o Curso de Aprendizagem Industrial – CAI – no nível 

básico com Ênfase na Formação em Manutenção de Micro Computadores, 

na modalidade Educação à Distância.” 

Curso Técnico e de Graduação  

 SM314: “Esta ferramenta é indicada ao curso Técnico de Agropecuária, 

apesar de servir de apoio a qualquer curso que possua uma ementa 

compatível, como por exemplo:  Graduação em Zootecnia, Agricultura e 

Veterinária.” 

 SM2409: “Neste artigo apresenta-se o AnimA-K, desenvolvido pela 

equipe do NUTED/UFRGS. Trata-se de um objeto de aprendizagem que 

aborda os conceitos de lógica de programação com o objetivo de 

contextualizar o ensino de construção de algoritmos para alunos da 

graduação e técnico.” 

Necessidades Especiais 

Estudos voltados para este público, só foram considerados aqueles que relatam 

que o jogo deve ser utilizado em alguma disciplina, e que os usuários sejam alunos 

de alguma etapa da educação básica. Neste mapeamento, foram localizados 

trabalhos que relatam o desenvolvimento de jogo educativo voltados para a 

educação infantil e ensino fundamental. Entre as necessidades, os trabalhos 

abrangem Síndrome de Down (SM1569), dificuldades de aprendizagem 

(SM380), deficientes visuais (SM1581) e paralisia cerebral (SM2102). 

 SM380: “This work has the objective to create a Game-Based Learning, 

which aims to assist teachers and psychologists in the literacy process for 

students with learning difficulties.” 
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 SM1569: “Este artigo apresenta um JS para crianças com síndrome de 

Down com o objetivo de estimular as funções motoras (através do 

movimento) e cognitivas com vistas à alfabetização, usando só uma 

webcam.” 

 SM1581: “Este artigo busca apresentar os objetos de aprendizagem como 

um recurso educacional alternativo a ser utilizado no processo de 

formação de crianças deficientes visuais e videntes.” 

 SM2102: “Com este trabalho relataremos o desenvolvimento de alguns 

jogos para a utilização em aulas de ciências da 7º série do Ensino 

Fundamental, principalmente para ser uma ferramenta de ensino a um 

aluno com paralisia cerebral.” 

4.2.3. DISCIPLINAS 

Q3- Quais as disciplinas mais abordadas nos jogos educativos? 

Esta pergunta de pesquisa tem o objetivo de encontrar as disciplinas ou áreas do 

conhecimento dos conteúdos curriculares da educação básica e de nível superior, 

que vem sendo desenvolvidos jogos educativos. A Tabela 4 ilustra as disciplinas 

da Educação Básica, que compreende desde a educação infantil até o ensino 

médio; e cursos técnico e profissionalizante e Ensino Superior que compreende 

cursos de graduação. Pode-se perceber que a maioria dos jogos para a educação 

básica concentram-se na disciplina de matemática. Enquanto no ensino superior, 

a maior quantidade é para cursos de Ciência da Computação ou áreas afins, pois 

abrangem Engenharia de Software, Algoritmos e Lógica de Programação, 

Linguagens formais e Gerência de Projetos, totalizando 9 estudos para cursos 

desta área, e os 7 restantes distribuídos em áreas diversas. A seguir serão 

transcritos os trechos que comprovam as evidências que apontam estas 

disciplinas. 

Matemática/Geometria 

Dentre os mais diversos temas da disciplina de matemática, geometria é o que 

mais têm ganho destaque. Neste sentido, entre os 18 artigos que desenvolvem 

jogos de matemática, 5 são para geometria, enquanto os outros se dividem entre 

conjuntos numéricos, multiplicação, operações com números positivos e 

negativos, números racionais, entre outros. Devido ao grande número de estudos, 

por questão de espaço, serão transcritos apenas três dos trabalhos coletados. Os 
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estudos omitidos são: SM616, SM665, SM1464, SM1517, SM1570, SM1575, 

SM1581, SM1648, SM2158, SM2438, SM2797, SM2947, SM3179, e SM3187, com 

as informações gerais no Apêndice A. 

 SM104: “Este artigo apresenta as características e dificuldades na 

produção de jogos educacionais, bem como relata o processo de concepção 

do GeoplanoPEC, jogo inteligente destinado ao ensino de geometria 

plana.” 

 SM175: “Partindo-se da realização de um estudo teórico sobre as regras 

de ensino e necessidades da Educação brasileira, definiu-se que o escopo 

deste trabalho seria o aprendizado da área de Geometria, da disciplina 

Matemática, para crianças do Ensino Fundamental.” 

 SM391: “Our objective is to present a game which covers mathematics 

course content according to the Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN).” 

Tabela 4. Distribuição de disciplinas 

Disciplinas 

Educação Básica Qtd. Ensino Superior Qtd. 

Técnico e 
Profissionalizant
e 

Qtd. 

Matemática/Geometria 18 
Engenharia de 
Software 

4 
Manutenção de 

Micro Computadores 

1 
 

Biologia 2 
Gerência de 
Projetos 

1 

História 5 

Linguagens 
Formais e 
autômatos 

1 

Ciências 5 
Algoritmos/Lógica 
de Programação 

3 

Física 2 Psicologia Escolar 2 
Lógica de 

Programação 

1 

Língua Portuguesa 7 LIBRAS 1 

Química 3 Avicultura 1 

Arte 1 Ecotoxicologia 

 

1 

 

Avicultura 1 

Ecologia 1 

Educação Ambiental 6 

Biologia  1 Várias Disciplinas 7 
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História 

 SM58: “A referência [Santana 2007] é um artigo que apresenta o projeto 

de um jogo eletrônico voltado para o ensino-aprendizagem da História a 

partir da 8ª série, que é o objetivo deste artigo.” 

 SM247: “O Búzios: ecos da liberdade foi desenvolvido tendo em vista a lei 

10.639/031 que torna obrigatória a temática história e cultura afro 

brasileira no currículo oficial da rede de ensino.” 

 SM255: “Além disto, o jogo traz a temática da História e Cultura afro-

brasileira cujo ensino foi incluído como obrigatório no currículo dos 

sistemas de ensino municipal, estadual e federal – de acordo com a Lei 

10.639/03.” 

 SM539: “O objetivo do jogo é auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem de temas relacionados à História do Brasil, de uma forma 

atraente e divertida.” 

 SM3160: “Nesse jogo, o enredo é alicerçado pelo conhecimento obtido 

através do estudo da história da cabanagem [RAIOL, 1970], [SAL LES, 

1992], [FREITAS, 2005] e [LADISLAU, 2004], pelo acompanhamento de 

profissionais de história, arquitetura e imagens fornecidas pelo [Fórum 

Landi,2007].” 

Ciências 

 SM756: “Este artigo apresenta a experiência vivenciada no 

desenvolvimento e avaliação em contexto real de um jogo voltado ao apoio 

do Ensino de Ciências, especificamente biomas brasileiros, no Ensino 

Fundamental.” 

 SM2102: “Com este trabalho relataremos o desenvolvimento de alguns 

jogos para a utilização em aulas de ciências da 7º série do Ensino 

Fundamental (...).” 

 SM2262: “Assim, objetivo dessa investigação é desenvolver através de 

ferramentas computacionais um jogo que possibilite ao aluno fixar 

conhecimentos de educação ambiental, especificamente da utilização 

racional da água, na disciplina de ciências na segunda série do ensino 

fundamental.” 
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 SM3172: “A proposta desse trabalho é apresentar um jogo eletrônico 

educacional que visa ensinar crianças conhecimentos referente aos 

animais marinhos de forma divertida utilizando-se de recursos como 

imagens, vídeos, sons e mapas conceituais presentes no jogo.” 

Física 

 SM389: “Thus, the aim of this work is the proposal and development  of  

an  educational  game  as  a learning  object  for  teaching  Physics.” 

 SM1564: “O jogo foca na eletrização de corpos, um conteúdo visto nas 

aulas de física, onde serão abordados os seguintes temas: Atrito, contato, 

indução, e campo elétrico.” 

Língua Portuguesa 

 SM160: “Este artigo apresenta um jogo educativo baseado em lendas 

amazônicas, voltado para despertar a consciência ecológica e para a 

aprendizagem da Língua Portuguesa.” 

 SM202: “O jogo deve ser divertido, prender a atenção de seus 

utilizadores, transmitir o conteúdo educacional de forma eficiente, e 

ajudar no aprendizado da língua portuguesa.” 

 SM380: “The objective of this work is to aid teachers in teaching reading 

and writing to children with learning difficulties.” 

 SM1553: “Este artigo teve como objetivo abordar como um jogo 

educativo, voltado para a alfabetização de crianças, pode trabalhar de 

forma interativa e atrativa com exercícios de codificação de palavras, mas 

sem se restringir a isso.” 

 SM1569: “O jogo MoviLetrando tem como público alvo crianças com 

Síndrome de Down (SD) e como objetivo, dar os primeiros passos no 

letramento dessas crianças.” 

 SM2677: “O trabalho descreve um jogo digital de estilo RPG que 

possibilita ajudar crianças com deficiência em leitura e escrita” 

 SM2944: “Nessa perspectiva, a construção de um software lúdico se 

justifica como forma de ensino/aprendizagem, para a memorização das 

regras do novo acordo ortográfico.” 
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Química 

 SM63: “Buscou-se, nesse primeiro momento, contextualizar a narrativa 

ficcional do roteiro com a funcionalidade do jogo, instruindo o jogador a 

movimentar o personagem e realizar as ações, para inserir, na seqüência, 

os desafios contextualizados no cenário virtual, relacionados aos 

conteúdos de química orgânica.” 

 SM109: “(...)foi iniciado em 2006 um projeto de desenvolvimento de um 

game educacional – Quimgame - para estudo de conteúdos de química 

orgânica, aplicados ao cotidiano.” 

 SM153: “Visando tornar o processo de ensino-aprendizagem da Tabela 

Periódica no Ensino Médio mais fácil e prazeroso foi desenvolvido um jogo 

digital educativo que relaciona as propriedades dos elementos químicos 

com o funcionamento do corpo humano.” 

Biologia 

 SM185: “Ao construir o Calangos, tem-se por objetivo abordar problemas 

do ensino de ecologia e evolução detectados durante a avaliação de livros 

didáticos de Biologia do ensino médio, como parte do PNLEM (Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio) [Rocha et al., 2007].” 

 SM2939: “Os conceitos de Biologia devem estar claros nos processos de 

ensino e de aprendizagem, mesmo que seja em um jogo, para evitar 

possíveis incoerências com os processos que regem a vida dos seres vivos 

e suas relações. Foi destacado pelos alunos que o In Situ seria um bom jogo 

depois de pronto, e deveria evidenciar os mecanismos de defesa dos 

seres(...)” 

Arte 

 SM347: “O diálogo é norteado pelo game A mansão de Quelícera 

(Casthalia & UDESC, 2006), recomendado pelo MEC para o Ensino de 

Arte.” 
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Ecologia 

 SM562: “Este artigo descreve a metodologia desenvolvida para avaliação 

do uso de um jogo eletrônico no ensino de ecologia e sua capacidade de 

prover resultados satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem.” 

Educação Ambiental  

 SM161: “O jogo foi feito para permitir trabalhar conceitos de coleta 

seletiva de lixo com crianças da educação infantil (séries iniciais).” 

 SM309: “Os resultados apresentados demonstram que o jogo 

UruBurbanos é considerado uma ferramenta computacional educativa útil 

para auxiliar o processo de ensino aprendizagem de Educação Ambiental 

para crianças e adolescentes.” 

 SM2635: “Nesse sentido, busca- se associar o jogo à educação ambiental 

de forma interdisciplinar através da sua exploração e avaliação em sala de 

aula.  ” 

 SM2144: “Este artigo apresenta a modelagem de uma aplicação 

educacional, voltada a Educação Ambiental.” 

 SM3161: “Desta forma o OA Tartarugas foi elaborado para que o aluno 

pudesse experimentar as ações de cidadania e educação ambiental no 

material.” 

 SM3168: Apenas no título: “Protetores das tartarugas: um ambiente 

colaborativo para educação ambiental” 

 Várias Disciplinas  

Foram consideradas nesta categoria os estudos que apresentam mais de uma 

disciplina que o jogo pode ser trabalhado. Os seguintes trechos foram coletados: 

 SM220: “The game's proposal is multidisciplinary. One of its goals is to 

provide integration between disciplines such as Portuguese when dealing 

with interpretation of questions and  alternatives  to  respond  the  quiz, 

Mathematics  when  carry  on  analysis  of  indicators  of energy (fuel)  and  

time,  and  Science,  when  working with of motorist interactions in transit. 

The transversal theme Transit Education is present in all interactions.” 

 SM1297: “O texto relata o processo de construção de jogos digitais 

destinados a impulsionar o processo de ensino e aprendizagem de 
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acadêmicos nas áreas de conhecimento português, matemática, química, 

física e estatística bem como apresenta a concepção teórica que os 

embasa.” 

 SM1397: “O enfoque desse artigo é apresentar um jogo educacional 

voltado para disciplinas do Ensino Médio.” 

 SM1701: “A interdisciplinaridade é uma das características que o tornam 

um jogo diferenciado dos existentes atualmente e apontam a relevância do 

desenvolvimento do mesmo. Ele aborda como assunto didático principal 

tópicos da Biologia e da Geografia de forma inter-relacionada.” 

 SM2384: “Os jogos desenvolvidos podem ser utilizados para séries 

iniciais do Ensino Fundamental, no processo de alfabetização, ou também 

para séries finais em disciplinas como inglês, ciência e história, por 

exemplo, trabalhando a associação entre termos e conceitos.” 

 SM2597: “No cadastro do desafio e suas respectivas perguntas, as 

informações devem ser diretas, além da classificação da grande área como, 

por exemplo, Matemática e História, e dos subtópicos. O sistema deve 

permitir o registro do nível de dificuldade para a questão.” 

 SM3154: “Essa abordagem está em conformidade com a proposta 

curricular e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

de 1º a 4ª séries do ensino fundamental, articulando-se nas áreas de 

conhecimento (Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História, Geografia, 

Arte) e nos temas transversais, refletindo ética, meio ambiente, 

pluralidade cultural.  ” 

Engenharia de Software 

 SM1292: “Este artigo apresenta o jogo SPARSE, desenvolvido no 

contexto de um trabalho mais amplo, como uma abordagem prática para 

o ensino e aprendizado de Engenharia de Software baseada em jogos e 

simulação.” 

 SM1348: “Uma vez que o objetivo do jogo educativo proposto é auxiliar 

no ensino de Engenharia de Requisitos, espera-se que ele possa contribuir 

para complementar os conteúdos faltantes na grade curricular de algumas 

universidades ou até mesmo, reforçar o ensino daquelas que já exploram 

a disciplina em mais detalhes” 
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 SM1412: “Além de ter um nível de cobertura muito baixo na maioria dos 

currículos da Ciência da Computação e da Engenharia de Software 

(Shepard et al., 2001), a atividade de teste tem sido ensinada somente no 

final do processo de aprendizagem desses cursos. (...) O resultado da 

avaliação quantitativa e qualitativa realizada sugere que o jogo 

desenvolvido pode ser uma eficiente técnica de ensino a ser utilizada no 

ensino de teste de caixa-preta.” 

 SM2886: “Os alunos convidados a participar das avaliações estavam 

regularmente matriculados ou já tinham cursado as disciplinas de 

Engenharia de Software e Gerência de Projetos de Software caracterizando 

o público alvo recomendado para o uso do jogo.” 

Gerência de Projetos 

 SM1056: “Neste artigo é apresentada a ferramenta Planager, um jogo 

para apoio no treinamento de gerência de projetos de software.” 

Linguagens Formais e Autômatos 

 SM1282: “Este artigo descreve o jogo educacional Automata Defense 2.0 

e a experiência de sua utilização como apoio pedagógico em Linguagens 

Formais e Autômatos.” 

Algoritmos / Lógica de Programação 

 SM1515: “Neste artigo apresentamos o jogo de simulação SORTIA para 

ensino de algoritmos de ordenação.” 

 SM2890: “Para isso, foi desenvolvido um jogo baseado no problema da 

travessia do rio, um desafio lógico bastante pertinente para o ensino de 

algoritmos e lógica de programação.  Após seu desenvolvimento, o jogo foi 

aplicado a uma turma da disciplina de Algoritmos da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, (...)” 

 SM2409: “Neste artigo apresenta-se o AnimA-K, desenvolvido pela 

equipe do NUTED/UFRGS. Trata-se de um objeto de aprendizagem que 

aborda os conceitos de lógica de programação com o objetivo de 

contextualizar o ensino de construção de algoritmos para alunos da 

graduação e técnico.” 
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Psicologia Escolar 

 SM349: “Portanto, apostamos na ideia de que um game educativo que 

trate das questões da atuação profissional do psicólogo escolar possa 

complementar as unidades curriculares de Psicologia Escolar de forma a 

contribuir para a formação crítica dos alunos de maneira lúdica.” 

 SM2598: “O artigo expõe a proposta de criação de um jogo eletrônico 

como ferramenta de aprendizagem para a disciplina de Psicologia Escolar 

e Educacional e discute as possibilidades do uso de vídeo games em sala 

de aula” 

Libras 

 SM103: “Os jogos citados a seguir foram implementados em disciplinas 

do curso de Graduação em Letras – Libras (Língua brasileira de sinais) da 

Universidade Federal de Santa Catarina.” 

Avicultura 

 SM314: “Diante desta situação foi desenvolvido um software para simular 

a criação e manejo de frango de corte através de um ambiente prático, 

criativo e atraente, ideal para intensificar o processo de aprendizagem dos 

módulos da disciplina de avicultura.” 

Ecotoxicologia 

 SM1777: “O jogo tem como objetivo apoiar o ensino de ecotoxicologia.” 

Manutenção de Micro Computadores 

 SM41: “De acordo com o tema, foi resgatada a proposta do curso 

presencial, seus conteúdos e formação final do aluno, voltada para 

terminalidade de Manutenção de Microcomputadores.”  

A fim de estabelecer uma relação com os aspectos pedagógicos 

identificados com o público alvo relacionado, encontrou-se tais relações dispostas 

na Tabela 11. As relações descritas só foram estabelecidas pelos aspectos 

pedagógicos localizados em mais de uma evidência. Isto deve-se ao fato de não 

ser possível obter uma relação segura com apenas uma evidência. A quantidade 

refere-se a quantidade de aspectos pedagógicos encontrados relacionados a tais 

públicos alvo. Os percentuais correspondem ao total de vezes que aparecem cada 
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aspecto pedagógico nos 74 estudos primários relacionados aos públicos alvo. Por 

exemplo, a Teoria das Inteligências Múltiplas é utilizada em 4 estudos, sendo 1 

(33.3%) para a educação infantil e 3 (66.6%) para o ensino fundamental. 

Tabela 5. Relação entre os aspectos pedagógicos e o público alvo 

Público Aspecto Pedagógico Quantidade % 

Educação Infantil 
Teoria das Inteligências Múltiplas 1  (33,3%) 

Conteúdos em Desafios 1 (33,3%) 

Ensino Fundamental  

Construtivista 5 (50%) 

Teoria das Inteligências Múltiplas 2 (66,6%) 

PCN 3 (100%) 

Aprendizagem Colaborativa 2 (50%) 

Conteúdos em Desafios 1 (33,3%) 

Aprendizagem Significativa 2 (50%)  

Ensino Médio 

Construtivista 3 (30%) 

Conteúdos em Desafios 1 (33,3%) 

Aprendizagem Significativa 2 (50%) 

Graduação 
Design Instrucional 3 (75%) 

Abordagem Prática 3 (75%) 

 

4.2.4. GÊNERO 

Q4- Quais são os gêneros dos jogos educativos desenvolvidos? 

Esta questão de pesquisa busca descobrir a classificação dos jogos educativos 

quanto ao gêneros descritos no Capítulo 2, e verificar se existe alguma relação 

entre os gêneros e os aspectos pedagógicos dos jogos. Do total de estudos, 42 deles 

não especificam ou não deixam claro o gênero do jogo, desta forma foram 

encontrados, 35 evidências de gêneros. Houve casos de o mesmo estudo conter 

um jogo classificado com ou mais gêneros. O gráfico da Figura 11 apresenta a 

distribuição dos gêneros encontrados. 
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Simulação 

Usualmente há uma confusão entre jogos de simulação e simuladores. Os jogos 

de simulação, geralmente têm o foco na gestão de recursos combinada com a 

construção de algo, seja uma empresa ou cidade. Já os simuladores buscam 

aproximar os jogadores da experiência do mundo real, sendo baseados nas 

atividades da vida real. Para mais detalhes, a classificação quanto ao gênero 

utilizada neste trabalho está descrita no Capítulo 2. 

 SM185: “O Calangos é um jogo de simulação e ação com visualização 3D 

em primeira ou terceira pessoa, ambientado na região das dunas do rio São 

Francisco(...)” 

 SM220: “The game seeks to simulate urban traffic close to real-world 

situation.” 

 SM309: “O cenário/mundo do jogo proposto simula, virtualmente, o 

bairro Junco da cidade de Picos.” 

 SM349: “A mecânica do SPC é, ao menos em parte, semelhante aos jogos 

da série The Sims e busca simular o cotidiano de uma escola” 

 SM1292: “Com o intuito de criar um modelo de simulação personalizado, 

o primeiro passo no desenvolvimento do simulador do jogo SPARSE foi 

determinar o tipo de simulação a ser utilizado, que foi a Simulação baseada 

em Regras.” 

 SM1515: “Neste artigo apresentamos o jogo de simulação SORTIA para 

ensino de algoritmos de ordenação.” 

 SM2598: “A proposta de construção de um jogo pode ser uma 

oportunidade de minimizar os problemas que apresentamos na oferta de 

um ambiente de simulação das condições de uma escola” 

Figura 11.Distribuição dos gêneros de jogos educativos 
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 SM3154: “O projeto tem como principal objetivo criar e desenvolver um 

ambiente de realidade virtual para construção de cidades por simulação 

baseado em interação multiusuário e compartilhamento de conteúdos 

digitais.” 

 SM2144: “O objetivo do módulo proposto é utilizar a simulação de 

ambientes como uma ferramenta de auxílio ao professor e aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, mostrando o funcionamento e 

gerenciamento de uma fazenda.” 

Simulador 

 SM314: “O Frigote é um jogo simulador 2.5D em terceira pessoa, que tem 

com cenário um galpão de criação de frangos de corte.” 

Ação 

 SM185: “O Calangos é um jogo de simulação e ação com visualização 3D 

em primeira ou terceira pessoa, ambientado na região das dunas do rio São 

Francisco(...)” 

 SM391: “The difference related to this mode is that the options appear in 

animated form, requiring the ability to response selection, which is 

characteristic of the action genre games” 

 SM1397: “Além de um jogo 3D de ação (com a mecânica plataforma) no 

qual o aluno, em um ambiente competitivo, é estimulado a responder as 

questões para conseguir uma melhor posição no ranking de pontuação.” 

 SM1464: “Quanto à classificação de gênero, o jogo é classificado como 

híbrido, pois é composto de elementos diferentes por fase, no qual a 

história se alterna entre ações de reflexos rápidos e elementos de 

narrativa.” 

Aventura 

 SM58: “O jogo possui características de aventura e estratégia.” 

 SM109: “A arquitetura deste jogo é a de um adventure game,em  

perspectiva  isométrica,  baseada  na exploração do ambiente e resolução 

de  puzzles.” 

 SM247: “O game foi desenvolvido na plataforma PC, em flash, na 

categoria Adventure, 2D, em que o jogador deve estabelecer diálogos com 
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os Non - Player Character - NPCs (personagens não jogáveis) e resolver 

quests (objetivos) para avançar no jogo” 

 SM255: “Um jogo Adventure que dedica-se a fazer um resgate histórico e 

difundir um capítulo pouco estudado na história do Brasil – a Revolta dos 

Búzios – ocorrida na capital baiana em 1798 (...).” 

 SM1348: “A classificação do jogo quanto ao gênero “Aventura”, se deve 

ao fato da “Ilha dos Requisitos” ser um lugar desconhecido, e o avanço no 

jogo ocorrer através da resolução de desafios, onde a resolução de cada 

desafio produzirá um artefato que servirá de entrada para a realização de 

outros desafios” 

 SM1517: “Terra das Cores é um jogo 2D, de gêneros puzzle e aventura, 

que busca encorajar o exercício do raciocínio lógico-matemático de 

crianças através de atividades que também trabalham a coordenação 

motora.” 

 SM2947: “(...)produziu o jogo adventure Guardiões da Floresta, (...)” 

Estratégia 

 SM58: “O jogo possui características de aventura e estratégia.” 

 SM1282: “Desenvolvido em Adobe Flex [ADOBE 2010], o Automata 

Defense pode ser classificado como um mini-game (curta duração) de 

estratégia, e categoria tower defense [Binsfeld et al., 2009].” 

 SM1297: “Floresta sombria (Figura 3) é um jogo de estratégia com 

elementos de RPG (Role Playing Game) para 2 ou 3 jogadores, em que cada 

participante tem moedas de ouro, pontos de vida e número de 

movimentos.” 

 SM1348: “Já o gênero ‘Estratégia’ é justificado para classificação do jogo, 

pois durante o jogo o jogador deve especificar os requisitos para construir 

uma determinada solução.” 

RPG (Role Playing Game) 

 SM347: “Visando reafirmar o conceito de interpretação, o roteiro de A 

mansão de Quelícera foi criado tendo por referência o gênero de RPG (role 

play games).” 
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 SM616: “O enredo transcorrerá de acordo com as características de um 

RPG eletrônico, utilizandose de técnicas de RV.” 

 SM1564: “Para isto, foi desenvolvido um RPG (Role Playing Game) com 

base nas emoções pertinentes a aprendizagem.” 

 SM2102: “Através do Game Maker foi desenvolvido o RPG “Plantão 

Médico” que procura simular um médico num hospital auxiliando seus 

pacientes.” 

 SM2677: “O jogo desenvolvido neste trabalho denominado ALE RPG 

(Aprendendo a Ler e a Escrever com RPG), implementado no estilo 

clássico dos RPG’s, tem como objetivo ajudar crianças no processo de 

aprendizagem em leitura e escrita.” 

Infantil 

 SM160: “O tema proposto foi adaptar as histórias em quadrinhos do 

Baiuka para o formato de jogo educativo infantil para exercícios que 

avaliem as IM no ensino da Língua Portuguesa.” 

 SM1553: “O Digita foi construído de forma a ser atrativo às crianças e 

envolvendo cenários com objetos comuns ao ambiente infantil.” 

MMOG (Massively Multiplayer Online Game) 

 SM2597: “Este jogo foi desenvolvido como um MMOG (Massively 

Multiplayer Online Game), ou Jogo Multiusuário Online de uso em massa, 

(...).” 

Quebra-cabeça (Puzzle) 

 SM1517: “Terra das Cores é um jogo 2D, de gêneros puzzle e aventura, 

que busca encorajar o exercício do raciocínio lógico-matemático de 

crianças através de atividades que também trabalham a coordenação 

motora.” 

 SM3179: “(...)o jogo é caracterizado do tipo puzzle, onde é um gênero de 

jogo eletrônico que se foca em solucionar quebra-cabeças.” 

 SM3187: “Jogando e Aprendendo Geometria com as Sombras é baseado 

no jogo chinês “Tangram” e em idéias de jogos como quebra-cabeça, onde 

foca a atitude e a capacidade de abstração das formas geométricas por 

parte do aluno, (...).”  
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4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O mapeamento sistemático resultou em uma quantidade relativamente grande 

de artigos selecionados para este tipo pesquisa. A primeira pergunta tem a 

finalidade de descobrir qual a concepção pedagógica envolvida nos jogos 

educativos desenvolvidos. Neste contexto foram categorizados 16 tipos de 

aspectos pedagógicos, envolvendo teorias de aprendizagem, abordagens e 

estratégias de ensino. Dentre as teorias, a que mais se destaca é a Construtivista 

de Jean Piaget, com 13.51% do total de estudos, seguida da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel, com 5.40%, e da Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Howard Gardner com 4.05% do total. A estratégia de ensino de 

Aprendizagem Colaborativa também tem uma parcela significante nos jogos 

educativos, com 6.75% dos estudos, como também o Design Instrucional e a 

abordagem prática dos conteúdos, ambos com 5.40%.  Deve-se também levar em 

consideração a quantidade de estudos que não especificam nenhum destes 

aspectos, que foram exatos 30 (40.5%). Com isso pode-se concluir que há uma 

parcela significante de estudos na literatura que têm a preocupação de como o 

jogo pode auxiliar no processo de aprendizagem, visto que a maioria dos estudos 

selecionados (59.45%) apresentam os aspectos pedagógicos descritos. 

 A segunda pergunta tem o propósito de investigar o público alvo que são 

mais contemplados com os jogos educativos, e o mapeamento mostrou que 

45.94% dos jogos são voltados para o ensino fundamental. O segundo maior 

público são os estudantes de graduação, com 21.62% dos estudos, seguido do 

ensino médio com 10.81%. Ao efetuar uma relação entre os aspectos pedagógicos 

e o público alvo, ficou evidente que esta relação é um pouco diversificada. 

Contudo, o percentual maior encontra-se na abordagem do PCN, em que 100% 

que a utilizaram foi no ensino fundamental. Também pode-se citar a Teoria das 

Inteligências Múltiplas, com menção de 66.6% também no ensino fundamental. 

Para ensino superior, destacam-se o Design Instrucional e abordagem prática, 

com 75% cada. 

 A terceira questão de pesquisa buscou investigar para quais disciplinas 

estão sendo desenvolvidos os jogos educativos. Um fato constatado foi a 

preocupação maior em desenvolver jogos educativos para disciplinas de áreas 

exatas, como Matemática na educação básica, e disciplinas da área de 

Computação. Assim, do total de estudos selecionados, 24.32% são voltados para 
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Matemática e 12.16% para área de Computação. A disciplina de Língua 

Portuguesa vem em terceiro lugar com 9.45% das evidências, e educação 

ambiental em quarta posição com 8.10%.  

 A última questão de pesquisa objetivou encontrar os gêneros dos jogos 

educativos desenvolvidos. Do total de trabalhos, 42 (56.75%) não especificam ou 

não deixam claro qual o gênero do jogo educativo. Do total de estudos primários 

(74), a maior quantidade abrange os jogos de simulação, seguido dos jogos de 

aventura, e RPG, com 12.16%, 9.45% e 6,75%, respectivamente. Ao tentar efetivar 

uma relação entre os aspectos pedagógicos e os gêneros dos jogos educativos, 

percebeu-se que não há como estabelecer uma relação entre estas duas 

características, pois os casos são muito isolados. Um exemplo pode ser os jogos 

ditos com a teoria Construtivista, que foram 10 ao todo, porém, apenas um destes 

jogos é do gênero de simulação e outro de aventura e estratégia simultaneamente, 

os demais não apresentam nenhum gênero a ser classificado. Os outros aspectos 

pedagógicos com menor número de evidências seguem essa linha. Portanto pode-

se concluir que até o momento não há evidência que aponte relação entre os 

aspectos pedagógicos de jogos educativos, com o tipo ou gênero do jogo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste Capítulo são apresentadas as considerações finais do estudo. As ameaças à 

validade, trabalhos futuros e as conclusões adquiridas com a pesquisa são 

discutidas. 

5.1. AMEAÇAS À VALIDADE 

A estratégia de busca manual utilizada neste trabalho pode ser uma ameaça à 

validade. Isto devido ao fato de que foram analisados os trabalhos de alguns dos 

eventos e periódicos considerados mais relevantes para esta área de investigação. 

Neste sentido, podem existir estudos relevantes em conferências ou periódicos 

que não estão incluídos no escopo desta pesquisa, que consequentemente 

possibilitaria alteração dos resultados.  

Uma limitação ligeiramente considerável está no fato de que os eventos 

e periódicos que compõem a pesquisa são apenas os nacionais. Apesar de conter 

estudos escritos em inglês, os anais de conferências e revistas internacionais não 

foram analisados nesta pesquisa, o que limita a abrangência do trabalho podendo 

impactar de certa forma os resultados. 

Outra ameaça está no fato de que nem todos os estudos descrevem 

claramente os aspectos que respondem as questões de pesquisa, como os 

requisitos pedagógicos do jogo, público alvo, disciplinas e gênero. Em alguns 

casos foi preciso subtender que determinado jogo poderia ser utilizado para 

determinada disciplina de acordo com o contexto do trabalho. Ao classificar os 

gêneros dos jogos, em algumas situações foi necessário levar em consideração as 

características que eram citadas no artigo, e relacioná-las com a classificação de 

jogos utilizada no presente trabalho. 

5.2. TRABALHOS FUTUROS 

Algumas questões não foram incluídas neste trabalho, seja por não estar 

diretamente relacionada ao seu principal objetivo, ou por razões de tempo e 

espaço para um trabalho de conclusão de curso. Tais questões são descritas 

brevemente a seguir. 

 Este trabalho resultou em caminhos que podem nortear novas pesquisas. 

Como o objetivo deste trabalho não foi identificar a qualidade dos jogos 

educativos selecionados nos artigos, pretende-se realizar uma análise da 

qualidade dos jogos descritos nos trabalhos selecionados. Neste sentido o 
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objetivo da análise de qualidade é verificar a facilidade de uso, se corresponde ou 

não com as teorias de aprendizagem, entre outros aspectos, entre outros. 

Uma outra possibilidade é pesquisar em maior número de conferências e 

periódicos, com o objetivo de encontrar maiores evidências e obter resultados 

mais consistentes, tal como verificar a relação entre os aspectos pedagógicos e o 

gêneros dos jogos, não identificados nesta pesquisa. 

5.3. CONCLUSÕES 

A presente pesquisa apresentou os resultados de um mapeamento sistemático da 

literatura, com o objetivo de encontrar os aspectos pedagógicos presentes em 

jogos educativos, descritos em artigos científicos. Foram elaboradas quatro 

perguntas de pesquisa para guiar o estudo e após a análise de 3.214 artigos, 74 

estudos primários foram selecionados para responder as questões de pesquisa. 

A Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE) caracterizou-se 

como periódico que apresentou o maior número de estudos publicados entre 

2003 e 2013, com 1.113 artigos, 34% do total. No entanto, o Simpósio Brasileiro 

de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames) apresentou maior número de 

estudos primários selecionados entre as conferências e periódicos, com 23 

estudos inclusos, ou seja 31% dos estudos primários para responder as perguntas 

de pesquisa.  

Neste cenário foram categorizados 16 tipos de aspectos pedagógicos, 

envolvendo teorias de aprendizagem, abordagens e estratégias de ensino. Quanto 

às disciplinas foram categorizadas 19 desde a educação básica até o ensino 

superior. E por fim, com relação ao gênero, foram identificados 9 gêneros de 

acordo com a classificação proposta neste trabalho.  

As principais contribuições do mapeamento sistemático consistem: na 

estruturação de forma sistemática das informações principais acerca da 

abordagem pedagógica dos jogos educativos digitais e o fornecimento de um 

guia que poderá ser utilizado pela comunidade acadêmica ou por interessados 

em desenvolver jogos educativos. 
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APÊNDICE A  

 Estudos Primários   

COD Título Fonte Ano 

SM41 

O Jogo Educacional A turma do Claudinho 

- Uma Abordagem sobre o 

Planejamento e Metodologia de Roteiro 

Multilinear. SBGames 2007 

SM53 

Construindo um Jogo Para Uso na 

Educação Matemática SBGames 2007 

SM58 

Jogo Educativo com Tema Histórico: A 

Revolução da Cabanagem SBGames 2008 

SM63 

Game educacional: desafios da integração 

de elementos ficcionais, tecnológicos, 

cognitivos e de conteúdo  SBGames 2008 

SM103 

Desenvolvimento de elementos lúdicos 

para ambientes virtuais de 

aprendizagem SBGames 2008 

SM104 

GeoplanoPEC: Um Jogo Inteligente Para o 

Ensino de Geometria Plana SBGames 2008 

SM109 

Quimgame: jogo educacional para estudar 

química orgânica SBGames 2009 

SM153 

Construção do Corpo Humano a partir de 

Elementos Químicos SBGames 2009 

SM160 

BAIUKA: Jogo Educativo de Lendas 

Amazônicas SBGames 2009 

SM175 

Toth: Jogo Eletrônico para Aprendizagem 

da Matemática SBGames 2009 
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COD Título Fonte Ano 

SM185 

Modelagem Ambiental em um Jogo 

Eletrônico Educativo SBGames 2009 

SM202 

Papa Letras: Um Jogo de Auxílio à 

Alfabetização Infantil SBGames 2010 

SM220 

An Educational Robotic Game for Transit 

Education Based on the Lego MindStorms 

NXT Platform SBGames 2010 

SM247 

Games e cultura: Búzios: ecos da liberdade 

– uma leitura da história da Bahia SBGames 2010 

SM255 

Jogos Digitais e Aprendizagem: um estudo 

de caso sobre a influência do design de 

interface SBGames 2010 

SM309 

UruBurbanos: um Jogo para Apoiar o 

Ensino-Aprendizagem de Educação 

Ambiental SBGames 2011 

SM314 

Um Software Educativo para o Ensino de 

Avicultura SBGames 2011 

SM347 Reavaliação de game educativo de Arte SBGames 2012 

SM349 

School Psychology Challenge: Concepção e 

desenvolvimento de um jogo para a 

formação do psicólogo escolar SBGames 2012 

SM380 

A AIED Game to help children with 

learning disabilities in literacy in 

the Portuguese language SBGames 2012 
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COD Título Fonte Ano 

SM389 

Proposal and Development of a Computer 

Game for Teaching Physics SBGames 2012 

SM391 

Mathematics Teaching Based on a New 

Pedagogical Tool for M-Learning SBGames 2012 

SM539 

Laguna – Aprendendo sobre a Guerra do 

Paraguai com jogo educativo 

WIE 

2007 

SM562 

Avaliação de um jogo inteligente no 

processo de aprendizagem 

WIE 

2007 

SM616 

Um jogo educacional para o auxílio do 

aprendizado de Geometria Espacial 

WIE 

2009 

SM665 

GeoplanoPEC – Uma Extensão para um 

Jogo Educacional Colaborativo para o 

Ensino de Geometria Plana 

WIE 

2010 

SM756 

Desenvolvimento de um Jogo para Apoio de 

Ensino a Ciências: Um Estudo de Caso 

WIE 

2012 

SM1056 

Ensino de Gerência de Projetos de Software 

com o Planager SBIE 2007 

SM1282 

Automata Defense 2.0: reedição de um jogo 

educacional para apoio em Linguagens 

Formais e Autômatos  

SBIE 

2010 

SM1292 

SPARSE: Um Ambiente de Ensino e 

Aprendizado de Engenharia de Software 

Baseado em Jogos e Simulação 

SBIE 

2010 
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COD Título Fonte Ano 

SM1297 

Impulsionando a aprendizagem na 

universidade por meio de jogos educativos 

digitais  

SBIE 

2010 

SM1348 

Promovendo a Aprendizagem de 

Engenharia de Requisitos 

de Software Através de um Jogo Educativo 

SBIE 

2010 

SM1397 

Uma Proposta de Jogo Educacional 3D com 

Questões Didáticas 

SBIE 

2011 

SM1412 

Jogo para o Apoio ao Ensino do Teste de 

Caixa-Preta 

SBIE 

2011 

SM1464 

Brinquedos Numéricos: um jogo para o 

ensino dos conjuntos numéricos 

SBIE 

2012 

SM1515 

SORTIA - Um Jogo para Ensino de 

Algoritmo de Ordenação: Estudo de caso na 

Disciplina de Estrutura de Dados  

SBIE 

2012 

SM1517 

Terra das Cores: Uma Proposta de Jogo 

Educacional Infantil para o Exercício do 

Raciocínio Lógico-Matemático 

SBIE 

2012 

SM1553 

Digita - um Jogo Educativo de Apoio ao 

Processo de Alfabetização Infantil 

SBIE 

2013 

SM1564 

Jogo eletrônico e sua influência nas 

emoções do usuário: Uma análise sobre 

como os jogos podem estimular emoções 

relacionadas à aprendizagem  

SBIE 

2013 

SM1569 

MoviLetrando: Jogo de Movimentos para 

Alfabetizar Crianças com Down 

SBIE 

2013 
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COD Título Fonte Ano 

SM1570 

NumRac: Proposta de um conjunto de 

objetos de aprendizagem para o ensino de 

números racionais 

SBIE 

2013 

SM1575 

Tabuada Legal: um jogo sério para o ensino 

de multiplicações 

SBIE 

2013 

SM1581 

Apresentando o BEM: Um Objeto de 

Aprendizagem para mediar o processo 

educacional de crianças com deficiência 

visual e videntes nas operações básicas de 

Matemática 

SBIE 

2013 

SM1648 

Reflexões sobre os processos de 

ensino/aprendizagem de Matemática 

baseados no software educativo FORMEL RBIE 2004 

SM1701 

SOO BRASILEIRO: APRENDIZAGEM E 

DIVERSÃO NO XO RBIE 2008 

SM1777 

Desenvolvimento de Jogo Educacional 

sobre Ecotoxicologia Utilizando HTML5 RBIE 2012 

SM2102 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

EDUCATIVOS PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS RENOTE 2006 

SM2158 

O USO DA TECNOLOGIA X3D PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

EDUCACIONAIS RENOTE 2007 

SM2262 

PROMOVENDO O ENSINO-

APRENDIZAGEM DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL COM JOGOS RENOTE 2008 
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COD Título Fonte Ano 

BASEADOS EM FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS 

SM2384 

Jogos Educacionais: Interação apoiada por 

Agentes Animados RENOTE 2009 

SM2409 

Um experimento para compreender como 

os aspectos afetivos podem 

ser reconhecidos em ambientes virtuais de 

aprendizagem RENOTE 2009 

SM2438 

O Campo Multiplicativo a partir do 

Fórmula (-1): desenvolvendo objetos 

digitais de aprendizagem e estratégias para 

a aprendizagem das operações com 

números positivos e negativos RENOTE 2009 

SM2597 

MUNDUS - Um MMOG para instigar o 

conhecimento RENOTE 2011 

SM2598 

Um jogo educativo para formação do 

Psicólogo Escolar: elaboração de um 

dispositivo lúdico RENOTE 2011 

SM2635 

Jogos Computacionais: uma proposta 

interdisciplinar de educação ambiental RENOTE 2011 

SM2677 

ALE RPG Jogo Digital para Aprendizado de 

Crianças em Leitura e 

Escrita RENOTE 2012 

SM2797 

Jogos educativos em dispositivos móveis 

como auxílio ao 

ensino da matemática RENOTE 2013 
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COD Título Fonte Ano 

SM2886 

RSKManager – Um Jogo para Apoiar o 

Ensino de Gerência de 

Riscos em Projetos de Software RENOTE 2013 

SM2890 

ENSINO DE ALGORITMOS APOIADO 

PELO USO DE JOGOS DIGITAIS 

EDUCATIVOS RENOTE 2013 

SM2939 

OS BETA TESTS NA VALIDAÇÃO DO IN 

SITU1: UM PROCESSO 

INTERDISCIPLINAR NO 

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 

DIGITAL COM FINS EDUCACIONAIS SJC 2013 

SM2944 

Desenvolvimento e aplicação de um 

software como ferramenta lúdica para a 

memorização das regras do novo acordo 

ortográfico SJC 2013 

SM2946 

GAMES E PROBLEMÁTICAS 

RELACIONADAS COM A ÁGUA: RELATO 

DE UMA APLICAÇÃO SJC 2013 

SM2947 

GUARDIÕES DA FLORESTA MUNDO: 

Delineando Possibilidades Pedagógicas no 

Ensino da Matemática SJC 2013 

SM3154 

CIDADES VIRTUAIS: TECNOLOGIAS 

PARA APRENDIZAGEM E SIMULAÇÃO  SJC 2008 

SM3160 

Jogo Educativo Lúdico, A Revolta da 

Cabanagem SJC 2008 

SM3172 

VIDA MARINHA – UM JOGO 

ELETRÔNICO COMO  SJC 2009 
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COD Título Fonte Ano 

RECURSO TECNOLÓGICO PARA O 

PROCESSO DE  

APRENDIZAGEM  

SM3179 Game matemático para dispositivos móveis SJC 2009 

SM3187 

JOGANDO E APRENDENDO 

GEOMETRIA COM AS SOMBRAS SJC 2010 

SM3191 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE UM 

JOGO ELETRÔNICO EDUCATIVO NA 

POPULARIZAÇÃO DE CIÊNCIAS SJC 2010 

SM161 

Coleta Seletiva: Educação ambiental com 

webcam game. SBGames 2009 

SM2144 

A Fazenda Software Educativo para a 

Educação Ambiental RENOTE 2007 

SM3161 

Jogo Tartarugas: Objeto de Aprendizagem 

na Educação Ambiental SJC 2008 

SM3168 

PROTETORES DAS TARTARUGAS: UM 

AMBIENTE COLABORATIVO PARA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL SJC 2008 
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APÊNDICE B  

 Estudos Excluídos na Segunda Análise 

COD Título Fonte Ano Critério 

SM250 

Memória Eficiente: O Lúdico na 

Aprendizagem de Conceitos de 

Eficiência Energética SBGames 2010 Irrelevante 

SM03 

A Turma do Claudinho: um jogo 

eletrônico educacional voltado 

para os Cursos de Aprendizagem 

Industrial Básico do SENAI. SBGames 2006 Repetido 

SM125 

Design do Jogo Educacional 

EEHouse SBGames 2009 

Irrelevante 

SM220 

An Educational Robotic Game for 

Transit Education Based on the 

Lego MindStorms NXT Platform SBGames 2010 

Irrelevante 

SM259 

e-Telecentros: um jogo para a 

inclusão digital de monitores e 

comunidades SBGames 2011 

Irrelevante 

SM292 

CALANGOS Level 4: The 

Environmental Influence on the 

Players’ Strategy in a Simulation 

of the Ecological and Evolutionary 

Level of the Game SBGames 2011 

Jogo em 

desenvolvi

mento 

SM322 

Watt's House: desenvolvimento 

de um jogo que incentiva a prática 

da Eficiência Energética SBGames 2011 

Irrelevante 

SM326 

Proposta de metodologia de 

aprendizado da programação de 

computadores através da 

recontextualização de jogos sérios 

no estilo Game & Watch SBGames 2011 

Irrelevante 

SM529 

BAIUKA – Um jogo educativo 

infantil usando agentes 

WIE 

2006 Repetido 
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COD Título Fonte Ano Critério 

inteligentes na avaliação das 

inteligências múltiplas 

SM1156 

O Desenvolvimento de Jogos 

Baseado em OA para ELearning  SBIE 2008 Irrelevante 

SM1409 

Utilização de jogos para pessoas 

com necessidades educativas 

especiais: uma análise 

experimental 

SBIE 

2011 Irrelevante 

SM1572 

Pense bem: proposta e 

desenvolvimento de jogo digital  

para ensino de computação na  

educação básica SBIE 2013 

Irrelevante 

SM1556 

Em Jogo os Direitos e Deveres  

dos Servidores Públicos do Estado 

de Sergipe SBIE 2013 

Irrelevante 

SM1729 

Zorelha: Um Objeto de 

Aprendizagem para Auxiliar o 

Desenvolvimento da  

Percepção Musical em Crianças de 

4 a 6 Anos  RBIE 2010 

Irrelevante 

SM1790 

Introdução ao GenVirtual: uma 

interface musical com realidade 

aumentada para apoiar o “fazer 

musical” de pessoas com 

deficiência motora e cognitiva RBIE 2013 

Irrelevante 

SM2109 

EducaTrans: um Jogo Educativo 

para o Aprendizado do Trânsito RENOTE 2006 

Irrelevante 

SM2143 

Desenvolvendo a percepção 

musical em crianças através de um 

objeto de aprendizagem RENOTE 2007 

Irrelevante 

SM2141 

CONSTRUFIG3D: Uma 

Ferramenta Computacional para RENOTE 2007 

Irrelevante 



86 
 

COD Título Fonte Ano Critério 

apoio ao ensino da 

Geometria Plana e Espacial 

SM2182 

 

O Desenvolvimento do Raciocínio 

Lógico através de Objetos  

de Aprendizagem  RENOTE 2007 

Irrelevante 

SM2235 

APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA APOIADA POR 

UM JOGO NARRATIVO 

CULTURALMENTE 

CONTEXTUALIZADO RENOTE 2008 

Irrelevante 

SM2285 

Ambientes Educacionais 

Colaborativos com Realidade 

Aumentada RENOTE 2008 

Irrelevante 

SM2286 

Aplicação de Jogos Educacionais 

com Realidade Aumentada RENOTE 2008 

Irrelevante 

SM2535 

Jogo TransRisco: identificação do 

comportamento de risco em 

condutores RENOTE 2010 

Irrelevante 

SM2883 

Desenvolvimento e Avaliação do 

Jogo DuchsVille para 

Apoiar o Processo de 

Aprendizagem Nutricional: 

estudo de caso com adolescentes 

com distrofia muscular de 

Duchenne RENOTE 2013 

Irrelevante 

SM2931 

Utilização de jogos eletrônicos no 

cotidiano escolar de crianças com 

Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE) SJC 2012 

Irrelevante 
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COD Título Fonte Ano Critério 

SM2937 

O entendimento do espaço através 

dos Jogos Digitais: 

Geotecnologias e Ludicidade SJC 2012 

Jogo em 

desenvolvi

mento 

SM2938 

Desenvolvendo Jogos para 

Educação Profissional Baseado 

em RPG SJC 2012 

Jogo em 

desenvolvi

mento 

SM3040 

O game como fonte de diálogo no 

ambiente escolar LUA: Uma 

aventura na mata através dos 

olhos do indígena  SBGames 2013 

Não é 

conteúdo 

escolar 

SM3104 

A TURMA DO CLAUDINHO:  

UM JOGO ELETRÔNICO 

EDUCACIONAL VOLTADO  

PARA OS CURSOS DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

BÁSICOS DO SENAI  SJC 2006 Repetido 

SM2325 

Fórmula (-1): desenvolvendo 

objetos digitais de aprendizagem e 

estratégias para a aprendizagem 

das operações com números 

positivos e negativos RENOTE 2008 Repetido 

SM3042 

AlienMath: Jogo FPS Educacional 

Metafórico para o Ensino da 

Matemática do Ensino Médio SBGames 2013 

Jogo em 

desenvolvi

mento 

SM3180 

JOGO INFANTIL COM WEBCAM 

PARA COLETA  

SELETIVA DE LIXO SJC 2009 Repetido 
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