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RESUMO 
 

Busquei analisar nessa dissertação os sentidos produzidos por graduandos e docentes de História 
e de áreas afins, a respeito do history game Tríade: Igualdade, Liberdade e Fraternidade, 
percebendo se eles após a interação conseguiam identificar potencialidades capazes de mediar o 
ensino de História. Tive a intenção de responder a questão-problema norteadora dessa pesquisa: 
Que sentidos são produzidos por graduandos e docentes (de História e de áreas afins) a respeito 
do jogo Tríade: Igualdade, Liberdade e Fraternidade? Desta forma, procurei também mapear o 
perfil dos graduandos e dos docentes enquanto jogadores ou não; identificar as concepções 
conferidas pelos graduandos e docentes a respeito dos jogos digitais; examinar de que maneira 
graduandos e docentes compreendem os history games: serious e non-serious; e por fim, elaborar 
uma proposta pedagógica para interação com history games, especialmente, o Tríade. O caminho 
metodológico adotado para subsidiar a pesquisa foi o Estudo de Caso, devido o recorte empírico 
e campo simbólico bem determinado, que me deu a oportunidade de realizar uma investigação 
detalhada do contexto e uma análise intensiva de uma situação particular. Utilizei a abordagem 
quali-quantitativa por considerá-las complementares, possibilitando tanto a descrição e o olhar 
analítico sobre dados como a sua mensuração. A pesquisa contou com a participação de dezessete 
pessoas ao todo, sendo quatorze graduandos (seis de História, sete de Pedagogia e um de Letras) 
e três docentes (dois de História e um de disciplinas relacionadas à tecnologia e educação no 
curso de Educação à distância - UNEB). As técnicas de coleta de dados utilizadas foram o 
questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas, a observação não-participante e o 
grupo focal. Sendo assim, dentre outras coisas, a pesquisa apontou: o crescente interesse do 
público feminino pela área de jogos digitais, já que houve uma participação maior de mulheres; a 
pouca procura por parte dos docentes e discentes de História pelo Curso no qual se desenvolveu a 
pesquisa, supostamente, porque a articulação dos jogos digitais e História ainda não é muito 
percebida por esse público; os participantes em sua maioria emitiram mais sentidos sobre as 
características internas (jogabilidade, gameplay, enredo, etc.) do jogo Tríade do que seu potencial 
pedagógico; o Tríade foi considerado um history game bom, mas que precisa de alguns ajustes 
para se tornar melhor. 

 
 

Palavras - chave: Jogos digitais, História, Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade   
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ABSTRACT 

This paper sought to analyze the meanings produced by graduate students and professors of 
history and related fields, about the Triad game history: Equality, Liberty and Fraternity, after 
realizing that they could identify potential interactions capable of mediating the teaching of 
history. I was intending to respond to problem-question guiding this research: What meanings are 
produced by graduate students and professors (History and related areas) about the game Triad: 
Equality, Liberty and Fraternity? In this way, also tried to map the profile of the students and 
teachers as players or not, to identify the conceptions conferred by graduate students and 
professors about the digital games; examine how graduate students and professors understand the 
games history: serious and non-serious; and finally, prepare a proposal for interaction with 
educational games history, especially the Triad. The methodological approach adopted to support 
the research was the Case Study due to cut empirical and well-defined symbolic field, which gave 
me the opportunity to conduct a detailed investigation of the context and an intensive analysis of 
a particular situation. I used the qualitative and quantitative approach for considering them 
complementary, allowing both the description and data analytical look on as their measurement. 
The research was attended by seventeen people in all, fourteen students (six of History, Pedagogy 
and seven of Arts) and three teachers (two and a history of disciplines related to technology and 
education in the course of Distance Education - UNEB). The data collection techniques used 
were semi-structured questionnaire with open and closed questions, the non-participant 
observation and focus groups. So, among other things, the survey noted: the increasing public 
interest in the female area of digital games, as there was a greater participation of women, the low 
demand from teachers and students of history in which the course was developed research, 
presumably because the joint history of digital games and still not widely perceived by the public 
participants in their most heartfelt issued on internals (gameplay, gameplay, plot, etc..) Triad 
game than its potential teaching, the Triad was considered a good game history, but needs some 
tweaking to become better. 
 

Keywords: Digital games, History, Triade: Liberty, Equality, Fraternity. 
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INTRODUÇÃO  
         

As mudanças culturais e o advento das tecnológicas de comunicação e informação têm 

contribuído, significativamente, para novas formas de pensar o ensino e a aprendizagem de 

História na contemporaneidade, principalmente, no tocante a aproximação de linguagens visuais, 

orais e audiovisuais - fotografias, músicas, peças teatrais, filmes, novelas, revistas em quadrinhos 

(HQ), mangás, animações, jogos digitais - que fazem parte da realidade vivenciada pelos 

discentes.  

Na presente dissertação, apresento uma pesquisa desenvolvida a respeito do ensino de 

História e jogos digitais, que são compreendidos por mim não como meros instrumentos ou 

ferramentas capazes de auxiliar, ilustrar e animar a aula, mas como elementos estruturantes de 

um novo pensar histórico, na medida em que possibilitam uma leitura hipertextual e rizomática 

através das narrativas ficcionais e dos universos simbólicos que os constituem. Conforme afirma 

Pretto: “[...] o uso como instrumentalidade esvazia esses recursos de suas características 

fundamentais, transformando-os apenas num animador da velha educação, que se desfaz 

velozmente uma vez que o encanto da novidade também deixa de existir.” (PRETTO, 1996, 

p.114) 

É inquestionável que os jogos digitais tem estado em evidência na contemporaneidade e, 

portanto, no dia-a-dia de crianças, jovens e adultos, que se divertem e ao mesmo tempo – sem ao 

menos perceber- aprendem e desenvolvem diversas habilidades. Mesmo com a evidência dos 

seus benefícios, é possível contabilizar raras iniciativas por parte dos docentes que tenham 

objetivo de torná-los aliados do processo de aprendizagem escolar do Ensino Fundamental e 

Médio.  

Justamente, por causa desse afastamento existente entre universo escolar e o universo 

ficcional dos jogos digitais, busquei nessa pesquisa analisar os sentidos produzidos por 

graduandos e docentes de História e de áreas afins, a respeito do history game1 Tríade: Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade2, percebendo, assim, se eles identificam potencialidades capazes de 

mediar o ensino de História. Escolhi esse history game para investigar, devido ter participado do 

                                                 
1 Utilizo essa denominação para me referir aos jogos digitais históricos, isto é, jogos que adotam em seu enredo 
acontecimentos e fatos históricos. 
2 O financiamento foi feito pelo FINEP, graças à seleção do projeto no edital 2006/02 e apoiado pela Fapesb, CNPq e 
UNEB. Atualmente, está disponível para download gratuitamente no site www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade.  
Mais adiante apresentarei mais detalhes sobre este jogo digital. 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade
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seu processo de construção e também porque ele adota como temática central a Revolução 

Francesa, uma das revoluções cujos reflexos tiveram repercussões em vários países, inclusive no 

Brasil, com a eclosão da Inconfidência Mineira e da Revolta dos Alfaiates.  

É relevante pontuar, que o Tríade não segue a perspectiva de aprendizagem behaviorista e 

nem o modelo de condicionamento skinneriano - estímulo e a resposta (teoria S-R) - em que a 

aprendizagem é percebida através da mudança de comportamento diante das informações 

recebidas. Todavia é fundamentado para por em prática uma aprendizagem sócio-interacionista, 

na qual, a aprendizagem não é feita pela pessoa sozinha, mas sim nas relações com seu meio – 

docentes, amigos, pais, colegas de escola - que são os mediadores.  Sendo assim, também se tem 

como base uma perspectiva da construção de uma inteligência coletiva (LÈVY, 1994) onde todos 

os saberes são valorizados. 

De acordo com Aguiar et al (2009), os sentidos são constituídos durante a vida do 

participante em meio à dialética interna, às experiências e interações sociais e às complexas 

reorganizações da vivência afetiva e cognitiva, por isso não se traduzem em respostas fáceis e 

imediatas de serem achadas. Por pertencer a uma dimensão sócio-histórica, os sentidos assim 

como o pensamento (VYGOTSKY, 2001) não podem ser objetivados e materializados apenas no 

ato da fala do participante, eles “tomam corpo e se realimentam no dizer e no agir concreto das 

pessoas”. (PINO apud AGUIAR, 2009, p. 65) 

 

No processo humano, os significados sociais compartilhados, mais estáveis, mediadores 
do processo de comunicação e, porque não, do próprio processo de humanização, são 
transformados/convertidos em sentidos, num processo subjetivo, que contém – como 
elemento essencial – a realidade objetiva. No entanto, não podemos quebrar a dialética 
ali contida e cairmos numa análise que apreenda a realidade como relações de causa e 
efeito. Assim, é fundamental explicitarmos que os significados sociais, que serão 
internalizados e transformados em sentidos, só existem enquanto tal porque os homens, 
na sua atividade no mundo social e histórico, os constituíram e os constituem 
permanentemente. (AGUIAR et al, 2009, p.63) 

 

Partindo desta perspectiva, utilizo o termo sentidos nessa dissertação, pois assim como 

Aguiar et al (2009, p.64), os compreendo como “elementos constitutivos e que expressam a 

subjetividade, permitindo conhecer melhor os participantes numa dimensão subjetiva da 

realidade, entendida como síntese entre objetividade e subjetividade”. Considerei que tais 

elementos constitutivos foram provenientes da vivência dos participantes antes e depois da 

interação com o ambiente semiótico dos jogos digitais, nos quais assumiram o papel de jogador. 

Vale destacar que, através desses sentidos foi possível analisar tanto as percepções e as 
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contradições dos participantes desta pesquisa, como suas expressões (verbais ou não-verbais) e 

suas singularidades, levando em consideração suas totalidades enquanto participantes históricos. 

Gostaria de sinalizar que não tive o objetivo de fazer um estudo sobre as especificidades 

técnicas ou mecânicas do Tríade, mas investigá-lo por meio da interação e da imersão dos 

participantes dessa pesquisa. Assim, procurei também mapear o perfil dos graduandos e dos 

docentes enquanto jogadores ou não; identificar as concepções conferidas pelos graduandos e 

docentes a respeito dos jogos digitais; examinar de que maneira graduandos e docentes 

compreendem os jogos digitais históricos com e sem finalidade pedagógica explícita; e por fim, 

elaborar uma proposta pedagógica para interação com jogos digitais, especialmente, o Tríade. 

Ante o exposto, esta dissertação se constitui em mais um dos games studies3 (estudos de 

jogos digitais) que aos poucos estão sendo desenvolvidos nos espaços acadêmicos brasileiros, 

mesmo em meio aos olhares de desconfiança de alguns orientadores, sobretudo, da área de 

Educação que, dificilmente, aceitam o desafio de orientar investigações tendo jogos digitais como 

objeto. Após fazer um levantamento no próprio Programa de Pós-graduação em Educação da 

UFBA - ao qual a presente dissertação está vinculada - encontrei apenas uma pesquisa em nível 

de doutorado sobre jogos digitais, que foi defendida em 2004 por Lynn Alves sob orientação do 

profº Edvaldo Couto, cujo objetivo foi analisar a influência dos jogos eletrônicos no cotidiano 

dos jogadores e suas possíveis implicações em um comportamento "violento" nos ambientes 

sociais e, principalmente, na escola.  

Quanto aos estudos sobre jogos digitais, o Brasil se posiciona na retaguarda de alguns 

países norte americanos, europeus e asiáticos, que já há alguns anos possuem grupos de 

investigação e pesquisa consolidados nesta área.  As produções acadêmicas nacionais 

concentram-se, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste em áreas do conhecimento como: filosofia, 

história, semiótica, psicologia, antropologia, ciências da computação, engenharia elétrica, 

telecomunicações, ciências cognitivas, publicidade, marketing, comunicação, design, computação 

gráfica, animação, crítica literária, artes, narratologia, ludologia, educação. (SANTAELLA e 

FEITOZA, 2009)  

O leitor dessa dissertação pode estar se perguntando: como surgiu o interesse em estudar 

um tema peculiar como este? Respondo que o desejo de realizar esta pesquisa nasceu de algumas 
                                                 
3 Apesar da existência da revista acadêmica dedicada aos estudos de jogos digitais denominada também de Game 
Studies (disponível através do site www.gamestudies.org) neste momento não faço menção a ela. Gostaria apenas de 
ressaltar que nas diversas edições dessa revista há uma variedade de artigos que aprofundam as discussões sobre 
jogos digitais.  

http://www.gamestudies.org/
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inquietações que brotaram, principalmente, durante duas experiências vivenciadas ao longo da 

minha graduação nos cursos de História e de Pedagogia: no estágio como regente numa escola 

pública de Salvador com turmas do 8º e 9º ano (equivalentes à 7ª e 8ª série antes) do Ensino 

Fundamental e no Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais4- UNEB como bolsista de Iniciação 

Científica (IC).  

No estágio tive meu primeiro contato com o ensino de História dentro da sala de aula, 

onde pude perceber o crescente desinteresse dos discentes pela aprendizagem dessa disciplina – 

resumida para muitos ao ato de decorar nomes, datas e acontecimentos importantes -, assim 

como, a ausência de estratégias metodológicas na prática de alguns docentes além da aula 

expositiva e do uso de livros didáticos. Como bolsista de IC tive a rica oportunidade de 

reaproximar-me dos jogos digitais, não apenas enquanto jogadora como fazia quando criança, 

mas como integrante da equipe de roteiro do jogo Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, na 

qual desempenhava a tarefa de pesquisar sobre a Revolução Francesa e desenvolver o enredo do 

jogo juntamente com os outros integrantes. 

Mesmo antes de entrar no grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, já me identificava 

com a utilização de diversas linguagens - objetos antigos, músicas, imagens, filmes, etc. - para 

ensinar História, trabalhando com os discentes como perceber as transformações do processo 

histórico de forma diversificada. Após a participação no desenvolvimento do jogo Tríade e na sua 

validação dele por discentes a partir do 8º ano do Ensino Fundamental passei a pensar a respeito 

dos limites e das possibilidades dos jogos digitais como mais uma linguagem com potenciais de 

fomentar o ensino-aprendizagem de História. Daí surgiu vários questionamentos como: De que 

maneira, docentes e graduandos utilizariam o Tríade no seu cotidiano escolar? Quais seriam os 

pontos positivos e negativos apontados pelos docentes e graduandos sobre o Tríade? Será que 

visualizariam alguma possibilidade de aprender e ensinar conceitos sobre a Revolução Francesa 

através do Tríade? Além dessas perguntas, surgiu a questão-problema norteadora dessa pesquisa: 

Que sentidos são produzidos por graduandos e docentes (de História e de áreas afins) a respeito 

do jogo Tríade: Igualdade, Liberdade e Fraternidade?  

Meus primeiros passos em busca de respostas para essas perguntas foram dados na 

monografia de conclusão do curso de História, quando investiguei qual concepção graduandos, 
                                                 
4 Esse Grupo de Pesquisa foi criado em 2002 pela Profª Drª Lynn Alves (UNEB- Campus I / SENAI- Cimatec) com 
o objetivo de desenvolver pesquisas sobre mídias digitais. A partir de 2006 começou a desenvolver jogos digitais que 
até a presente data somam quatro títulos: Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade; Desafio Industrial, Braskem: 
Game Quiz, Búzios: ecos da liberdade.  
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graduados e mestres em História tinham sobre os jogos digitais que abordavam eventos e 

acontecimentos históricos na sua narrativa. O desejo de continuar pesquisando sobre jogos 

digitais e ensino de História, me levou a participar no segundo semestre de 2008 da seleção de 

Mestrado em Educação da UFBA, submetendo à linha (1) - Currículo e (In) Formação o projeto 

que na época tinha o título: Jogos eletrônicos no ensino-aprendizagem de História: uma análise 

das mediações pedagógicas. Após percorrer por todas as etapas do processo seletivo fui 

selecionada para ser orientanda da Profª. Drª. Maria Antonieta de Campos Tourinho, dando 

assim, prosseguimento aos meus estudos e a realização da pesquisa que nos próximos capítulos 

será apresentada.  

Essa pesquisa é composta por cinco capítulos acrescidos por essa parte introdutória e por 

uma parte conclusiva. O primeiro capítulo denominado ‘Percurso Teórico Metodológico’ é 

destinado à discussão das ações metodológicas escolhidas para subsidiar a pesquisa, bem como a 

fundamentação teórica que legitima a escolha.  Como forma de responder a questão desta 

pesquisa optei pelo emprego da abordagem5 qualitativa (ou interpretativa), conjuntamente, com a 

quantitativa, realizando assim uma pesquisa quali-quatitativa, por compreender que as 

características destas duas abordagens se completam na pesquisa. Nessa direção, adotei como 

caminho metodológico o Estudo de Caso e como técnicas de coleta de dados: o questionário 

semi-estruturado com questões abertas e fechadas; a observação não-participante; e o grupo focal.   

No segundo capítulo ‘Jogos digitais: um labirinto de possibilidades para além da diversão’ 

busco apresentar um prelúdio sobre os jogos digitais, destacando sua presença no cenário 

brasileiro tanto no setor de desenvolvimento como de pesquisa. Discorro também, nesse capítulo, 

sobre os integrantes da geração digital que tanto utilizam esses jogos, bem como sobre os 

motivos que os levam a jogar. 

No terceiro capítulo ‘Diálogos estabelecidos entre a História e os jogos digitais’ tenho o 

objetivo de demonstrar as prováveis formas de entrelaçamento entre História e jogos digitais 

(vice-versa). Sendo assim, apresento as seguintes possibilidades: História dos jogos digitais - 

resgato a trajetória de desenvolvimento dos jogos digitais ao longo da História; História nos jogos 

digitais – evidencio da crescente utilização da História em enredos dos jogos digitais; jogos 

                                                 
5 Preferi utilizar a nomenclatura ‘abordagem’ e não ‘metodologia’ ou ‘pesquisa’, pois assim como Severino concordo 
que esta designação melhor refere-se aos conjuntos de metodologias, que envolve diversas referências 
epistemológicas e não a uma modalidade em particular. (SEVERINO, 2007, p. 119) 
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digitais na História – demonstro a possibilidade de utilização dos jogos digitais no ensino de 

História.  

No quarto capítulo ‘Desbravando o Universo dos History games utilizados na pesquisa’, 

descrevo sobre algumas características e aspectos dos history games (serious e os non-serious), 

que foram interagidos pelos participantes durante a realização desta pesquisa para fomentar tanto 

a experiência com diferentes tipos de jogos como parâmetros de comparação entre eles. 

 No quinto capítulo ‘Análise dos dados da pesquisa de campo’ revelo os resultados obtidos 

a partir do diagnóstico dos dados provenientes do questionário, da observação não participante e 

do grupo focal, que se constituíram em intrumentos de investigação durante a pesquisa.   

 Por fim, nas ‘Considerações finais’ destaco alguns pontos importantes sobre os sentidos 

construídos pelos participantes após a interação com os history games e também exponho 

algumas suposições particulares sobre eles. 

 Sendo assim, a partir desse momento convido, você, que assume o papel de leitor, a trilhar 

pelos caminhos entrelaçados dos jogos digitais e da História, duas áreas aparentemente distintas, 

que, como será visto, estão a cada ano mais articuladas. 
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CAPÍTULO 1 – PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 
  

Toda pesquisa começa com uma dúvida, uma inquietação ou 
um problema e é sustentada por alguns pressupostos básicos. 
As pesquisas apresentam uma tipologia variada de 
delineamentos e maneiras diferentes de serem realizadas. 
(MOREIRA e CALEFFE, 2006, p.21) 
 
 

Realizar uma pesquisa significa ir ao encontro do complexo, das incertezas que fazem 

encontrar respostas para algumas perguntas, ao mesmo tempo em que se geram outras tantas à 

procura de respostas. É um processo de constantes mudanças e reviravoltas, muitas vezes 

inesperadas, ao longo do percurso de investigação. Existem diferentes maneiras de realizar uma 

pesquisa e, sem dúvida, a escolha dos métodos, das abordagens e das técnicas apropriadas, aliada 

ao rigor metodológico e epistemológico, fazem toda a diferença para o desenvolvimento da 

investigação. É como se o pesquisador fosse um pintor que, para desenvolver sua arte, utiliza 

técnicas e a visão para dar vida a novas imagens na tela. Logo, essas técnicas ajudarão, também, 

o pesquisador a ver além das entrelinhas e a atingir uma nova compreensão da vida social. 

(STRAUSS E CORBIN, 2008, p. 21) 

A preocupação com a técnica e o rigor é antiga, atingiu maior evidência no final do século 

XVIII e início do XIX, quando o método cientificista foi criado e inicialmente aplicado nas 

investigações das ciências físico-matemáticas - conhecidas como ciências da natureza – e, 

posteriormente, nas pesquisas sociológicas, antropológicas e históricas, sob a mesma perspectiva 

homogeneizadora e experimental da ciência positivista. Pretendia-se, com o estabelecimento de 

procedimentos metódicos (observação, experimentação, mensuração e análise rigorosa das 

fontes, dados e resultados), regras e princípios gerais, abandonar os pressupostos metafísicos 

calcados nas relações ideais entre o ser, Deus e o meio. 

A discussão sobre a transdisciplinaridade epistemológica na qual o sujeito está incluído 

em uma totalidade composta por pelo menos três níveis de realidades distintos e complementares: 

o atômico, o biológico e o psíquico, caminha na contramão dessa concepção de rigor do método 

cientificista, na medida em que afirma não haver mais espaço na academia para um rigor baseado 

em método infalível e verdadeiramente científico, cuja constituição apresenta critérios absolutos.  

Esse rigor não dá conta da totalidade e subjetividade humana, por isso é preciso pensar 

numa interpretação de um rigor outro, capaz de dialogar com a flexibilidade e interagir com ela 

simultaneamente, sem qualquer nível de hierarquia ou sobreposição, trazendo para o centro das 
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análises outros aspectos, a exemplo da qualidade e da complexidade do ser humano. Destaco que, 

ao evidenciar a necessidade de “um rigor outro”, faço alusão à obra Um Rigor Outro: Sobre a 

questão da qualidade na pesquisa qualitativa (2009), desenvolvida por três renomados 

pesquisadores do Programa de Pós-graduação ao qual essa pesquisa está vinculada.  

Na referida obra, Gallefi (2009) expressa que o verdadeiro rigor não é sinônimo de uma 

exteriorização metodológica de passos e regras de como conduzir uma investigação científica 

consistente, nem tampouco consiste na aplicação de métodos infalíveis, mas sim, na qualidade de 

aferição dos efeitos do uso de um método qualquer na vida cotidiana dos indivíduos e das 

sociedades. Macedo (2009, p. 75) corrobora o pensamento de Gallefi ao afirmar que a busca pelo 

verdadeiro rigor não deve levar a uma forma exata de pensar e de construir conhecimentos, 

reproduzindo os paradigmas da ciência moderna. Para ele, a busca do rigor “significa a busca da 

qualidade epistemológica, metodológica, ética e política, socialmente referenciadas, da pesquisa 

dita qualitativa”. Foi justamente a partir desses posicionamentos epistemológicos que realizei esta 

pesquisa, adotando durante todo o percurso da investigação um outro tipo de rigor, cujo principal 

foco era o acesso ao conhecimento do ser humano em sua condição existencial individual, social 

e ecológica.  

A escolha desse rigor metodológico e epistemológico já começa a se fazer presente no 

momento da preferência pelo método de investigação, que, conforme afirma Aragão (2008), 

depende exclusivamente da questão que se almeja desvelar. Como pretendo analisar os sentidos 

produzidos por graduandos e docentes de História e de áreas afins a respeito do jogo Tríade: 

Igualdade, Liberdade e Fraternidade, averiguando se eles identificam potencialidades didáticas 

capazes de mediar o ensino-aprendizagem de conceitos sobre a Revolução Francesa, adotei o 

Estudo de Caso como caminho metodológico. 

Ao criar uma definição sobre Estudo de Caso, Gil afirma que: 

 

O Estudo de Caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...] (2007, p.54) 
 

Opto por esse tipo de Estudo, também, por ele permitir um recorte empírico e um campo 

simbólico bem determinado, dando oportunidade ao investigador de realizar uma observação 

detalhada do contexto e uma análise intensiva de uma situação particular seja ela simples ou 

complexa, preservando o caráter unitário do objeto social estudado, não se constituindo, por isso, 

em uma amostra do todo.  É perceptível que, por assumir uma postura aberta e flexível de 
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pesquisa, o Estudo de Caso consegue coletar informações tão numerosas quanto detalhadas, 

visando ao máximo possível apreender a totalidade do objeto a ser investigado. (ARAGÃO, 

2008, p.56) 

Tal delineamento torna-se necessário para proporcionar maior nível de profundidade no 

contexto da presente pesquisa, ao ponto de atingir uma condição mais descritiva sobre as 

concepções dos graduandos e docentes referente ao Tríade, possibilitando-me reconhecer e 

interpretar as diferenças e proximidades entre elas. O tipo de Estudo de Caso adotado será o 

intrínseco, definido por Stake (2000) como aquele que busca melhor compreensão de um caso 

apenas pelo interesse despertado, isto é, pelo caso particular que se constitui no próprio objeto da 

pesquisa. De acordo com Stake, esse tipo de Estudo de Caso:  

[...] não é empreendido primariamente porque o caso representa outros casos ou porque 
ilustra um traço ou problema particular, mas porque, em todas as suas particularidades e 
no que têm de comum, este caso é de interesse em si. O pesquisador, pelo menos 
temporariamente, subordina outras curiosidades para que as histórias dos que "vivem o 
caso" emerjam. [...] O objetivo não é construir teoria embora em outras vezes o 
pesquisador possa fazer exatamente isto. (STAKE, 2000, p.437)  

Realizar uma pesquisa tendo por base o Estudo de Caso com um jogo digital como o 

Tríade, juntamente com os graduandos e docentes, constitui-se num grande desafio, 

principalmente por ser um campo empírico bastante novo do qual, até o presente momento, se 

desconhece uma abordagem metodológica específica, capaz de contemplar suas peculiaridades 

enquanto linguagem e meio de comunicação mediador da construção do saber. Para Santaella e 

Feitoza (2009, p. xii), o fato deste tipo de jogo ser um campo híbrido, poli e metamórfico, que se 

transforma a uma velocidade surpreendente, já responde ao motivo pelo qual não se deixam 

agarrar em categorias e classificações fixas. 

O pesquisador dinamarquês Espen Aarseth (2003) compartilha desta mesma concepção 

sobre o desconhecimento metodológico para estudo de jogos digitais. Para ele, a escolha da 

abordagem empírica adequada é uma questão crucial, que requer - por parte dos seus 

pesquisadores - cuidados ainda maiores na escolha do método, para não realizar análises triviais 

com instrumentos que não dão conta da sua complexidade.  

 
Em vez de tratar os novos fenômenos com cuidado, e como objetos de estudo para o qual 
ainda não existe nenhuma metodologia, eles são analisados à toa, com ferramentas que 
parecem já estar à mão, como a teoria do cinema ou narratologia, a partir de Aristóteles. 
[...] Dada a riqueza expressiva do gênero, que é sem precedentes na história da mídia, a 
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abordagem empírica escolhido pelo pesquisador torna-se uma questão crucial. 
(AARSETH, 2003, p.1-2)6 

 

Aarseth (2003) afirma que existem três dimensões que caracterizam os jogos digitais ou 

os jogos de ambientes virtuais como ele prefere chamar. Seriam elas: gameplay; game-structure; 

game-world. Quase todo jogo, do futebol ao xadrez, pode ser descrito por este modelo tripartido, 

uma vez que não existe jogo sem jogadores jogando; sem estrutura de regras claramente 

definidas; e sem mundo ficcional para controle e exploração.  Apesar de tais dimensões serem 

interdependentes, a depender do tipo de jogo elas se apresentam em níveis distintos, resultando 

na dominação de uma ou duas em detrimento da(s) outra(s). Em jogos massive multiplayer como 

Role play game (RPG), destaca-se a jogabilidade do jogador; nos jogos como Tetris ou Quake, 

domina a estrutura de regras do jogo; e nos jogos como Half-life ou Myst, rouba a cena o mundo 

ficcional do jogo.  

Para este pesquisador, existe uma forte relação entre a dimensão que mais sobressai no 

jogo e as áreas do conhecimento capazes de estudá-lo. Sendo assim, num jogo onde o gameplay 

domina, as áreas que poderiam estudá-lo seriam: Sociologia, Etnologia, Psicologia, etc.; num 

jogo onde se destaca o game-structure, as áreas com competência para seu estudo seriam: Game 

Design, Direito, Ciência da Computação, etc; e, por fim, num jogo onde o game-world sobressai, 

as áreas propícias a estudá-lo seriam: Arte, Estética, História, Estudos culturais, etc. Nesse 

sentido, Aarseth (2003) declara que, para qualquer tipo de jogo, existem três principais formas de 

aquisição de conhecimentos sobre eles. A primeira forma é estudar o projeto, as regras e a 

mecânica do jogo, na medida em que estão disponíveis para o público, ou através de conversas 

com os desenvolvedores do jogo. A segunda forma é observar os outros jogar, ou ler seus relatos 

e opiniões. A terceira forma é jogar o jogo. Embora todos os métodos sejam válidos, a terceira 

via é claramente a melhor, especialmente se combinado ou reforçado pelos outros dois. 

Compreendo que todas as três etapas são enriquecedoras para um Estudo de Caso como o 

desenvolvido nesta pesquisa; todavia, o curto tempo disponibilizado no Mestrado inviabilizou a 

realização de todas elas. Deste modo, adotei apenas o ato de observar os participantes da pesquisa 

jogando e o ato de jogar o jogo propriamente. A adoção dessas duas etapas me permitiu 

acompanhar o processo de interação dos participantes com o jogo, percebendo as conexões e as 

                                                 
6 Versão original: Instead of treating the new phenomena carefully, and as objects of a study for which no 
methodology yet exists, they are analyzed willy-nilly, with tools that happen to be at hand, such as film theory or 
narratology, from Aristotle onwards. [...] Given the expressive richness of the genre, which is unprecedented in the 
history of media, the empirical approach chosen by the researcher becomes a critical issue. 
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relações que são estabelecidas ao jogar, bem como me possibilitou, como pesquisadora, 

desbravar o jogo, passando pelas mesmas etapas percorridas pelos participantes da pesquisa, 

vivenciando, na prática, as emoções, os desafios e as superações para melhor entender a que lugar 

os participantes estão se referindo ao serem inquiridos.  

 

1.1 - Abordagens 
 

Por causa da especificidade do objeto e pela necessidade de mensurar os dados 

provenientes do questionário semi-estruturado (Anexo 1), respondido pelos participantes, além 

de descrever e analisar os dados oriundos do Grupo Focal utilizei a abordagem qualitativa (ou 

interpretativa), conjuntamente com a quantitativa, realizando, assim, uma pesquisa quali-

quantitativa, que me possibilitou, tanto a descrição e o olhar analítico sobre dados, como a sua 

mensuração.  Este tipo de atuação conjunta das abordagens está se tornando cada vez mais 

comum nas pesquisas qualitativas, inclusive alguns pesquisadores recorrem a este tipo de 

abordagem quando desejam superar as limitações de uma abordagem única, combinando-a com 

outra, visualizando-as como campos complementares e não rivais (FLICK, 2009). Por comungar 

com esta mesma concepção, empregarei as duas abordagens, não considerando uma superior ou 

melhor do que a outra, mas num mesmo patamar de igualdade quanto ao papel desempenhado na 

pesquisa, independente da ordem e da quantidade de vezes empregadas. Para melhor 

compreensão sobre cada abordagem, à priori apresento as características delas para, depois, 

demonstrar como podem ser utilizadas colaborativamente nesta pesquisa.  

O uso da abordagem qualitativa em educação pode-se dizer que somente teve início no 

final dos anos sessenta, preservando o modelo qualitativo adotado pelas Ciências Humanas e 

Sociais, enfatizando a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 

pessoais. (BOGDAN e BIKLEN, 1999) Ao longo das últimas décadas, o número de 

pesquisadores que utilizam essa abordagem cresceu significativamente, isso se justifica pelo fato 

de o meio acadêmico começar a reconhecer a importância de novos contextos e perspectivas 

sociais relacionados às condições específicas da vida das pessoas, das experiências vividas, dos 

comportamentos, das emoções, dos sentimentos, dos fenômenos culturais, etc, que não são 

coletados por meio do método científico com critérios e parâmetros experimental-matemáticos, 

mas pela observação, entrevista, descrição e gravação, sobretudo de palavras e ações dos objetos 

em estudo. Flick (2009, p.20) denomina essa valorização de contextos outrora não estudados de 
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“pluralização das esferas de vida”, onde nascem novas obscuridades e a crescente 

individualização das formas de vida que exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

questões. 

A abordagem qualitativa baseia-se numa perspectiva dialógica e no respeito à fala e às 

produções dos participantes, vistos não como objetos de estudo, mas percebidos como autores das 

opiniões, concepções e críticas fundantes para o processo de pesquisa, que, sobretudo, não ignora 

a diferença e a alteridade dos dados obtidos, analisando-os a partir do processo, haja vista não 

falarem por si mesmos. O diferencial dessa abordagem está em produzir resultados não 

alcançados pelas metodologias dedutivas tradicionais, que são apoiadas em procedimentos 

estatísticos, questões e hipóteses modeladas e em outros meios quantificáveis testados sobre 

evidências empíricas. Em outros termos, na abordagem qualitativa objetiva-se obter resultados a 

partir das estratégias indutivas, baseadas em conceitos sensibilizantes, essencialmente 

influenciados por conhecimentos teóricos anteriores, que são necessários para compreender as 

diferenças em seu estudo antes e depois do processo inicial da investigação. 

  
Diferente de um estudo quantitativo, o pesquisador não usa a literatura existente sobre o 
tema com o objetivo de formular hipóteses a partir dessas leituras, para, então, 
basicamente testá-las. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador utiliza os insights e as 
informações provenientes da literatura enquanto conhecimento sobre o contexto, 
utilizando-se dele para verificar afirmações e observações a respeito de seu tema de 
pesquisa naqueles contextos. (FLICK, 2009, p.28) 
 

A subjetividade emerge neste contexto na medida em que o pesquisador torna-se parte do 

processo de pesquisa, refletindo sobre suas próprias atitudes e observações em campo, em vez de 

ignorá-las como se não fossem variáveis que interferem no processo da pesquisa. Procura-se 

codificar os dados de forma que se tornem estatisticamente analisados, de modo a não quantificar 

os dados qualitativos provenientes das falas e reações, mas sim, possibilitar um processo não-

matemático de interpretação. 

Ao explanar sobre as vantagens da abordagem qualitativa em educação, Bogdan e Birklen 

(1999, p.47) chamam a atenção do pesquisador para cinco características fundamentais:  

1. A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal; 

2. A investigação é descritiva; 

3. O interesse maior é no processo e não simplesmente nos resultados ou produtos; 

4. A análise dos dados é feita de forma indutiva; 
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5. O significado é de importância vital. 

  

Bogdan e Birklen (1999, p.47) admitem que não necessariamente uma pesquisa 

qualitativa precisa ter todas essas características com igual eloquência, algumas são até 

desprovidas de uma ou mais características.  No entanto, por considerá-las relevantes e 

complementares para a concretização dos objetivos desta pesquisa, levei em consideração todas 

as cinco características, a começar pela minha inserção no ambiente onde aconteceu a interação 

dos graduandos e docentes de História com o jogo Tríade, munida de equipamentos como câmera 

de vídeo e diário de bordo, para captar, a partir desse processo, significativos dados. Essa 

observação do ambiente é importante, pois permite o contato com o contexto e a circunstância 

onde acontecem as ações dos participantes. 

O segundo passo foi descrever minuciosamente, em forma de palavras ou imagens, os 

dados provenientes das transcrições dos vídeos, gravações, anotações no diário de bordo e outros 

registros. Como a idéia aqui não foi apenas lidar com os resultados, mas estar atenta ao processo 

desde o primeiro contato com os participantes desta pesquisa, levei em consideração o primeiro 

contato destes com os jogos digitais, suas atitudes no momento da interação e do Grupo Focal 

que será explicado mais adiante. Essas características alertam os pesquisadores, especialmente, 

para a valorização do contexto qualitativo, isto é, da vida cotidiana das pessoas, da compreensão 

do senso comum e da interpretação dos seus significados, desenvolvendo conceitos sensíveis e 

descrição de realidades múltiplas, através de pequena amostragem.  

Ao contrário do método dedutivo, não optei por recolher dados para confirmar hipóteses 

construídas previamente sobre jogos digitais e sua relação com os graduandos e docentes, mas 

procurei chegar às conclusões a partir do recolhimento e da verificação dos dados, que, a priori, 

podem parecer soltos e abertos, porém inter-relacionadas após a interpretação do pesquisador. 

Sendo o significado a importância vital desse tipo de abordagem, perceber as perspectivas e o 

modo como os graduandos e docentes dão sentido ao Tríade é  o mesmo que trazer luz a/à 

dinâmica interna desta situação, não se preocupando em montar um quebra-cabeças cuja forma 

final já se conhece de antemão.   

Para Teixeira (2005), um dos motivos que levam os pesquisadores a escolher a abordagem 

qualitativa é a oportunidade de reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a 

ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua 

descrição e interpretação.  Na presente pesquisa, esse foi um dos motivos para a escolha desta 
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abordagem, que, juntamente com as outras características anteriormente explanadas, 

proporcionou a coleta e o tratamento dos dados sobre os sentidos, as conotações, os significados, 

as motivações, as crenças, os valores e as atitudes dos graduandos e docentes ao interagem com o 

jogo Tríade.  Acredito que a abordagem auxiliou no descortinamento dos motivos que levam os 

docentes a fecharem ou abrirem as portas das salas de aulas para os jogos digitais. 

No que diz respeito à abordagem quantitativa, pode-se dizer que ela se legitima como a 

herdeira das principais características do paradigma positivista, surgido a partir do século XIX 

por meio das ideias do filósofo francês Auguste Comte e do sociólogo francês Émile Durkhein, 

que eram adeptos da concepção de que as ciências naturais proporcionariam a única base para o 

verdadeiro conhecimento do mundo e de que o método científico empirista ofereceria o melhor 

modelo para investigar o mundo social. 

 

O empirismo sugere que a única fonte confiável de conhecimento é a experiência, 
literalmente vendo e ouvindo, o que tomou a forma de algum tipo de observação ou 
situação experimental controlada, em que o pesquisador poderia efetivamente exercer 
algum controle sobre o experimento. (MOREIRA e CALEFFE, 2006, p. 47) 
 

 Este modelo de conhecimento logo se adequou ao mundo matemático e físico, adotando 

as técnicas estatísticas, levantamentos de dados, questionários, etc tanto na coleta como no 

tratamento de dados. Desse modo, a abordagem quantitativa foi se constituindo sob a base da 

mensuração e da quantificação, consideradas como as formas mais seguras de assegurar a 

objetividade e a distância dos participantes da pesquisa e do objeto, evitando, assim, a 

tendenciosidade do pesquisador.   

  Na concepção de Flick (2009), a pesquisa qualitativa e quantitativa não são opostas e 

incompatíveis, ou não devem ser combinadas; contudo, a pesquisa qualitativa pressupõe uma 

compreensão diferente das pesquisas em geral, pois vai além da decisão de utilizar um 

questionário, por exemplo. A combinação dessas abordagens não é novidade, apesar das posturas 

de pesquisadores que desconsideram a possibilidade de utilização conjunta dessas duas 

abordagens, por achar que compromete a coleta de dados e os resultados da pesquisa.  

 

Muitos pesquisadores quantitativos tendem a descartar completamente estudos 
qualitativos alegando que não fornecem nenhum resultado válido – na verdade, 
alegando que são pouco melhores do que relatos jornalísticos. Eles afirmam que 
pesquisadores qualitativos ignoram a amostragem representativa, com seus resultados 
baseados apenas em um único caso ou em poucos casos. [...] Igualmente obstinados são 
alguns pesquisadores qualitativos que rejeitam firmemente estatísticas e outros métodos 
quantitativos, alegando que geram informações superficiais ou completamente 
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enganosas. Eles acreditam que, para entender valores culturais e comportamento social 
é necessário entrevistar ou fazer observação de campo intensiva, sendo esses os únicos 
métodos de coleta de dados sensíveis o suficiente para capturar a nuanças da vida 
humana. (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.40) 
 

No livro “Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos”, 

Bogdan e Biklen (1999) esclarecem que é comum alguns pesquisadores utilizarem essas 

abordagens conjuntamente, inclusive quando inicialmente se constroem questionários antes dos 

próximos procedimentos, conforme será realizado nessa pesquisa. Porém, chamam a atenção para 

o fato de, ainda que seja possível, em alguns casos desejáveis, usar as duas abordagens 

conjuntamente pode causar grandes problemas. 

 

Particularmente os investigadores inexperientes que tentam combinar um bom plano 
experimental quantitativo com outro qualitativo deparam-se com sérios problemas. Ao 
invés de conseguirem um produto híbrido de características superiores acabam, 
normalmente, com algo que não preenche os requisitos de qualidade para nenhuma das 
abordagens. (1999, p. 63) 
 

Strauss e Corbin (2008, p.40), caminhando paralelo a esse sentido, defendem que a 

questão não é usar uma forma ou outra, como se o procedimento quantitativo fosse inimigo do 

qualitativo, ou vice-versa, mas pensar no potencial deles ao se tornarem combinados para 

promover o desenvolvimento da pesquisa. Essa combinação pode ser feita por razões 

suplementares, complementares, informativas, de desenvolvimento e outras. 

 
Embora a maioria dos pesquisadores tenda a usar métodos qualitativos e quantitativos 
nas formas suplementares ou complementares, o que estamos defendendo é uma 
verdadeira interação entre os dois. O método qualitativo deve dirigir o quantitativo, e o 
método quantitativo resulta no qualitativo, em um processo circular, mas, ao mesmo 
tempo, evolutivo, com cada método contribuindo para a teoria a maneira como só ele 
pode fazer. (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.45) 
 

Nesse sentido, a combinação nessa pesquisa das duas abordagens acontecerá por causa da 

compreensão de que elas são abordagens complementares, cada uma acrescenta algo essencial 

aos resultados finais da pesquisa, trazendo complemento às deficiências e aos pontos obscuros de 

cada abordagem isolada, sem competição entre si.  

 

1. 2 - Espaço empírico 
 

O trabalho de campo se constitui numa confrontação pessoal com o desconhecido, o 

confuso, o obscuro, o contraditório, o assincronismo, além do susto com o inusitado sempre em 
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devir, afirma Macedo (2006, p. 85). Devido a estar susceptível a essas circunstâncias durante a 

pesquisa, procurei, primeiramente, desnudar ao máximo minhas pré-noções e ‘certezas’, indo a 

campo disposta a coletar todas as espécies de dados, mesmo que eles, em algum momento, se 

confrontassem com a minha própria opinião. 

A pesquisa foi realizada através do Curso de extensão HISTÓRIA E JOGOS DIGITAIS: 

possíveis diálogos com o passado através da simulação, com a carga horária de 20 horas, 

totalizando 5 reuniões de 4 horas, que aconteceram dentro do laboratório onde o jogo Tríade foi 

desenvolvido e na sala de Videoconferência, ambas localizadas no prédio do Centro de Pesquisa 

Tecnológica (CPT) na UNEB.  

É importante destacar que a escolha desse ambiente justifica-se por haver disponibilidade 

de computadores com uma boa configuração para instalar tanto o jogo Tríade como outros jogos 

utilizados para a interação dos participantes da pesquisa, além de oferecer capacidade para 

acomodar, confortavelmente, os graduandos e docentes para o grupo focal. Sobretudo, o fator que 

mais impulsionou essa escolha foi a falta de infraestrutura dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE’s) e das escolas estaduais soteropolitanas que não possuem computadores com 

placa de vídeo apta para executar o jogo Tríade.  

 

1.3 - Participantes da pesquisa 
 

Com a finalidade de atrair participantes para a pesquisa, divulguei a abertura de vagas 

para o Curso de Extensão destinado a graduandos e docentes de História através de cartazes em 

algumas universidades de Salvador com curso de História: Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e Centro Universitário Jorge Amado 

(UNIJORGE). Além disso, foi realizada a divulgação na lista de alunos e ex-alunos do curso de 

História da UCSAL e na lista de discussão de alguns grupos de pesquisa, como, por exemplo, o 

Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia (GEC) vinculado à UFBA.  

Como o Curso de Extensão teve o apoio do Departamento de Educação da UNEB- 

Campus I, através da emissão de certificados aos participantes, houve divulgação por parte do 

mesmo para graduandos (as) do curso de Pedagogia desta Instituição, o que resultou em muitos 

interessados desta área desejarem participar do curso, fazendo-me atender à demanda e 

redimensionar o enfoque para além do público de História. Por outro lado, as diferentes formas 

de divulgação também atraíram pessoas das áreas de Letras e de Cinema.  
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Inicialmente, faria a pesquisa somente com graduandos e docentes de História, por serem 

os futuros e atuais interlocutores do ensino de História em sala de aula, que, direta ou 

indiretamente, lidam com o fato histórico abordado no jogo Tríade: Igualdade, Liberdade e 

Fraternidade, a Revolução Francesa. Devido à demanda, abri a oportunidade de participação para 

graduandos e docentes de áreas afins, por acreditar que a heterogeneidade do grupo 

possivelmente garantiria diferentes pontos de vista, enriquecedores da análise pretendida nesta 

investigação. Assim, a pesquisa contou com a participação de dezessete pessoas ao todo, sendo 

quatorze graduandos (seis de História, sete de Pedagogia e um de Letras) e três docentes (dois de 

História e um de disciplinas relacionadas à tecnologia e educação no curso EAD- UNEB).  

Enfatizo que procurei garantir a presença, neste Curso de Extensão, de graduandos e 

docentes que possuíam alguma vivência com as linguagens audiovisuais, principalmente os jogos 

digitais, de tal modo que preservassem algumas características em comum, ancorados em 

experiências cotidianas que os qualificassem para a discussão da questão que foi o foco deste 

estudo interativo e da coleta do material discursivo e expressivo.  

Logo no primeiro dia do curso, os participantes foram informados de que estariam 

fazendo parte de uma investigação sobre jogos digitais e ensino de História e que cada encontro 

do curso seria filmado e dividido em três momentos: 1) Explicação teórica sobre jogos digitais; 2) 

Interação com History games; 3) socialização das impressões através do Grupo Focal. Evitei 

entrar em muitos detalhes sobre os objetivos da pesquisa para não condicionar qualquer espécie 

de ação ou reação que comprometesse os dados fornecidos pelos participantes. Esclarecidos 

acerca disso, os participantes também foram informados do sigilo de suas identidades, o total 

anonimato foi possível graças à utilização de nomes fictícios para representá-los. No último 

grupo focal realizado no curso, tive a preocupação de solicitar dos participantes a leitura e a 

assinatura do Termo de Autorização de Uso dos Comentários (Anexo 2) para serem inseridos e 

analisados nesta dissertação. 

 

1.4 - Técnicas de coleta de dados 
 

Foram utilizados como técnicas de coleta de dados nesta pesquisa: questionário semi-

estruturado com questões aberta e fechada, grupo focal e a observação não-participante. Uma vez 

que o questionário fechado pode não ser suficientemente flexível para permitir que as verdadeiras 

emoções e os sentimentos dos participantes da pesquisa apareçam, optei pela elaboração de um 
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questionário semi-estruturado, com questões abertas e fechadas, sem ambiguidades sobre dados 

pessoais e profissionais, como, também, sobre conhecimento e interação com jogos digitais. É 

importante ressaltar que a constituição desse questionário teve como referência básica os 

questionários criados e aplicados pelo grupo do qual faço parte, Comunidades Virtuais – UNEB, 

numa pesquisa para investigar a interação de alunos do Ensino Fundamental e Médio7 com o 

Tríade durante o segundo semestre de 2008. 

A adoção do grupo focal é justificada por ser uma técnica geradora, dentre outras coisas, 

de discussão entre os participantes, revelando tanto os sentidos supostos pelas pessoas no tópico 

de discussão como a maneira pela qual elas negociam esses sentidos, o que leva ao 

descortinamento da diversidade e diferença dentro do grupo. Na concepção de Flick (2009), não é 

uma técnica recente em pesquisas qualitativas, há muito tempo é empregada na psicologia social 

e em pesquisa de marketing como fonte de informação, se diferencia da entrevista porque 

“contrasta com a narração produzida em forma de monólogo”. (FLICK, 2009, p.180). Segundo 

Gatti (...), para realizar um grupo focal com sucesso é preciso ficar atento ao momento da seleção 

dos participantes. 

 

[...] Privilegia-se a seleção dos participantes segundo alguns critérios – conforme o 
problema em estudo -, desde que eles possuam algumas características em comum que 
os qualificam para a discussão da questão que será o foco do trabalho interativo e da 
coleta do material discursivo/expressivo. Os participantes devem ter algum vivencia 
com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer elementos 
ancorados em suas experiências cotidianas. (GATTI, 2005, p.7) 

 

Para o bom desenvolvimento do grupo focal, estive atenta também aos passos orientados 

por Flick (2009): a) No início, fornecer uma explicação sobre o procedimento que será realizado, 

apresentando as expectativas em relação aos participantes; b) proporcionar uma breve 

apresentação dos membros uns aos outros, seguindo-se a isso uma fase de aquecimento para 

preparar a discussão; c) discussão real com início por meio de um estímulo. Essa discussão real, à 

qual Flick (2009) se refere, aconteceu na pesquisa sob a orientação de um guia com perguntas 

para direcionar a discussão, todavia esse guia era flexível e permitia, em caso de necessidade, a 

formulação de perguntas que não estavam planejadas, desde que não desviasse completamente o 

foco do tema.  

                                                 
7 Para saber mais sobre essa pesquisa consultar o artigo Tríade: mediando o processo ensino aprendizagem da 
História, disponível nos Anais do 19º Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste (EPENN).  
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Com relação à postura do facilitador, Gatti (2005) adverte que não deve ser confundida 

com uma postura não diretiva absoluta, cuja função é fazer encaminhamentos quanto ao tema e 

fazer intervenções que facilitem as trocas de informações e opiniões.  Para essa autora, o que o 

facilitador não deve fazer é se posicionar, fechar a questão, fazer sínteses, propor ideias, inquirir 

diretamente.  

 

 [...] Fazer a discussão fluir entre os participantes é sua função, lembrando que não está 
realizando uma entrevista com um grupo, mas criando condições para que este se situe, 
explicite pontos de vista, analise, infira, faça críticas, abra perspectivas diante da 
problemática para o qual foi convidado a conversar coletivamente. (GATTI, 2005. p.9) 

 

Através da adoção da observação não-participante enquanto técnica de coleta de dados, 

procurei identificar os diferentes comportamentos dos participantes, tanto no grupo focal como 

também no momento da interação com os jogos digitais disponibilizados no curso, abstendo-me 

das intervenções nesses eventos observados a fim de não influenciar os participantes da pesquisa.  

 

1.5 - Instrumentos de coleta de dados 
 

Para observar os participantes da pesquisa interagindo com os jogos digitais foi construído 

um esquema de observação no qual registrei o tempo de início e término do jogador, as 

dificuldades apresentadas, as interações com os outros participantes, as expressões e gestos 

emitidos, etc.  

Evidentemente que, ocupando a postura de facilitadora do grupo focal não poderia anotar 

todos os dados constatados a partir da minha observação no momento; para driblar essa 

dificuldade, contei com a ajuda de três graduandas bolsistas de Iniciação Científica - IC do Grupo 

Comunidades Virtuais (UNEB), que desempenharam papéis fundamentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Duas graduandas de Pedagogia ficaram responsáveis por 

documentar o comportamento dos participantes (tanto no Grupo Focal como na interação com os 

jogos) através do registro escrito num diário de bordo, enquanto a outra graduanda de Design 

ficou responsável por documentar tudo por meio da gravação audiovisual, com a utilização de 

uma câmera filmadora, tomando cuidado para que a presença técnica desse equipamento não 

dominasse o contexto da pesquisa. A respeito das vantagens que se pode ter ao utilizar a gravação 

audiovisual, Flick afirma: 
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[...] é apropriada quando combinadas com outros métodos e outros tipos de dados, pois 
amplia, em vários sentidos, as capacidades de outras abordagens. Em comparação com a 
gravação de áudio, elas incluem as partes não verbais da interação. Em comparação com 
a entrevista, permitem o registro de ações enquanto estas são produzidas. [...] Além da 
observação permite a captura de maior quantidade de aspectos e de detalhes do que 
aqueles apreendidos por observadores participantes em sua nota de campo contrapartida. 
(FLICK, 2009, p. 228) 

 

Ainda como instrumento de coleta de dados foi construído um blog8 para que os 

participantes da pesquisa pudessem ter mais contato com vídeos e textos sobre jogos digitais, 

além de postar suas impressões a respeito dos temas debatidos durante o grupo focal e sobre 

assuntos relacionados a jogos digitais e História. Vale ressaltar que, para atingir os objetivos 

desta pesquisa e analisar, na íntegra, o processo de interação com os jogos digitais e os 

depoimentos dos participantes, também foram usados como instrumentos de pesquisa livros e 

artigos sobre ensino de História e jogos digitais, além de estabelecer diálogos com pesquisadores 

dessa área. 

 No próximo capítulo, ‘Jogos digitais: labirinto de possibilidades para além da diversão’ 

discorro a respeito da possibilidade dos jogos digitais serem utilizados para além no mero lazer 

de seus jogadores. Nesse sentido, procuro demonstrar, dentre outras coisas, como essa mídia 

digital interativa, cada vez mais, conquista espaço na cultura contemporânea, tanto na área do 

entretenimento, como também nos centros propulsores de pesquisa e em instituições educativas. 

Ainda dialogo sobre a geração de interatores de jogos digitais e os possíveis fatores que geram 

sedução nos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Pode-se acessar o blog criado para discussões e contribuições dos participantes da pesquisa através do site: 
http://historiaejogosdigitais.blogspot.com/ 

http://historiaejogosdigitais.blogspot.com/
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CAPÍTULO 2 –– Jogos digitais: labirinto de possibilidades para além da 

diversão 

 

2.1 - Prelúdios sobre jogos digitais  

 

O rápido desenvolvimento científico e tecnológico, nas últimas décadas, ocasionou 

profundas transformações nos diversos campos das relações humanas (econômico, político, 

social, educacional, comunicacional e cultural) de diferentes localidades do mundo, instituindo 

uma era de fluidez e de incertezas onde “[...] tudo o que é sólido se desmancha no ar” 

(BERMAN, 1986, p.13). De certo modo, em paralelo com essas incertezas, inovações e 

mudanças históricas no modo de pensar e agir, surgem, ainda, a hostilidade, a frieza e, até 

mesmo, o escárnio daqueles que resistem às mudanças. 

O processo de globalização se constitui na base dessas transformações, que continuam a 

todo vapor nos dias atuais. Além de proporcionar profundas interligações entre todas as regiões 

do globo, como se fosse uma aldeia global (MCLUHAN, 1974), a globalização também produz 

uma tendência ao tecnicismo e à mecanização que, dentre outros fatores, levam à desumanização 

e a um progressivo domínio do capital perante a vida social ou pessoal. (SANTOS, 2000) 

Dentro dessa lógica, ao mesmo tempo em que ocorre o intenso domínio das mídias 

digitais na vida contemporânea, predominam profundas incoerências, exclusões e graves 

omissões, que precisam ser, urgentemente, refletidas e discutidas para se superar o 

“sonambulismo tecnológico” (WINNER apud BAZZO, 2010, p.111), no qual assume-se o estado 

de permanente comtemplação e conformismo ante os impactos do desenvolvimento científico-

tecnológico.  

Castells (1999) aponta que estamos vivendo um tipo de remodelagem da base material da 

sociedade, cuja penetrabilidade, cada vez maior, em todas as esferas das atividades humanas 

possibilita o diálogo com a língua universal digital. Essa remodelagem tem desencadeado, dentre 

outros elementos, fluxos contínuos de informações em novas mídias digitais interativas9 como, 

                                                 
9 Compreendo mídias digitais interativas como o conjunto de meios e aparelhos de comunicação baseado em 
tecnologias digitais capazes, assim como as mídias analógicas, de gerar interação através das diferentes linguagens 
(escrita, sonora, visual e audiovisual), porém num suporte com codificadores e decodificadores de sinais geralmente 
binários.  
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por exemplo: computador, internet, jogo digital10, celular e TV digital, que romperam com os 

limites outrora estabelecidos pelo tempo e espaço.  

O termo ‘novas mídias’ está relacionado ao desenvolvimento e à consolidação das 

linguagens midiáticas no contexto cultural e não ao sentido de sua idade cronológica, como se 

fosse o oposto de uma mídia velha (MANOVICH, 2006). Cada nova forma de novas mídias que 

passa a existir, implica um desafio implícito aos cérebros de explorar a lógica da nova interface, 

percebendo as diferenças e aproximações com as formas anteriores.  

Na medida em que cresce o uso de uma mídia decresce a interação com as mídias 

tradicionais, como por exemplo, a televisão aberta, o rádio e os jornais impressos, etc. Isso não 

significa que a emergência de novas mídias não destrói ou elimina a que veio anteriormente, “a 

nova mídia adere como uma nova camada, tornando a ecologia midiática ainda mais 

estratificada” (SANTAELLA, 2008, p. 25). Na verdade, as velhas mídias não morrem dentro do 

contexto sociocultural. Quem morre é a nossa relação com elas. (WARSHAW, 2008)   

De modo geral, novas e velhas mídias digitais vêm se tornando mais participativas11, ou 

seja, permitem ao usuário produzir, atualizar, distribuir e não somente consumir conteúdos 

midiáticos como acontecia com as mídias de massa, dominadas por um grupo pequeno de 

empresários. Trata-se de uma participação individual e ativa que vem levantando tensões em todo 

mundo, principalmente com relação à questão dos direitos autorais e à questão da pirataria. Essa 

crescente participação e a interconexão das pessoas através das mídias digitais se constituem em 

uma das principais características de um novo paradigma que, quanto mais se consolida, 

desenvolve um “novo padrão de produção, uso, divulgação e armazenamento das obras passíveis 

de ser convertidas em linguagem digital” (VILLARES, 2008, p.8).  

Nos últimos anos, os jogos digitais se constituíram em mídias emergentes que 

reestruturaram e ressignificaram o mundo do entretenimento, aliando tecnologia de ponta com 

desafios instigantes e atraentes para um número crescente de consumidores de diferentes faixas 

etárias, etnia e sexo. Trata-se de uma mídia que transmite aos jogadores certos conteúdos 

                                                 
10 É importante esclarecer que os jogos digitais são conhecidos popularmente como: videogames, jogos eletrônicos, 
games ou videojogos. No entanto, apesar de compreender que esses termos são utilizados muitas vezes como 
sinônimos, referindo-se a um mesmo elemento, optei, ao longo da escrita dessa dissertação, pela utilização da 
nomenclatura jogos digitais. Por interpretá-los como jogos que possuem informações codificadas num suporte 
digital, ou seja, num formato que possibilita a interlocução e o armazenamento da escrita, imagens, cores, som, 
música, efeitos especiais, etc. independente do suporte tecnológico que necessite para processamento. Este fato é o 
que os diferencia do formato dos jogos analógicos.  
11 Para Jenkins (2008), a cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre passividade dos espectadores 
dos meios de comunicação, uma vez que produtores e consumidores de mídia passam a ocupar os mesmos papéis. 
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simbólicos e imagéticos frutos de representações produzidas pela sociedade que a cerca. Nesse 

sentido, essa mídia, rica de significados, é dotada de um forte valor cultural, uma vez que a 

cultura pode ser definida como o conjunto de significações produzidas pelo homem.  

Devido à riqueza de linguagem e signos incorporados à sua estrutura, essas mídias, se 

constituem em verdadeiros estimuladores do desenvolvimento social, cognitivo, físico, motor e 

afetivo de seus jogadores. Por emitir, também, informações de maneira divertida, desafiadora e 

interativa, não se pode negar seus impactos na educação, ao proporcionar mudanças no modo de 

pensar, de agir e de aprender, mesmo sem o jogador se dar conta de que está fazendo isso. 

Para Salen e Zimmerman (2003 apud BRANDÃO et al, 2010), quatro características de 

uma mídia digital permitem experiências únicas no jogo nesse formato, seriam elas: a 

interatividade imediata (ainda que limitada), a manipulação de informação, a automatização de 

sistemas complexos e a comunicação em rede. Ainda é possível somar a essas características a 

imersão que, dentre outros fatores, é proporcionada pelos gráficos realistas, pelas mecânicas, 

pelas arquiteturas internas e pela natureza intersemiótica do jogo, composta por uma constelação 

e intersecção de linguagens ou processos sígnicos que concentram jogos tradicionais, histórias em 

quadrinhos, desenhos animados, cinema, vídeo e televisão (SANTAELLA e FEITOZA, 2009).  

A trajetória histórica12 desse tipo de mídia contemporânea demonstra que, aos poucos, 

eles vêm ganhando espaço e construindo sua própria linguagem, caracterizada por ser, cada vez 

mais, interativa, imagética, narrativa e imersiva. Por se tratar, portanto, de uma mídia recente (se 

comparado com mídias de outros séculos como teatro, cinema e televisão), os jogos digitais 

encontram, ainda, bastantes preconceitos, oriundos, muitas vezes, do seio familiar, escolar e de 

opiniões daqueles que não conhecem e nunca jogaram esses jogos. Dessa forma, para alguns, 

esses jogos são meros passa tempo de crianças, que não acrescentam nada de positivo, ou seja, 

através de uma leitura simplista adotam uma postura reducionista como se jogar fosse uma 

relação de causa e efeito.  Sem dúvida, cada vez mais pesquisas nacionais e internacionais sobre 

os jogos digitais indicam que é preciso olhar para esse fenômeno sob outras lentes, com graus 

relativos. 

Assim como os outros tipos de jogos, os jogos digitais possuem significados e funções 

que vão além do ato de jogar, brincar e passar o tempo dos jogadores. Desse modo, não podem 

ser compreendidos como uma ação que se encerra no seu próprio ato, pois desempenham 

                                                 
12 A trajetória histórica dos jogos digitais será abordada no tópico História dos jogos digitais no capítulo 3 dessa 
dissertação. 



 

 

38  

constantes transformações na psique interna, nos espaços sociais e na cultura, transcendendo o 

momento do próprio jogo. A esse respeito, o historiador holandês Johan Huizinga na obra Homo 

Ludens nos declara: 

 

O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa 
os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 
encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende 
as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. (2001, p. 4)   
 

Para esse autor, o jogo antecedeu a cultura e até mesmo os próprios seres humanos, na 

medida em que existia entre os animais como atividade lúdica13. Deste modo, o jogo se tornou 

um elemento da cultura e caracteriza-se por: ser livre; não fazer parte da vida corrente, nem da 

vida real; possuir um início e um fim; criar ordem e se configurar nela própria; e gerar tensão em 

meio à imprevisibilidade e às incertezas.   

É oportuno, após essa apresentação do conceito de jogo, discorrer a respeito do conceito 

de brinquedo e de brincadeira, que perpassam nosso cotidiano, estabelecendo algumas 

ambivalências e confusões. De acordo com Kishimoto (1996), o brinquedo é um objeto material 

que representa certas realidades e funciona como suporte para a brincadeira. Ele estimula a 

imaginação e a fantasia das crianças, que, muitas vezes, tecem seus próprios significados sobre 

ele. Assim, seria o mediador do mundo adulto e infantil. Já a brincadeira é a ação livre e 

espontânea de brincar, de entreter, de distrair. É uma ação auto-organizada, com regras pré-

estabelecidas ou estabelecidas no ato de brincar. A brincadeira é sempre um ato imaginário que 

auxilia o ser humano a ser mais flexível e capaz de se adaptar a novas situações, tornando-se, 

dessa forma, criativo.   

Ainda a esse respeito, ao se debruçar sobre os estudos do brinquedo e da cultura, 

Brougère (2010) evidencia o brinquedo como: um objeto portador de significados rapidamente 

identificáveis, pois remete a elementos legíveis do real ou do imaginário das crianças; fornece 

representações manipuláveis de imagens com volume; é ligado à infância; pode ser um objeto 

manufaturado, fabricado por aquele que brinca, que só tem valor para o tempo da brincadeira, 

sendo assim, um objeto adaptado. “[...] trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança 

manipula livremente, sem estar condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra 

                                                 
13 Assim como Luckesi (2005), no artigo Ludicidade e Atividades Lúdicas: uma abordagem a partir da experiência 
interna, compreendo que a atividade lúdica não está atrelada, exclusivamente, ao ato de brincar. Ela decorre das 
ações e das atividades em geral dos seres vivos, que podem gerar ou não um estado lúdico. Esse artigo encontra-se 
disponível em: www.luckesi.com.br 

http://www.luckesi.com.br/
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natureza.” (ibid, p. 13) Já a brincadeira é considerada como uma atividade livre, que não pode ser 

delimitada, escapa a qualquer função precisa e é esse fato que a define em torno das ideias de 

gratuidade e até de futilidade. Portanto, seria a associação entre ação e ficção. “[...] na verdade, o 

que caracteriza a brincadeira é que ela pode fabricar seus objetos, em especial, desviando de seu 

uso habitual os objetos que cercam a criança.” (ibid, p. 14) 

Tomando como base as conceituações acima, é possível afirmar, portanto, que o jogo 

digital, além de ser um tipo de jogo (devido às prescrições das regras), pode se constituir, 

também, em um brinquedo provável de ser utilizado no ato de brincar durante uma atividade 

lúdica, na medida em que pode ser: manipulado livremente, estimular o ato de brincar, promover 

o acesso a uma multiplicidade de referências simbólicas e conteúdos imaginários.  

Atualmente, é possível encontrar uma diversidade de categorias de jogos digitais, que vão 

desde os casuais (os mais simples e fáceis de jogar) aos jogos que exigem uma quantidade maior 

de habilidades motoras e raciocínio lógico (como os jogos de combate, de luta, de corrida, de 

estratégias, de aventura, etc.). A indústria desses jogos possui, nos dias atuais, uma 

movimentação financeira de 60 bilhões de dólares ao ano14 e já existe perspectiva de seu 

faturamento subir para US$ 73,5 bilhões em 2013. Essa estatística demonstra que os 

investimentos no setor de jogos já ultrapassaram os recursos aplicados na indústria 

cinematográfica norte-americana. Justamente por isso, os investidores, para multiplicar o 

faturamento das superproduções de cinema, criam, também, seus jogos, onde expandem cenas 

que não foram exploradas no filme, fazendo o fluxo de conteúdos circular pelos múltiplos 

suportes midiáticos (JENKINS, 2008).  

Santaella e Feitoza (2009) ponderam que, ao unir filmes e jogos digitais, não se tem 

apenas uma convergência, mas uma ecologia, mídias e linguagens fundadas pelos jogos, apesar 

de estarem competindo pela maior fatia do mercado de entretenimento. Ao contrário do que 

muitos pensam, a interconexão das duas indústrias tem sido pacífica e profunda. De acordo com 

Cruz (2007), a convergência entre jogos digitais e cinema parece cada vez mais inevitável, pois 

eles frequentemente co-existem simbioticamente, através de campanhas trans-mídias e entre 

mídias, financiando seus desafios e adaptando, mutuamente, uns dos outros estórias e 

personagens, tanto para as telas dos filmes quanto dos jogos.  

                                                 
14 Informação retirada da matéria para Electronic Arts, 'Menos é mais em videogames’, disponível: 
http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/electronic-arts-menos-mais-videogames-570722.html. 
 Acesso: junho de 2010 

http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/electronic-arts-menos-mais-videogames-570722.html
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Nessa perspectiva, assim como muitos jogos digitais são produzidos baseados nos filmes, 

algumas produções cinematográficas invertem essa lógica e ousam desenvolver filmes tendo 

como referências jogos digitais de sucesso. A esse respeito, Alves (2005, p. 48) declara que “a 

transposição dos games para a tela do cinema nem sempre consegue ser ‘fiel’ à riqueza dos jogos, 

o que resulta no fracasso de algumas produções.” 

Nesse sentido, jogos digitais adquiriram múltiplas facetas no contexto contemporâneo e, 

por isso, não podem ser mais compreendidos como meros espaços de entretenimento, mas como 

elementos de natureza: artística (BOBANY, 2008) - pela configuração de obra artística moderna 

que agrega roteiros, imagens, pintura e literatura; eletrolúdica (XAVIER, 2010) - por agregar 

sentidos eletrônicos e lúdicos de manifestação participada; da cultura de simulação (ALVES, 

2004) - por ampliar a imaginação, o pensamento e o processo de criação, transformando os 

modos de ser dos seus utilizados; educacional (MATTAR, 2010; PRENSKY, 2004, 2010; GEE, 

2004; SHAFFER, 2006) - devido a trazer benefícios para a aquisição de habilidade e para o 

processo de ensino/aprendizagem; narrativa (MURRAY, 2003) – por se constituir em uma nova 

forma de contar e experimentar histórias na contemporaneidade ao compreender os jogos como 

extensões de outras mídias (principalmente a literatura ou cinema); lúdica (AARSETH, 2005; 

JULL, 2003) – por possuir uma estrutura lúdica baseada nas relações estabelecidas pelos 

objetos/funções e não pelo que remetem enquanto significação a algo externo.  

 
2.2 - Jogos digitais no cenário brasileiro 

 

A respeito dos jogos digitais no cenário brasileiro, o vice-presidente de Relações Públicas 

da Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames), André Penha, 

em entrevista concedida para a Agência Brasil, no mês de março de 2010, afirmou que só no país 

há cerca de 40 milhões de usuários nas mais diversas plataformas. Como o país ainda não se 

tornou um produtor de ponta desses jogos, apesar de valorosos esforços de empresas nacionais, 

essa grande quantidade de consumidores em potencial é almejada pelos principais pólos 

produtores do ramo (Japão, EUA e Europa). 

 Uma das poucas pesquisas15 divulgada pela Abragames em 2008, sobre a indústria 

brasileira de jogos digitais, contabilizou quarenta e duas empresas que produzem software para 

esses jogos no Brasil e apontou que o produto interno bruto (PIB) do setor chegou a R$ 87,5 
                                                 
15 Essa pesquisa está disponível através do site: http://www.abragames.org/docs/Abragames-Pesquisa2008.pdf  

http://www.abragames.org/docs/Abragames-Pesquisa2008.pdf
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milhões somando a produção de hardware e software, equivalente a apenas 0,16% do 

faturamento mundial dos jogos digitais. Além disso, essa pesquisa ainda indicou que, mesmo 

com a massiva pirataria dos jogos digitais no país, o crescimento do mercado nacional continua 

em plena ascensão. 

 

O mercado interno fortemente afetado pela pirataria e pela importação ilegal faz a 
indústria nacional depender principalmente da exportação. Por um lado, as empresas 
sobreviventes se tornam fortes exportadores; por outro, a mortalidade de pequenas 
empresas de jogos no Brasil é alta, já que em paralelo ao desafio de criar uma empresa 
há a necessidade de aprender a exportar. Ainda assim, a indústria cresce. O que se 
conclui é que um mercado interno significativo poderia tornar as empresas brasileiras 
mais fortes e, portanto, ainda mais competitivas internacionalmente.  
 

Além da pirataria, que coloca os consumidores nacionais à mercê de produtos de 

qualidade ou origem duvidosa, fomentando, ainda mais, o mercado paralelo e ilegal de jogos 

digitais, as empresas nacionais e internacionais - Microsoft, Sony e Nintendo - enfrentam outros 

obstáculos no país como: a alta carga tributária e a falta de informações oficiais. Os responsáveis 

pelo setor político e econômico do país ainda não perceberam que os impostos altos sobre os 

jogos digitais impedem o crescimento dessa indústria e favorecem a pirataria. Para Mark 

Wentley, executivo da Nintendo na América Latina, reduzir os preços é fundamental para 

conquistar mais consumidores no Brasil. 

A discrepância de valores16 dos jogos é tanta que, enquanto o console Wii no Brasil custa 

R$ 1.000 e um jogo novo R$ 250; nos EUA, os valores são US$ 199 (cerca de R$ 360) e US$ 49 

(cerca de R$ 89), respectivamente. Para se chegar a um acordo bilateral, que contribua para a 

diminuição dos altos valores dos jogos no Brasil, tramita um projeto para incluir os jogos digitais 

na Lei de Informática17. 

Na perspectiva de Alves (2009), o mercado de jogos digitais brasileiro cresce, 

continuamente, nos últimos anos, mesmo com fatores já elencados acima e com a ausência de 

políticas públicas mais efetivas para sua maturação. No ritmo crescente desse mercado, merece 

destaque a chegada ao Brasil, em 2009, de estúdios internacionais como a francesa Ubisoft, que é 

uma das quatro maiores companhias do mundo em jogos digitais e o interesse em investir das 

                                                 
16 As informações sobre esses valores foram retiradas da matéria: ‘Apesar de entraves, mercado de games deve 
crescer no Brasil’ escrita por Théo Azevedo, para o jornal Folha de S.Paulo. Está disponível no site: 
http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/apesar-de-entraves-mercado-de-games-deve-crescer-no-
brasil/31871/ 
17 A Lei de Informática ou Lei nº 10.176 estabelece as regras de incentivos fiscais para os produtores de bens e 
serviços de informática e automação. (BRASIL, 2001) 

http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/apesar-de-entraves-mercado-de-games-deve-crescer-no-brasil/31871/
http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/apesar-de-entraves-mercado-de-games-deve-crescer-no-brasil/31871/
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produtoras Activision, Blizzard, Konami e Take-Two, que já trazem seus jogos para o país.  

O aquecimento do mercado de jogos tem levado a uma grande procura por cursos de 

graduação e pós-graduação criados por algumas universidades brasileiras para qualificar os 

profissionais que atuam ou têm interesse em atuar na indústria de jogos digitais. Como exemplo, 

pode-se destacar o curso de Especialização em Game Design, inédito na Bahia, oferecido pelos 

Departamentos de Ciências Exatas e da Terra (DCET) e de Educação (DEDC) na Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) - Campus I. 

Segundo Mattar (2010), o Brasil ainda não possui muitos investimentos de órgãos 

governamentais no mercado dos jogos digitais, sobretudo no nicho de jogos educacionais. 

Entretanto, destaca-se pela existência de algumas comunidades, listas de discussão e eventos, nos 

quais pesquisadores compartilham experiências, expõem pontos de vista teóricos e trocam 

iniciativas desenvolvidas para o fortalecimento desse setor emergente. Nesse sentido, Mattar 

(2010) põe em evidência alguns dos marcos da jornada de pesquisa e desenvolvimento de jogos 

digitais no Brasil.  

 

• Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (2002) – o SBGames, 

maior evento na área de jogos digitais no país, que hoje possui quatro trilhas 

(Computação, Arte & Design, Indústria, Jogos & Cultura) e, a cada ano, destaca-

se no cenário mundial por reunir um número significativo de cientistas, artistas, 

designers, professores e estudantes de universidades, centros de pesquisa e da 

indústria de jogos de diversos países; 

• Grupo de pesquisa Comunidades Virtuais (2003) – produtor de pesquisas que se 

ramificam nas discussões teóricas em torno do potencial pedagógico, dos níveis de 

sociabilidade e do desenvolvimento de jogos; 

• Abragames (2004) – cujo objetivo é promover a indústria nacional de 

desenvolvimento de jogos digitais;  

• Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação (2005) – possui o objetivo 

de compartilhar os resultados das investigações sobre os jogos no âmbito 

acadêmico; 

• Rede Brasileira de Jogos e Educação (2005) – constituída por pesquisadores de 

diferentes regiões do Brasil;  
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• Edital FINEP/MEC/MCT (2006)- fomentou o desenvolvimento de 13 projetos de 

jogos digitais educacionais, envolvendo um total de R$ 1.640.571,91;  

• BRGames (2009) – programa da Secretaria Audiovisual  do Ministério da Cultura 

para o fomento do desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil e  estímulo à 

participação no mercado de jogos no exterior. 

 

A respeito da classificação de jogos digitais no Brasil pode-se notar, que começou a ser 

feita apenas em 2002, pelo Ministério da Justiça do Brasil, por meio do Departamento de Justiça, 

Classificação, Títulos e Qualificação (DEJUS). Esse é o mesmo Departamento que, também, 

classifica filmes e programas de televisão, analisando o grau de conteúdos que tenham relação 

com sexo, violência e drogas. Até então, o sistema de classificação de jogos digitais que estava 

sendo usado no país por alguns distribuidores brasileiros era do ESRB (Entertainment Software 

Ratings Board, ou Quadro de Classificação dos Programas de Entretenimento), importado dos 

Estados Unidos. Além de não ser traduzido esse sistema de classificação tinha apenas dois tipos 

de categoria: Everyone (para todos) ou Teen (adolescente). Percebendo a necessidade da 

classificação desses jogos para o público brasileiro, entre outubro de 2002 a setembro de 2004, o 

Ministério da Justiça brasileiro analisou e classificou, cerca de 2,1 mil18 jogos digitais, tanto 

jogos de computador quanto de outros consoles. Os critérios utilizados para essa classificação são 

baseados nos já estabelecidos para filmes e programas de televisão, nesse sentido são levados em 

consideração os conteúdos presentes nos enredos.  

Em suma, pode-se concluir que apesar da indústria de jogos digitais no Brasil ainda 

permanecer em fase de amadurecimento, as diversas pesquisas e os estudos desenvolvidos sobre 

eles se consolidam nos âmbitos acadêmicos, fortalecendo, cada vez mais, os Games Studies 

(estudos de jogos digitais) no país. Para conhecer um pouco mais sobre essas produções, realizei 

um levantamento das dissertações e teses no portal do Banco de Teses da Capes19, cujos 

resultados serão apresentados no tópico a seguir.  

 

2.3 - Games Studies no Brasil: O Estado da Arte 

 

No levantamento das dissertações e teses no portal do Banco de Teses da Capes foram 

                                                 
18 Baseado em informações retiradas do site: http://wapedia.mobi/pt/DJCTQ  
19 Disponível em: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses  

http://wapedia.mobi/pt/DJCTQ
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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utilizadas as palavras-chave: jogos eletrônicos, videogames, games, jogos digitais. Ao todo foram 

encontradas cento e dezessete produções, sendo noventa e oito dissertações e dezenove teses, de 

diferentes áreas do conhecimento, durante o período de 1996 a 2009. Constatei que, apenas a 

partir do início deste século, houve uma maior sistematização de estudos relacionados aos jogos 

digitais, apesar desse elemento cultural ter mais de cinco décadas de história. Para Xavier (2010), 

somente agora os jogos digitais se tornaram importantes e seus entusiastas estão sendo ouvidos 

nas academias, porque este assunto deixou de ser encarado como tolice infantil e passou a ser 

entendido como propulsor da materialidade tecnológica da sociedade contemporânea. 

Dentre as dissertações mapeadas, a área que possui a maior quantidade de produções é a 

Ciência da Computação, com vinte ao todo. As áreas do conhecimento que possuem produções 

mais baixas são História e Saúde, com apenas uma. No entanto, áreas como Administração (2), 

Educação Física (2), Antropologia (2) e outras, possuem produções pouco elevadas, conforme 

pode ser visualizado no gráfico abaixo.  

 

 
GRÁFICO 1- Dissertações sobre jogos digitais.  

                             Fonte: Banco de Teses Capes. 

 

Entre as teses, a Ciência da Comunicação lidera o rank com seis produções. Design, 

Sociologia e Urbanismo apontam os menores índices, com apenas uma produção para cada área. 

Vale ressaltar que nenhuma tese foi encontrada sobre o tema em questão na área de Ciência da 

Computação, o que nos leva a supor que as pesquisas desta área se restringem ao âmbito do 

mestrado ou seus pesquisadores migram para outros programas de pós-graduação no 
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doutoramento, devido à carência de doutorados no Brasil na área de computação.  

 

 
                                                      GRÁFICO 2 - Teses sobre jogos digitais.  

                              Fonte: Banco de Teses Capes. 

 

Em síntese, é possível observar que em nível de dissertações as produções sobre jogos 

digitais situam-se, predominantemente, nas áreas de Ciência da Computação, Ciência da 

Comunicação e Educação; já em nível de doutorado, concentram-se nas áreas de Comunicação e 

de Educação.  

A respeito da área de Educação, a quantidade de produções sobre jogos digitais encontra-

se num nível elevado se comparado com as demais áreas do conhecimento, contendo doze 

dissertações e cinco teses, conforme pode ser verificado na figura adiante. Mas, de modo geral, 

esse número ainda é baixo se comparado a outros objetos de pesquisas na área da Educação. 

Lamentavelmente, há apenas uma produção sobre jogos digitais na área de História, porém 

identifiquei uma tese20 que, apesar de ser defendida na área de Educação, propôs o estudo da 

relação jogos digitais e História. Sendo assim, até o momento só existem duas produções que 

articulam essas duas categorias. 

 

                                                 
20 Essa tese a que me refiro é de ARRUDA, Eucídio P. Jogos digitais e aprendizagens: o jogo Age of empires III 
desenvolve ideias e raciocínios históricos de jovens jogadores? Belo Horizonte: UFMG, 2009. 
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                GRÁFICO 3 - Produções sobre jogos digitais em Educação e História.  

                            Fonte: Banco de Teses Capes. 

 

Com o objetivo de conhecer a concentração das dissertações e das teses sobre jogos 

digitais nas regiões brasileiras, identificando onde há mais ou menos produções, desenvolvi o 

mapeamento abaixo, no qual as estatísticas apontam: o Sudeste como a região que mais concentra 

dissertações (58,1%) e teses (73,9%); o Norte como a região que menos possui dissertações 

(2,1%) e, juntamente com o Centro-oeste, nenhuma tese; e o Nordeste como a região que menos 

concentra teses (5%). 

 Esse número relevante de dissertações e teses no Sudeste pode ser justificado pela grande 

quantidade de instituições21 de ensino - que oferecem cursos de graduação e de pós em jogos 

digitais- e, também, pela forte presença de empresas desse setor - que exigem cada vez mais 

capacitação dos seus funcionários. Conforme constatou a ABRAGAMES, em pesquisa realizada 

em 2005, as regiões Sudeste e Sul concentram 87% do total de empresas desenvolvedoras de 

jogos digitais no Brasil.  

                                                 
21 Para saber mais informações sobre as instituições de ensino brasileiras que oferecem cursos de graduação e pós em 
jogos digitais nas regiões Sul e Sudeste, consultar o artigo Jogos Made in Brazil, disponível na Revista A Rede 
através do site: http://www.arede.inf.br/inclusao/edicoes-anteriores/89-%20/1316 

http://www.arede.inf.br/inclusao/edicoes-anteriores/89-%20/1316
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Para identificar os níveis de produções no mais importante evento de pesquisa e 

desenvolvimento na área de jogos e entretenimento digital da América Latina, o SBGames22, fiz 

um levantamento dos Full Paper que, de alguma forma, relacionavam jogos digitais e educação 

de 2006 até 2010. Ao todo foram encontrados vinte e nove Full Papers, sendo que apenas quatro 

                                                 
22 Apesar de ter começado em 2002, com o nome Wjogos, focado principalmente em computação, o SBGames 
amplou seus horizontes, aumentando seu escopo para incluir cultura, arte, design e questões da indústria, chegando 
ao formato atual composto por quatro Trilhas: Computação, Arte & Design, Indústria e Games & Cultura. Além 
disso, possui a seção de tutoriais e dois festivais: Festival de Jogos Independentes e Exibição de Arte. 

FIGURA 1- Distribuição das dissertações sobre jogos digitais entre as regiões 
brasileiras. 

          Fonte: Banco de tese da Capes. 

      FIGURA 2 - Distribuição da teses sobre jogos digitais entre as regiões 
brasileiras.  

      Fonte: Banco de Tese da Capes.   
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se referiam à História e jogos digitais. Para melhor compreensão dos resultados obtidos, verificar 

o gráfico abaixo: 

 
GRÁFICO 4 - Full Papers apresentados no SBGames sobre Educação e Jogos Digitais.  

                 Fonte: Anais do SBGames. 

Souza (2010) constatou, através da pesquisa nos anais de um dos eventos nacionais mais 

significativos, que tecem discussões sobre jogos digitais, o ‘Seminário Jogos Eletrônicos, 

Educação e Comunicação - construindo novas trilhas’, em que, durante o período de 2005 a 2009, 

cerca de sessenta e uma produções sobre jogos digitais e educação foram apresentadas. Como se 

pode perceber através do gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 5 - Artigos Selecionados para o Seminário “Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação – 
construindo novas trilhas”. 

                                   Fonte: Sousa (2010) 



 

 

49  

Jogos digitais e educação é um assunto que está sendo trabalhado continuamente em 

eventos como o SBGames. O que significa que os pesquisadores estão compreendendo a 

importância desse diálogo para fortalecimento dessa relação. Concluo, portanto, que o Brasil, 

mesmo não possuindo uma tradição acentuada de desenvolvimento de jogos como os países da 

América do Norte, Europa e Ásia, dispõe de um quadro considerável de pesquisadores 

interessados em investigar essa área, com intuito de desbravar vertentes que vão além da 

concepção dos jogos digitais como mero meio de entretenimento. Destacam-se entre eles: Lynn 

Alves (UNEB/SENAI), Edson Pfutzenreuter (UNICAMP), Filomena Moita (UEPB), Elieser 

Jesus (UNIVALI), Eucídio Arruda (UFU), Geber Ramalho (UFPE), Ivelise Fortim (PUC_SP), 

Roger Tavares (SENAC-SP/GameCultura), João Mattar (UAM), Esteban Clua (UFF), Cristiano 

Max Pereira Pinheiro (FEEVALE),  Adriana Sato (UAM), dentre outros. 

 

2.4 – Geração de interatores de jogos digitais 

 

 A indústria dos jogos digitais tem exercido uma grande influência em nossa sociedade, 

fazendo parte da formação das novas gerações. O crescimento no número de jogadores em toda 

parte do mundo – desde os hardcore (aqueles que possuem um nível de engajamento maior 

durante horas diárias) aos casuais (aqueles que dispensam apenas alguns minutos gastos ao longo 

de uma semana) - revela o quanto esses jogos conquistaram espaço na vida desses sujeitos, que, 

em média, possuem trinta anos de idade (TAVARES, 2010)23. 

Para desvendar o perfil do gamer brasileiro e desmitificar os estereótipos ainda existentes 

em torno dos sujeitos que vivem imersos no universo dos jogos digitais, Alves e Hetkowski 

(2007), realizaram durante o período de 08 de novembro de 2006 a 09 de março de 2007 uma 

pesquisa on-line através do site Comunidades Virtuais, na qual contou com a participação de 

duzentos e vinte pessoas que vivem em cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul, Centro-

Oeste e Sudeste). Segundo as autoras, a pesquisa nos apontou um olhar bastante diferenciado 

sobre quem interage com os jogos digitais no Brasil no século XXI. Pode-se destacar dentre os 

resultados encontrados: 

- predomínio do sexo masculino (81,6%); 

                                                 
23 Essa informação foi disponibilizada pelo pesquisador e professor de jogos digitais Roger Tavares na entrevista 
concedida à emissora de rádio Jovem Pan On Line em março de 2010. Está disponível através do site: 
http://jovempan.uol.com.br/videos/roger-tavares-44612,1,0  

http://jovempan.uol.com.br/videos/roger-tavares-44612%2C1%2C0


 

 

50  

- um pequeno, mas significativo crescimento do sexo feminino (18,4%) que não jogam 

Barbie e The Sims apenas, mas interagem com narrativas do universo até então trilhado pelo sexo 

oposto; 

- faixa etária de 09 a 59 anos de idade; 

- quando questionados sobre como têm acesso às novidades dos games, 60% dos gamers 

destacam a internet (sites especializados), 20% apontam os amigos, 12% demonstraram como 

fonte principal de consulta, as revistas especializadas e apenas 8% não responderam o 

questionamento; 

- apenas 13,64% dos interatores iniciaram suas atividades como gamers aos quatro anos 

de idade, os demais apontaram diferentes tempos e contextos de iniciação; 

- 54% dos gamers têm graduação completa; 

- 68% dos gamers responderam o computador é a plataforma que preferem jogar; 

- 84,4% dos gamers jogam há mais de quatro anos; 

- com relação a preferência do gênero destacaram os jogos de RPG (27,2%) e Adventure 

(23,8%) 

Outro dado importante apontado pela investigação e que corrobora com a afirmação de 

Tavares (2010) é que, na sua maioria, os gamers brasileiros não são crianças ou adolescentes. 

Indo de encontro ao que alguns pensam, esses jogadores tem hoje em média trinta e três anos de 

idade.  

“Estes interatores estão nas universidades e faculdades e talvez por isso passem em 
média apenas uma hora12 por dia jogando, os demais entrevistados variam suas 
imersões de duas a quatro horas por dia, representando percentuais bem menores que os 
divulgados massivamente pelas mídas, ou seja, foi possível levantar novas hipóteses 
sobre a idéia de jogadores de videogames compulsivos. Os jogadores entrevistados têm 
uma vida que vai além da tela, trabalham e estudam.” (ibid, p. 9) 

 

Essa pesquisa rompe com a idéia de que apenas crianças e adolescentes estão imersos no 

universo dos jogos digitais. Assim, sinaliza, dentre outras coisas, que os gamers brasileiros 

preferem jogos de computadores, jogam com amigos em casa, trabalham nas mais diversas áreas, 

passam em média uma hora por dia na plataforma e têm um tempo médio de imersão de quatro 

anos. 

Muitos desses jogadores fazem parte de uma geração na qual os integrantes cresceram 

completamente familiarizados com o ambiente midiático, por isso desenvolveram habilidades 

para decodificá-lo. Essa geração ganhou diferentes denominações ao longo dos últimos anos 
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como, por exemplo: Geração screenagers (RUSHKOFF, 1999), Geração Net ou Geração digital 

(TAPSCOTT, 1999; 2010), Nativos digitais (PRENSKY, 2010), entre outros.  

Rushkoff (1999) afirma que a geração screenagers (os jovens da época da tela da TV e do 

computador) nasceu na década de 80 e se constitui nos filhos da cultura da simulação, que 

interage com os controles remotos, joysticks, mouses, internet. Sua forma de pensar e aprender é 

diferenciada e descontinua, por isso são chamados de filhos do caos ou filhos da cultura da 

simulação. As principais características dessa geração são:  

 

[...] linguagem icônica e sonora que possibilita a compreensão rápida da mensagem a 
partir das imagens e do contexto no qual está inserida; a possibilidade de surfar na TV, 
ou melhor, de zapear, escolhendo o que é mais interessante em determinado momento. 
(ALVES, 2005, p. 33)   
 

Para Tapscott (2010), a geração digital é constituída de crianças e jovens que surpreendem 

pela capacidade de estabelecer interação e imersão de modo simultâneo com diferentes mídias e 

cada vez mais rápido. É totalmente comum, para eles, utilizar as mídias, fazendo várias coisas ao 

mesmo tempo como: jogar conversando no chat, trocar mensagem de texto baixando músicas e 

falando ao celular, fazer upload de vídeos assistindo a um filme em uma tela de duas polegadas, 

navegar nas redes sociais ‘twittando’ informações, etc. Diferentemente, da geração de seus pais e 

de alguns dos seus docentes (filhos da Geração Pós-Segunda Guerra Mundial, cujos integrantes 

são chamados de baby boomers nos Estados Unidos) que, há alguns anos, só tinha acesso a 

mídias como livro, jornal, rádio e televisão, caracterizados por um fluxo de comunicação em 

sentido único, monológico.  

Para o autor, oitos normas caracterizam essa geração que, em vários aspectos, é diferente 

de seus pais e avós quando tinham sua idade: 1) valorizam a liberdade de escolha para ser quem 

quiser; 2) investigam tudo no mundo on-line; 3) desejam customizar tudo, até mesmo o local 

onde se trabalha; 4) aprendem a ser céticos, a analisar o que veem e leem na mídia; 5) valorizam 

a integridade nos compromissos, priorizam ser honesto, respeitoso, transparente e fiel; 6) 

colaboram e compartilham tudo com os amigos on line e no trabalho; 7) vivem em alta 

velocidade; 8) adoram inovar.   

Prensky (2010) define como Nativos digitais as crianças, adolescentes e jovens que 

pensam e processam informações de uma maneira fundamentalmente diferente dos Imigrantes 

digitais, por terem crescido convivendo com as novas mídias, por continuarem interagindo com 

elas em grande parte do seu tempo. Em geral, os Nativos se diferenciam dos Imigrantes digitais 
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por causa de sua experiência – adquirida e aperfeiçoada durante anos de interação e prática - e 

das diferentes atitudes em relação ao uso da tecnologia. Para quase todas as atividades de suas 

vidas, os Nativos digitais inventam maneiras novas e on-line de executá-las, com base nas 

recentes tecnologias disponíveis. Por sua vez, os Imigrantes digitais seriam os integrantes da era 

pré-digital, que, apesar de se adaptar ao novo ambiente digital, mantêm, em alguma medida, seu 

pé no passado.  

Para esse autor, os Nativos digitais criaram sua própria maneira de fazer as coisas. Sendo 

assim, agem de modo distinto ao: 

• Comunicar-se – devido a estabelecerem a comunicação on line em tempo real por meio de 

mensagens instantâneas e bate-papo; 

• Compartilhar – por acreditar que ganham mais quando são os primeiros a compartilhar 

através de blogs, webcams e câmeras nos celulares; 

•  Comprar e vender – devido à Web se tornar a forma preferida de adquirirem e de se 

desfazerem de objetos; 

• Trocar – por adorarem dar e receber coisas, especialmente itens que expressem suas 

personalidades (músicas, filmes, websites, etc.);  

• Criar – por serem exímios construtores do websites, aplicações em Flash, avatares de 

jogos, etc. 

• Encontrar-se – devido a estabelecerem reuniões, encontros, bate-papos, cada vez mais, on 

line;  

• Coordenar – por serem capazes de coordenar todas as suas atividades on line e até mesmo 

de conduzir projetos que envolvam centenas de pessoas, a exemplo dos jogos Massively 

Multiplayer on line Role Playing Games (MMORPGs) como RuneScape; 

• Avaliar – por estabelecer novos sistemas de avaliação por sistema de reputação para saber 

em quem acreditar e confiar;  

• Jogar – devido ao ecletismo de jogos disponíveis para ser jogados on line, de modo single 

ou multiplayer;  

• Aprender – pelo fato de serem conscientes de que, se de fato quiserem aprender algo, a 

Web possui informações para auxiliá-los;  

• Desenvolver-se – pela contínua mudança no seu comportamento, provocada pela vida on 

line;  
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• Buscar – por, cada vez mais, buscarem informações, produtos, pessoas e conexões via o 

ambiente on line; 

• Informar – devido a, constantemente, buscarem na Web (blogs, wikipédia, flickr, etc.) 

fontes de informações sobre todos os assuntos, de política a entretenimento; 

• Programar – por saberem programar muito bem, mesmo aqueles que não estudaram 

programação formalmente;  

 

De modo geral, as características acima comprovam que, para os Nativos digitais, normas 

e comportamentos estão mudando com mais velocidade do que no passado, devido ao seu 

crescimento em torno da Web e das mídias digitais. Praticamente, esses Nativos falam uma outra 

linguagem, por passarem a vida inteira cercados de computadores, jogos digitais, câmeras 

fotográficas, celulares, etc. Sendo assim, é possível perceber que a presença desses aparatos 

funda uma nova cultura e uma nova maneira de agir e pensar diante nas diversas circunstâncias 

da vida desses sujeitos, que são completamente diferentes dos seus antecessores, que cresceram 

em um mundo bem mais analógico.  

Na medida em que transitam mais informações nas diversas mídias do cotidiano dos 

Nativos digitais, mais tempo eles passam buscando-as para ficarem bem informados, tornando-se, 

assim, os sujeitos da informação. Porém, Bondía (2002) essa atitude representa que esses sujeitos 

estão tendo, cada vez menos, acesso ao saber pela experiência, ou seja, ao saber da relação entre 

o conhecimento e a vida humana, que tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido 

do que nos acontece. Trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo, dessa 

forma o saber pela experiência e pela informação são coisas distintas, pois o primeiro saber vai 

mais além do que o saber das coisas, tal como se sabe quando se tem informação. Seria, portanto, 

um saber a partir do que nos passa, do que nos acontece, do que nos toca. Não o saber do que se 

passa, do se que acontece. 

Partindo dessa perspectiva, os Nativos digitais estariam se tornando ultra-informados, ao 

mesmo tempo, em que estariam menos sensíveis a algo que lhes aconteçem ou lhes toquem, uma 

vez que, para isso ocorrer é preciso um gesto de interrupção, no qual se possibilite parar para 

pensar mais devagar, olhar, escutar aos outros, sentir, suspender a opinião, o automatismo da 

ação, cultivar a atenção, a delicadeza, enfim, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
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Esse sujeito que não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o 
sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. [...] o sujeito da experiência 
seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que 
aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas 
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. (2001, p.24) 

 

Portanto, cabe aos pais, responsáveis e docentes prezar pela formação desses sujeitos a 

partir da experiência, na qual se constitui um saber particular, subjetivo, relativo, contigente e 

pessoal. Um saber que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida, na medida em que produz 

não acordo ou consenso entre os sujeitos como acontece nos experimentos, mas sim produz 

diferença, heterogeneidade e pluralidade. 

 

2.5 - Por que os jogos digitais seduzem tanto seus jogadores?  

 

Essa é uma das muitas perguntas que pais, educadores, pesquisadores e desenvolvedores 

fazem, frequentemente, sobre os jogos digitais, mesmo sabendo que sua resposta não é tão 

simples de ser encontrada; autores como Johnson (2005), Novak (2010) e Prensky (2010) 

teceram considerações que podem trazer contribuições para se compreender os vários aspectos 

que levam uma pessoa a gostar de jogar. 

Johnson (2005), a esse respeito, declara que, para responder à pergunta central desse 

tópico, é preciso recorrer às lentes da neurociência. Para esse autor, os jogos cativam os 

jogadores, não somente por causa do deslumbramento com os gráficos e com o tema, mas porque 

envolvem uma propriedade mais profunda que a maioria dos jogos partilham: o sistema de 

recompensa. Este, por sua vez, seria o responsável por envolver as atividades do jogador (como a 

exploração de um ambiente) no circuito de recompensas natural do cérebro, mesmo através de 

um mundo inventado com personagens e cenários virtuais. 

O sistema de recompensa do cérebro gira em torno do neurotransmissor dopamina, que 

funciona como uma espécie de contador, ao manter o registro das recompensas esperadas e 

mandar mensagens, quando os níveis estiverem baixo ou quando as recompensas não chegarem.  

Como acontece quando: 

 

[...] o fumante que consome um maço por dia se priva de seu cigarro matutino; quando o 
investidor bem-sucedido de Wall Street não ganha o bônus que estava pretendendo; 
quando o ladrão de geladeira de madrugada abre o congelador e descobre que alguém 
surrupiou todo o sorvete Ben & Jerry’s. (JOHNSON, 2005, p. 29) 
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Nesse sentido, o sistema de dopamina do cérebro funciona como um conjunto de circuito 

incitadores de busca de novas possibilidades para recompensas no meio ambiente. A razão, 

portanto, para os jogadores serem seduzidos ao jogar estaria nessa busca de recompensas, que 

podem se fazer presentes no mundo dos jogos de diferentes formas, articuladas a “mais vida, 

acesso a novos níveis, novos equipamentos, novos encantos.” (ibid, p. 30) Desse modo, seria 

como se os jogos digitais manipulassem o sistema de dopamina do cérebro. 

Na perspectiva de Johnson (2005), nenhuma outra forma de entretenimento propicia esse 

coquetel de recompensa e exploração. No jogo, essas recompensas funcionariam como fractais, 

nos quais cada escala teria sua própria rede de recompensa, mesmo que se esteja aprendendo a 

usar o controle, ou, simplesmente, tentando solucionar um enigma a fim de arranjar algum 

dinheiro extra. O jogador ficaria preso, então, ao jogo, devido ao desejo de buscar ganhar, de ver 

o que vem adiante para ser construído ou conquistado. 

 Na concepção de Novak (2010), existem alguns fatores que podem funcionar como 

incentivadores dos jogadores como, por exemplo: 1) Interação social – através da qual os 

jogadores podem se sentir motivados a jogar pela interação com seus adversários; 2) Isolamento 

físico – no qual os jogadores podem jogar quando desejam estar isolados, ou jogar em um lugar 

privado como em casa; 3) Competição – a sensação de competir contra outros jogadores seria a 

principal causa que despertaria o interesse por jogar; 4) Conhecimento – os jogadores podem ser 

motivados, muitas vezes inconscientemente, a jogar para adquirir conhecimentos sobre conceitos, 

processos e estratégias específicas; 5) Domínio – alguns jogadores jogam para dominar o próprio 

jogo, demonstrando sua capacidade de conquistar o mundo do jogo e de descobrir como chegar 

aos níveis avançados; 6) Escapismo – muitos jogadores indicam que são motivados a jogar para 

escapar das tensões e dos desafios da vida real; e, por fim, 7) Compulsão – a tendência a 

concentrar-se em uma atividade em prejuízo de todas as demais pode ser uma motivação para os 

jogadores. 

 Para Prensky (2010), os jogos digitais não seduzem seus jogadores apenas por causa da 

violência, competição ou gráficos bem definidos. Na verdade, acredita que a sensação de estar 

melhorando é o principal motivo que faz uma pessoa dispensar várias horas na frente de um 

computador e de algum console. Além disso, aponta mais três características que também 

contribuem para manter o jogador jogando:  
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• Adaptabilidade – seria a adaptação automática de alguns jogos, que permite mudanças 

durante o percurso do jogador. “O jogo se ajustas às habilidades e capacidade de cada 

jogador, utilizando programas de inteligência artificial altamente sofisticados que 

percebem exatamente como ele está se saindo e adapta o jogo”. p. 97  

• Objetivos que valem a pena – seria o fato de os jogos terem objetivos que os jogadores, de 

fato, querem atingir, relacionando-se pessoalmente e emocionalmente. “Eles 

frequentemente exigem que o jogador “seja o herói” e faça o papel de alguém que realiza 

muitas tarefas difíceis.” p. 97 

• Tomada de decisão – a iniciativa do jogador de tomar decisões rápidas e contínuas dar-lhe 

a sensação de poder.  

 

Além desses fatores ressaltados acima, considero que ainda existem três outros, que 

também contribuem para compreender a sedução que os digitais produzem entre os seus 

jogadores: a tensão, a cartase e a interatividade. Segundo Huizinga (2001), o jogo lança sobre nós 

um feitiço: é fascinante, cativante. O elemento de tensão desempenha no jogo um papel 

especialmente importante. Tensão significa incerteza, acaso, ou um estado em que o indivíduo é 

levado além do limite normal de emoção. O jogador quer que alguma coisa “vá” ou “saia”, 

pretende ganhar a custa de seu próprio esforço, criando tensão.  

É este elemento de tensão e solução que domina em todos os jogos, inclusive nos jogos 

digitais. E, quanto mais estiver presente o elemento competitivo, mais apaixonante se torna o 

jogo. Talvez, aqui, esteja uma das causas para o fascínio que os jogos eletrônicos exercem sobre 

os indivíduos. No caso dos digitais, o estado de tensão gera, muitas vezes, um movimento de 

vaivém, ou seja, repetição das mesmas ações no jogo até alcançar o êxito devido à vontade de 

superação, conquista e vitória dos desafios e enigmas propostos. Assim, esta tensão seria a 

responsável por seduzir, cativar e fascinar os jogadores. 

A catarse é um termo médico ligado ao expulsar de substâncias nocivas do corpo, uma 

limpeza do corpo por meio de uma purga. Este termo foi utilizado por Aristóteles para designar o 

efeito produzido no espectador pela tragédia, isto é, a imitação de uma ação virtuosa e realizada, 

por meio do temor e da piedade, que suscita a purificação de certas paixões.  

Para Huizinga, 
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[...] a natureza poderia igualmente ter oferecido a suas criaturas todas essas úteis 
funções de descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, de preparação 
para as exigências da vida, de compreensão de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de 
exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e o 
divertimento do jogo (2001, p.5). 

 

Os jogos digitais, por estimularem emoções - risco, perigo ou medo – que, muito 

provavelmente, não seriam permitidas no seu cotidiano sem uma penalidade (como, por exemplo, 

roubar um carro e fugir freneticamente da polícia), podem produzir um efeito catártico de 

impulsos agressivos e violentos dos jogadores. Essas emoções levariam à sensação de prazer por 

saber que, ao contrário da realidade, qualquer insucesso não iria lhe custar a liberdade ou até 

mesmo a vida. Dessa forma, a catarse seria um dos motivos que levam os jogadores a se 

deixarem seduzir pelos jogos. 

Por fim, destaco que a interatividade também se constitui em um fator que motiva os 

jogadores, principalmente porque alguns jogos digitais proporcionam uma condição interativa, na 

qual se estabelecem trocas recíprocas de informações visuais e textuais. Dessa forma, é notório 

que a interatividade se faz presente nos jogos do tipo RPG e nos MMOG – Massively Multiplayer 

Online Game, que possibilitam alteração na dinâmica da narrativa em meio à participação de 

inúmeros interatores e à constituição de um final em aberto.  

 

A possibilidade de criar caminhos e cenários inexistentes, nos quais o jogador utiliza os 
conteúdos que permeiam seu imaginário para construir narrativas que não estão 
predefinidas, caracteriza a interatividade, o que potencializa a imersão em um universo 
de histórias em que o player ocupa o papel de interator. (ALVES, 2005, p. 66) 

 

 Os fatores elencados nesse tópico, sobre as possíveis causas da sedução dos jogos digitais, 

não têm a intenção de encerrar as discussões sobre esse assunto. Pelo contrário, a proposta é abrir 

o debate para outras possibilidades, a partir de distintos pontos de vista, já que se trata de um 

assunto delicado, que deve ser analisado com bastante cuidado e sem generalizações. Dessa 

maneira, acredito que tanto a interseção dos fatores mencionados acima como, também, de outros 

não ressaltados, contribuem ao seu modo para conquista da atenção dos jogadores. Por isso, não 

caberia aqui determinar quem contribui mais ou menos para esse feito, sem levar em 

consideração as circunstâncias e as devidas proporções. 

 No capítulo a seguir ‘Diálogos estabelecidos entre a História e os jogos digitais’ 

apresentarei os frutos da interlocução entre os jogos digitais e a História, perpassando sobre o 

contexto histórico desses jogos, bem como pela utilização da História nos seus enredos, 
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constituindo os history games. Por fim, também evidenciarei de que forma os history games 

podem ser articulados para fomentar o processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 – Diálogos estabelecidos entre a História e os jogos digitais 

  

 Nas últimas três décadas, a História e os jogos digitais têm constituído frequentes 

diálogos, que, por um lado, geram elogios e, por outro, causam polêmicas a respeito dessa relação 

dialética entre o passado e o presente. A partir dessa interlocução, os desenvolvedores de jogos 

digitais passaram a, cada vez mais, utilizar os acontecimentos e fatos históricos na composição de 

seus enredos e, em contrapartida, pesquisadores e professores de História começaram a 

considerá-los enquanto documentos historiográficos (ou fonte histórica) e como linguagem 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem. Dessa aproximação surgiram três 

perspectivas: História dos jogos digitais (os avanços técnico-científicos dos jogos digitais ao 

longo dos anos), História nos jogos digitais (jogos digitais como “produtores” de discurso 

histórico e “interprete” de acontecimentos passados) e Jogos digitais na História (jogos digitais 

vistos como fonte de pesquisa e linguagem para o ensino de História), que serão apresentadas a 

seguir.  

 

 3.1 – História dos jogos digitais 

 

[...] de PACman à World of Warcraft, a evolução dos jogos digitais é 
vertiginosa: de mundos representados por tabelas, a mundos 
imersivos com alto nível de realismos gráfico e sonoro; de jogos sem 
roteiro ou narração, a história interativas onde o jogador dispõe de 
vários graus de liberdade; de algumas poucas unidades (soldados, 
monstros, etc.), a milhares de unidades; de durações de poucos 
minutos; a jogos potencialmente sem fim (ou na casa de centenas de 
horas); de jogos onde se joga sozinho, àqueles constituídos de 
milhões de pessoas; e, enfim, de jogos que exigem somente 
habilidades manual, àqueles cuja demanda cognitiva é significativa.  
(RAMALHO e CORRUBLE, 2007, p. 30) 

 

Os jogos digitais são elementos de natureza tecno-científica, sua trajetória histórica 

demonstra que seu desenvolvimento, no contexto mundial, sempre esteve diretamente 

relacionado ao aprimoramento da televisão e do computador. Aranha (2004) descreveu essa 

trajetória, demonstrando como tais jogos conseguiram se desenvolver em meio às várias fases de 

crises e de avanços tecnológicos ao longo de sessenta e dois anos. Para tanto, elaborou a divisão 

de quatro principais etapas: 1- projetos e experimentos iniciais (1940/1969); 2- surgimento dos 

computadores de jogos e a disseminação dos jogos eletrônicos (1970/1979); 3- popularização do 
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PC e o crash dos jogos eletrônicos (1980/1984); 4- renascimento dos computadores de jogos 

eletrônicos (1985/2002).  

Esse autor afirma que, na primeira etapa (1940/1969), aconteceram vários investimentos 

em projetos e experimentos, sobretudo para reprogramar uma máquina criada pelos nazistas que 

criptografava mensagens em códigos e para reconfigurar a televisão, transformando-a em um 

sistema de participação interativa do espectador com o conteúdo apresentado na tela. Nesse 

contexto, Ralph Baer, cria o primeiro jogo a usar uma televisão, no qual dois pontos se 

perseguiam na tela. 

 

Este dispositivo deveria viabilizar um sistema de participação interativa do espectador 
com o conteúdo que estivesse sendo apresentado na tela. Baer deu início à sua 
investigação a partir de um sistema sem conteúdo textual. Interessava-lhe, neste instante, 
testar apenas as possibilidades de resposta aos elementos expressos no monitor do 
televisor. Ele concebia então uma estrutura de jogo que suportasse seus experimentos. 
(ibid., 2004, p.26) 
 

Com o propósito de atrair visitantes ao local onde trabalhava - Brookhaven National 

Laboratories - o físico americano Willy Higinbotham criou o primeiro jogo digital disponível 

para o público, nomeado de Tennis for Two (1958), por simular jogos de tênis num 

osciloscópio24. Como Higinbotham não levou em consideração o potencial mercadológico desse 

jogo, infelizmente, perdeu a chance de patetear sua invenção como primeiro jogo gráfico de 

computador. 

  

Era a época da Guerra Fria e os passeios da população norte-americana aos laboratórios 
eram incentivados pelo governo, promovendo uma exibição do poderio militar do país à 
comunidade, objetivando demonstrar as boas condições em que os Estados Unidos se 
encontravam. As visitas às áreas não-secretas eram permeadas por palestras que davam 
ênfase ao domínio do país e segurança das tecnologias nucleares e computacionais. Para 
estas últimas, Higinbotham desenvolveu um “jogo de tênis” bem simples que era 
realizado em um osciloscópio, sendo processado por um computador analógico, vindo a 
se tornar uma das principais atrações para o público. (ARANHA, 2004, p. 27) 

 

Quatro anos depois do lançamento do Tennis for Two (1958), surgiu o jogo de batalha 

espacial para duas pessoas, SpaceWar! (1962), executado em computador daqueles antigos, que 

ocupavam uma mesa inteira, programado em linguagem Assembly por um grupo de estudantes do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). SpaceWar! foi considerado o primeiro jogo digital 

                                                 
24 Osciloscópio é uma caixa retangular com uma tela, conectores de entrada, knobs para controle e botões na frente 
do painel que cria um gráfico bi-dimensional. No Tennis for Two foi utilizado como display gráfico, para exibir o 
caminho simulado pela bola no um campo de tênis. (HUNTER, 2000) 
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informático, apresentado em uma tela de raios catódicos, o que, na concepção de Alves (2005), 

significou um avanço no conceito desses tipos de jogos. Os dois jogos mencionados acima 

compartilham duas características em comum: postulam apenas reflexos de ação e reação dos 

jogadores num ambiente gráfico sem muitas imagens, sons e personagens; e quase não possuem 

narrativas, pois são direcionados apenas para divertir, competir, de forma linear, requerendo 

apenas algumas habilidades para conseguir atingir o objetivo estabelecido.  

Segundo Aranha (2004), na segunda etapa (1970/1979) é quando começam a surgir os 

fliperamas25 e os consoles para serem utilizados em casa, como é o caso do Odyssey 100 (1971) - 

o primeiro console de jogos digitais fabricado pela empresa Magnavox para ser comercializado – 

e o Pong (1972), um verdadeiro sucesso comercial.  

Alves ressalta que, por meio da criação do Pong, Nolan Bushnell, o futuro criador da 

Atari, surpreendeu o mundo. Sua invenção contribuiu para os jogos digitais passarem a ser postos 

à disposição do público em geral e não somente para quem tinha acesso a grandes computadores 

como acontecia com o SpaceWar. 

 

[...] O Pong foi fabricado em uma caixa menor que as dos flippers, era disponibilizado 
em diferentes locais: cinema, bares, lojas, etc., sendo que os jogadores ainda podiam 
comprar uma versão especial para jogarem em suas residências. (2005, p. 39) 

 

A partir desse período, o desenvolvimento dos jogos começava a ganhar força, 

acompanhando os avanços tecnológicos conquistados pelo computador, que, “em meados da 

década de 1970 entrou em uma nova era na qual leva para os lares tecnologia que, até então, era 

um território exclusivo de programadores e aficionados.” (NOVAK, 2010, p. 24) Logo, 

começaram a surgir empresas como Arpanet, Ethernet ligadas à idéia de conexão entre 

computadores e empresas de jogos como a Atari (fundada em 1973), que, para facilitar a 

acessibilidade do usuário à máquina, investiu no conceito de interface gráfica do usuário, ou, 

simplesmente, interface.  

 

Ao longo da década de 70, acentuaram-se drasticamente os avanços tecnológicos que 
acarretariam o aparecimento de novos modelos de mídia, dentre os quais o computador 
(incorporando o conceito de interface) e os Jogos Eletrônicos (incorporando os avanços 
técnicos dos computadores). Surgia também, nos laboratório da Xerox (Xerox PARC), o 
conceito de conexão entre computadores promovendo o acesso e transferência de 

                                                 
25 Os fliperamas geralmente estavam localizados nas casas de fliperamas que ficavam em parques de diversão. 
(NOVAK, 2010) 
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informações entre eles, dando origem à Ethernet, cuja concepção seria determinante para 
o desenvolvimento da rede Arpanet, a partir da qual surgiu a rede internacional Internet.  
(ARANHA, 2004, p. 30)  
  

Os jogos digitais só chegaram ao Brasil em 1977, quando a empresa Philco lançou, com 

uma tecnologia bastante defasada, o Tele-jogo que era essencialmente uma re-edição do já 

consagrado Pong. Todavia, seu sucesso teve um curto período de tempo, em face da baixíssima 

resolução gráfica e da constatação de que este dispositivo danificava os aparelhos de televisão 

através dos quais se atualizavam.  

Em síntese, essa segunda etapa foi um período marcado pelo aquecimento do mercado de 

jogos digitais em vários países do mundo e pela acirrada concorrência de indústrias norte-

americana e asiática, que, após descobrirem os possíveis lucros proporcionados pelos jogos, não 

mediam esforços para investir na produção e venda desses produtos. Isso justifica a preocupação 

com as inovações de interfaces, forma física e a expressão gráfica dos jogos, resultando na 

“consolidação dos jogos eletrônicos como prática de lazer que anunciava uma nova postura do 

sujeito diante da máquina computacional.” (ARANHA, 2004, p.32). Interessante notar que 

apareceram, nessa etapa, jogos com perspectiva em primeira pessoa (Maze War -1973), gráficos 

em 3D wireframe (Panther - 1975), consoles caseiros a funcionar com cartucho (1976), jogos 

portáteis (Auto Race - 1977), jogos com falas (Speak and Spell- 1978). 

Para Aranha (2004), foi durante a terceira etapa (1980/1984) que houve um 

distanciamento quase por completo dos jogos digitais do seu modelo inicial, no qual havia apenas 

um processo de ação e reação testando os reflexos do usuário. Devido à preocupação dos 

desenvolvedores com a qualidade e a concorrência, começaram a surgir ambientes formados na 

tela com cenários, personagens, tema, roteiro, Inteligência Artificial26 - IA (mesmo primária) e 

ilustrações das embalagens. Paralelas a essa inovação, estavam as equipes de produção, que 

passaram a contar com os primeiros game-designers.  

 

Estes passaram a influir diretamente sobre o processo de concepção dos jogos, isto é, 
não se ocupavam apenas de trabalhar na elaboração visual, passando a coordenar as 
equipes. Assim, podiam solicitar aos programadores a elaboração de determinados 
recursos que atendessem às suas concepções para o jogo. (2004, p.38) 
 

                                                 
26 Dispositivos computacionais que simulam a capacidade racional de resolver problemas, pensar ou, de forma 
ampla, ser inteligente. IA tem como objetivo, o contínuo aumento da "inteligência" do computador, pesquisando, 
para isto, também os fenômenos da inteligência natural. Para este fim, IA é definida como sendo uma coleção de 
técnicas suportadas por computador emulando algumas capacidades dos seres humanos. Informações retiradas do 
site: http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/VIDA/ia.htm Acesso: dez de 2010 

http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/VIDA/ia.htm
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Todavia, nem mesmo essa inovação foi suficiente para impedir a decadência de vários 

consoles, sobretudo no ano de 1984, considerado por Aranha (2004) como a “Idade das Trevas” 

para os arcades e consoles dos jogos digitais. Para Novak (2010), realmente esse período marcou 

o “declínio dos videogames”, devido: ao excesso de oferta de cartuchos no mercado (lançado por 

mais de 50 empresas), à falta de inovação (o que provocou uma invasão no mercado de games 

sem qualidade e cópias dos originais), à queda dos preços para manter a competitividade e a 

crescente aquisição de computadores (PCs). Para agravar ainda mais essa situação, morre, nesse 

período, um homem devido a um ataque cardíaco quando jogava Berserk. Esse acontecimento fez 

com que brotassem os discursos sobre os “perigos dos videogames”. De acordo com Aranha: 

  

[...] as argumentações se ocupavam desde o grau de violência dos jogos até alegações no 
sentido de que o uso constante promovia prejuízos físicos (danos na retina, questões 
sobre postura, poluição sonora, etc.) e psíquicos (alienação, desvios de conduta, 
condicionamento, dentre numerosos outros). (2004, p.42) 
 

Como forma de incentivo à produção e ao consumo de jogos digitais, até o presidente dos 

Estados Unidos, Ronald Reagan, exaltou as virtudes dos jogos para criar uma geração de 

trabalhadores altamente qualificados e de guerreiros da guerra fria (SQUIRE, 2002). Desse modo, 

empresas de jogos como Coleco (Conneticut Leather Company) investiram em gráficos mais 

ricos e na crescente importação dos temas e enredos trabalhados no cinema e na televisão como, 

por exemplo: Rocky Super Action Boxing (baseado no filme Rocky, estrelado por Silvester 

Stallone), Smurf Rescue in Gargamel's Castle (baseado no desenho animado The Smurfs), Tarzan 

(baseado na série de TV) e James Bond – 007 (baseado no filme os diamantes são eternos). 

Outra forma encontrada foi a convergência das tecnologias dos PC e dos computadores de 

jogos digitais, dando início à remodelagem tanto no conceito do PC quanto no conceito de 

console, que ganhou uma gama de recursos novos.  A partir daí, tendo em vista a crescente 

disseminação dos PCs nos lares de vários países, diversas empresas passaram a produzir jogos 

especialmente para esse tipo de suporte. Em meio ao auge e à decadência, essa etapa registrou 

alguns lançamentos que merecem destaque como, por exemplo: o jogo PAC-Man (1980), um dos 

maiores jogos da história; o primeiro PC (1981) que usava gráficos de textos e sons de bits; e o 

primeiro jogo com final aberto, Elite (1984).  

Mesmo com a pouca penetração dos PCs no Brasil na década de 80, dois modelos se 

destacaram: a linha TK e o MSX. Segundo Aranha, devido ao tímido consumo, não foram eles 

que contribuíram para renascer o uso dos jogos digitais, mas sim, o lançamento do Tele-jogo 10 
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(que aumentava as variações de jogos de três para dez) e de outros consoles já estabelecidos no 

mercado dos Estados Unidos: Atari 2600 e Odyssey 2. Posteriormente ao lançamento destes, o 

consumo brasileiro de jogos cresceria de forma significativa, rompendo com o anacronismo 

discrepante que o caracterizara até então.  

Na perspectiva de Aranha (2004), a quarta e última etapa (1985/2002) é caracterizada pelo 

renascimento da indústria de jogos digitais, quando aconteceu o fortalecimento da empresa 

japonesa Nintendo - que lançou o console NES (Nintendo Entertainment System), com dois 

pacotes distintos, contendo os jogos Duck Hunt (1985) e Super Mario Bros27 (1985) e o 

lançamento de outros consoles como Sega Mega Drive (1988), Playstation (1994), Nintendo 64 

(1996), XBox LIVE (2002), que contribuíram bastante para a popularização e o consumo dos 

jogos durante essa etapa.  

Para esse autor, a aproximação dos jogos digitais do estilo narrativo como os RPGs de 

mesa, produziu uma mudança paradigmática no seu renascimento. Desse contexto surgiram os 

jogos de RPG digital The Legend of Zelda (1986) e Final Fantasy (1987), nos quais se 

apresentam histórias onde os jogadores devem explorar e optar por qual caminho seguir. Através 

dessa iniciativa, inauguram-se os processos de remodelagem da mecânica e da estrutura de regras 

dos jogos analógicos, na medida em que os readaptam ao formato digital.  

 
A principal inovação se apresenta no modo como a narrativa passa a ser conhecida. Não 
mais a partir de um prisma estático e previamente traçado. Embora a história esteja 
pronta, o modo como o usuário toma conhecimento dela passa a depender do “ângulo 
que se olha”, do gesto praticado pelo personagem controlado pelo jogador, seu avatar 
(Aranha, 2004b, Smith, 2003) ao longo da narrativa. (ibid, 2004, p. 51) 
 

A partir dessa aproximação com o gênero narrativo, as empresas de jogos digitais 

passaram a produzir, cada vez mais, os history games. Os primeiros jogos digitais dessa categoria 

surgiram a partir da década de 80 e abordavam como temas os seguintes assuntos: guerras 

inglesas (Britania - 1986), mitologia grega (Altered Beast - 1989), processo de civilização da 

sociedade (Civilization - 1991), entre outros. Muitos desses jogos eram modelos originados de 

jogos analógicos (ou de tabuleiro), por isso os produtores optavam por preservar sua mecânica e 

adaptar no suporte digital.  

                                                 
27 De acordo com o Guinness World Records 2009, Super Mario Bros, se tornou o jogo mais vendido da história com 
40,2 milhões de cópias vendidas.  
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Na década de 90, destaca-se o surgimento dos jogos em rede28 como Doom (1993) e 

Quake (1996), marcando uma era de convergência tecnológica entre os jogos de consoles e para 

computador, que contribuiu para avanços significativos na capacidade gráfica, velocidade de 

processamento e recursos de áudio dos computadores. Esse foi um período de importantes 

mudanças para os jogos digitais, que tiveram os cartuchos substituídos por CD-ROM, 

investimentos em placas modernas, melhorias na qualidade gráfica e sonora, aperfeiçoamento da 

resolução de imagens e animação, parceria com a indústria de cinema, além de investimentos em 

marketing pelas empresas. Além dos jogos digitais já citados, são lançados, nessa etapa, outros 

sucessos como: Metal Gear (1986), Mortal Kombat (1992), Myst (1993), Tomb Raider (1996), 

The Sims (2000), entre outros.  

Apesar de o percurso histórico proposto por Aranha (2004) nos apresentar o processo de 

aperfeiçoamento pelo qual passaram os jogos digitais em meio ao cenário de concorrência e de 

aceleradas transformações tecnológicas até 2002, não significa que o avanço dos jogos digitais se 

findou depois desse período. Nos anos seguintes, o setor dos jogos digitais inaugurou uma nova 

etapa dos avanços tecnológicos, na qual se destaca o surgimento dos jogos de assinatura como o 

MMORPG World of  War Craft (2004), que tiveram mais de 10 milhões de assinantes até o início 

de 2008.  

Houve, também, grandes avanços no desenvolvimento dos consoles portáteis como Game 

Boy Advance (2003), Nintendo DS (2004) e o PlayStation Portable (2004), que agregaram outras 

funções além dos jogos, como leitor de áudio, vídeo e acesso à Internet, graças à rede Wi-Fi; nos 

consoles, como Xbox 360 (2005) da Microsoft e PlayStation 3 (2006) da Sony, que possuem 

como  principal recurso diferenciador dos seus antecessores o processador Cell, isto é, um serviço 

unificado de jogo online, com capacidade multimídia de armazenamento, disco óptico de alta-

definição, Blu-ray; no console Nintendo Wii (2006), que trouxe um novo significado para os 

consoles, com a proposta de unir toda a família para jogar;  no console PlayStation Move (2010) 

da Sony, que possui sensores de movimentos; no sensor de movimento Kinect (2010) da 

Microsoft, desenvolvido para o Xbox 360; além de plataforma móveis como iPad, iPod, 

Smartphones e celulares.  

Nos últimos 10 anos, empresas na área de desenvolvimento de jogos digitais, 

principalmente os casuais (ou wireless), que demandam pouco tempo, os recursos para produção 

                                                 
28 São jogos digitais que podem ser jogados com várias pessoas desde que esteja interconectado à uma rede de 
internet ou rede local de computadores. 
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cresceram significativamente e são mais acessíveis ao grande público. Os destaques desta 

categoria são os jogos advergames (voltados apenas para o lazer ou aplicado em empresas), 

bussiness games (voltado para educação básica e profissionalizante) e jogos voltados para 

aparelhos móveis como celular e iPad. 

De acordo com Alves (2009), os motivos desse crescimento se justificam devido ao 

surgimento de celulares mais potentes com maior capacidade de processamento de dados e 

gráficos, o aumento da venda de notebooks com acesso a redes móveis, o aumento de acesso de 

banda larga e a introdução de novos consoles que disponibilizam a conexão com a internet. No 

que se refere ao desenvolvimento de jogos para TV Digital, Alves (2009), sinaliza que o 

panorama é bastante incipiente, não trazendo dados significativos tanto em nível local como 

internacional.  

Esse tópico que aqui se finda forneceu informações a respeito da natureza tecno-científica 

dos jogos digitais por meio da visitação da sua história. Conforme se pôde perceber, o 

desenvolvimento dos jogos digitais “constitui-se de oscilações no mercado desses produtos, por 

ações na justiça envolvendo as corporações e pela eterna busca de superação dos concorrentes no 

desenvolvimento de novos produtos. (ALVES, 2005, p. 44)  

Em síntese, dentre os vários fatores que contribuem para esse sucesso dos jogos digitais 

hoje é possível evidenciar: aperfeiçoamento dos gráficos e das animações que em quase nada se 

assemelham aos jogos (Spacewar, Pong, Pac-Man, Tetris, etc); aumento da capacidade de 

interação e imersão dos jogadores; utilização de recursos de outras linguagens (história em 

quadrinhos, cinema, teatro, desenhos animados, etc.) como inspiração e aproximando-se de uma 

narrativa transmidiática; aproximação da indústria cinematográfica lançando diversos títulos de 

filmes e jogos simultaneamente; criação de jogos para plataformas móveis (como celular, iPod 

Touch, iPhone, DS, PSP, etc.) e para redes sociais (Orkut, Facebook, etc); introdução de enredos 

bem elaborados, baseados em acontecimentos fictícios e/ou históricos; desenvolvimento de novas 

plataformas com sistema sensível a movimentos (Nitendo Wii Sports, Xbox 360 Kinect e 

Playstation Move), dentre muitos outros. 
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3.2 – História nos jogos digitais 

 

[...] a forma pela qual a História é apresentada nos produtos 
contemporâneos, sobretudo midiático [...] é menos analítica que 
hipermidiática. O passado é componente nostálgico das produções 
televisivas, cinematográficas, musicais e dos jogos digitais. 
(ARRUDA e SIMAN, 2009, p. 234) 
  

Os jogos digitais descobriram a história como fonte antes de a História os descobrir como 

linguagem para o processo de ensino-aprendizagem. Isso significa que acontecimentos e fatos 

históricos foram introduzidos no universo dos jogos digitais, antes mesmo de os docentes e 

pesquisadores pensarem em fomentar aprendizagens através deles nos últimos anos. Muito 

embora esses jogos já fizessem parte da vida de seus discentes, que recorrem a essa mídia quando 

podem: seja na sala de aula, escondido do docente, durante o intervalo das aulas (ou recreio), em 

casa trancado no quarto, na casa de amigos e parentes, ou nas Lan Houses. 

Conforme destaca Arruda e Siman (2009) na epígrafe acima, a História tem sido, há 

alguns anos, a fonte para qual o teatro, as obras literárias, o cinema, a mídia televisiva e tantas 

outras recorrem para retroalimentar suas tramas. No caso do cinema, a relação existente com a 

História data de mais de um século (NAPOLITANO, 2006) e títulos memoráveis até hoje são 

exibidos nas salas de aula como: Danton: o processo da revolução (1982), O nome da rosa 

(1986), 1492 - A Conquista do Paraíso (1992), A lista de Schindler (1993), Carlota Joaquina: 

princesa do Brasil (1995), A Odisséia (1997), dentre outros.  

Já a mídia televisiva passou a construir os chamados ‘trabalhos de época’ apenas na 

década de 70, lançando sucessos de audiência conhecidos até hoje no Brasil e, em alguns casos, 

em vários países do mundo, como: Escrava Isaura (1970), Ciranda de Pedra (1981), Sinhá Moça 

(1986), Direito de Amar (1987), Vida Nova (1988), Xica da Silva (1996), Terra Nostra (1999), 

Chocolate com Pimenta (2003), entre outros.  

 O uso da História pelos jogos digitais seguiu o mesmo caminho dessas duas mídias, 

aliando conteúdos históricos e ficção, o que possibilitava, não apenas a visualização, mas também 

a interação, ou até mesmo, a imersão nos ambientes simulados. Cabe aqui ressaltar, que, antes 

mesmo de ser utilizada nos jogos com formato digital, a História já era utilizada como fonte dos 

jogos no formato ‘analógico’ (conhecidos também como jogos de tabuleiro). Destacam-se, entre 

esses jogos: Risco (1957), War (1972), Yatzi (1983), Cabral: descobrimento e criação (2000), Age 

of Mythology: The Boardgame (2003), Alexander (2003), Age of Heroes (2003), Angus - 
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Batalhas Medievais (2004), War of the Ring (2004), Band of Heroes (2005), Conquistadores 

(2006), War Império Romano (2007), Quéops: uma aventura no Egito (2008), dentre outros.  

 

A História sempre forneceu temas para a construção de jogos. Talvez o mais conhecido 
seja o jogo de tabuleito conhecido como “Risco”, inventado originalmente em 1957, 
inspirado nas conquisata Napoleônicas. [...] Risco introduzia uma das combinações 
lúdicas mais eficazes: combinar a gestão de recursos limitados, como unidades militares, 
com a conquista ou ocupação de territórios. (CARVALHO E PINICHEIRO, 2009, p. 
404) 
 

Uma característica básica de muitos desses jogos é a simulação de guerras, que 

demandam dos jogadores habilidades, planejamento estratégico e tomada de decisão tática como 

fator determinante para se vencer. Por isso, também são denominados de jogos do estilo 

estratégia, jargão emprestado do contexto militar, que supera o fator sorte e aleatório presente em 

outros modelos de jogos. Apesar de os jogos de tabuleiro certamente contribuírem para resgatar e 

ensinar o passado, eles não fornecem o mesmo tipo de interação dos jogos digitais, que simulam 

contextos históricos através dos recursos que lhes são disponíveis como: efeitos especiais, 

sistema de câmeras, perspectiva em 2 ou 3D, textos, imagem em boa resolução e sistema de som 

e vídeos, etc.  

Mesmo com o surgimento desses jogos, com tantos recursos na plataforma digital, os 

jogos de tabuleiro não deixaram de existir e nem de ser fabricados, devido a uma parcela do 

público que não abre mão de jogá-los, por acreditar que promovem mais integração, são mais 

baratos (em comparação com os digitais) e não precisam de consoles ou outro tipo de plataforma. 

A coexistência desses dois formatos de jogos é uma prova que vai de encontro à retórica da 

revolução digital, propagada na década de 90, na qual se disseminava a ideia de que as 

tecnologias emergentes eliminariam por completo as antigas para adquirir seu espaço, assim 

como os seus consumidores.  

Dessa forma, apesar de muitas crianças, jovens e adultos preferirem jogar jogos digitais, 

os analógicos ainda conquistam vários adeptos por vários países do mundo e, inclusive, 

despertam o interesse de pesquisadores para desenvolvê-los. Este é o caso do Núcleo de Estudos 

do Patrimônio e Memória da Universidade Federal Santa Maria – RS, que iniciou uma linha de 

produção de jogos de tabuleiro com fundo histórico, tendo por objetivo principal incitar o 

interesse pela História tanto em educandos como em educadores. Resultam dessa empreitada, que 

reuniu diferentes saberes, os jogos: Reviva: Guerras Guaraníticas (destaca a guerra entre índios 
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missioneiros contra as tropas portuguesas e espanholas) e As Cartas do Corso (o objetivo é 

trabalhar com diversos conflitos ocorridos na América desde sua “descoberta” até o processo de 

independência). 

Foi a partir da introdução de narrativas um pouco mais elaboradas do que os primeiros 

jogos, que os acontecimentos e fatos históricos começaram a ser introduzidos nos jogos digitais, 

que, aos poucos, foram adquirindo contornos mais abrangentes e notáveis. Os jogos de RPG 

digital que começaram a surgir durante a década de 1970 - como Dungeons e Dragons (já 

existente no formato tabuleiro) - contribuíram expressivamente para a compreensão de que a 

História poderia ser utilizada nesses suportes, assim como já vinha acontecendo em outras 

mídias. Tais jogos deram sua parcela de ajuda, na medida em que articulavam em seus enredos 

jornadas épicas para enriquecer suas narrativas (sem um caminho linear ou final pré-estabelecido) 

com personagens e ambientes que remetiam o jogador ao passado e a um mundo de fantasia.   

Dessa forma, foi ao incorporar narrativas que os jogos digitais transformaram a tradição narrativa 

visual e revolucionaram a forma como as histórias passaram a ser contadas (NOVAK, 2010).  

A História começou a marcar presença significativa nos jogos digitais de estratégia, que, 

por sua vez, passaram a adotar em seu enredo acontecimentos históricos reportando épocas 

passadas, como temática central ou apenas pano de fundo para construção do enredo, mesclando 

ficção aos fatos ‘reais’. Os primeiros jogos de estrategia geralmente se desenrolavam em 

ambiente militar, no qual o jogador tinha que gerir os recursos e a construção de diversos tipos de 

edifícios e unidades.  

Segundo NOVAK (2010), até o início da década de 1990, quase todos os jogos digitais 

desse tipo (como Civilization) eram baseados em turnos (turn-based strategy ou TBS), que 

permitiam a gestão de recursos através de decisões específicas sobre os tipos de recursos a ser 

criados, os locais onde seriam colocados e a maneira mais vantajosa de usá-los, com a 

possibilidade de dispor de todo o tempo necessário para tomar essas decisões. Como se pode 

perceber, esse é o típico jogo digital que, dentre outras coisas, estimula o jogador a gastar algum 

tempo raciocinando estrategicamente antes de tomar decisões. Anos depois, começaram a surgir 

os jogos de estratégia em tempo real (real-time strategy ou RTS), com integração de 

acontecimentos históricos, que pressionam o jogador a tomar decisão em um tempo 

cronometrado, sem muita oportunidade para avaliar com detalhes seus movimentos. Um exemplo 

desse tipo de jogo é The Lord of the Rings: the Battle for Middle-Earth que, atualmente, já se 

encontra disponível para console como Xbox 360. 
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Ao verificar algumas pesquisas29 que estabelecem diálogos entre as áreas de Jogos digitais 

e História percebi que os pesquisadores não chegam a um consenso a respeito da definição 

apropriada para denominar os jogos frutos do enlace dessas áreas. Assim, os denominam de jogos 

de narrativa histórica, jogos em temáticas de História, jogos de simulação histórica, jogos de 

acontecimento histórico, dentre outros. Em meio a esse emaranhado de nomes, optei por 

denominá-los de history games (jogos digitais históricos), por considerar que sintetiza o sentido 

que as nomenclaturas anteriormente transmitiam sem trazer confusão.  

Conforme podemos perceber até aqui, o desenvolvimento dos history games resulta de 

adaptações, montagens, restrições, seleções, generalizações e, até mesmo, criações espontâneas e 

falsificadas, que, “às vezes, não guarda quaisquer relações com os acontecimentos ditos “reais” – 

tornando-se, assim, uma “história de mentira” (ARRUDA e SIMAN, 2009, p. 242). Nessa lógica, 

simulam acontecimentos e fatos que se produzem nas e sobre as variadas dimensões da vida no 

tempo e no espaço, como uma determinada sociedade, política, economia, cultura que pode ser 

realista ou alegórica, fidedigna ou fantasiosa, linear ou fragmentada. Assim, resgatam o passado - 

não necessariamente de maneira explícita – através da reconstituição dos vestuários, da 

arquitetura, dos símbolos, das concepções, das versões, das mentalidades, das dimensões, das 

vozes e dos costumes da época abordada.  

Considero que, os history games simulam e não somente representam os fatos ou 

acontecimentos históricos - como fazem os artistas plásticos em suas telas, os dramaturgos em 

suas peças ou os cineastas em seus filmes. Pois, esses jogos possibilitam ao jogador assumir o 

centro das decisões de um ambiente intencionalmente projetado com elementos históricos cuja 

finalidade é recriar e fazer alusão a um contexto histórico que, não mais pode ser vivenciado (no 

sentido do interator tomar decisões) senão por meio da simulação. Dito de outra forma, por meio 

do processo de imitação do mundo ‘real’, no qual é possível interagir, vivência a História do 

ponto de vista interno e só não externo – como acontece nas representações - através da toma 

decisão diversas decisões de: ir ou voltar, pegar itens ou descartá-los, atirar ou ignorar, invadir ou 

preservar, etc.   

Os history games são simulações históricas que não se esgotam em si mesmos. Em outras 

palavras, há sempre muito mais a ser apreendido, além daquilo que, neles, são dados a ler ou a 

ver. Por isso, a necessidade de ir além da dimensão mais visível ou mais explícita deles, pois há 

                                                 
29 As pesquisas feitas por esses pesquisadores serão apresentada a seguir no tópico ‘Jogos digitais na História’. 
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sempre lacunas, silêncios e códigos que precisam ser decifrados, identificados e compreendidos. 

O importante não é apenas identificar o que se simula do acontecimento ou fato histórico, mas 

como e o que não se simula também. Por isso é importante destacar que a escolha do tema 

histórico e a forma como ele é simulado, na maioria das vezes, são ditadas por influências do 

presente, pela repercussão mundial, pelos gostos e pelas expectativas do público. Dessa forma, 

quanto mais conhecido ou mais evidenciado for o acontecimento históricos mais possibilidade 

haverá de se tornar um jogo. Por isso, hoje se tem um número grande de jogos que simulam 

marcos da História como: I e II Guerra, Invasão do Iraque, Guerras Napoleônicas, Revolução 

Francesa, etc.  

Para saber quantos títulos de history games foram lançados até a atualidade, fiz um 

levantamento (Anexo 4) em diversos sites30 em âmbito nacional e internacional. Desse modo, 

consegui mapear cerca de cento e vinte títulos desenvolvidos entre o período de 1986 a 2010 por 

empresas e grupos de acadêmicos. Através da análise desses dados, pude estabelecer algumas 

classificações relacionadas à intencionalidade (ou finalidade), ao conteúdo, à categoria (ou 

tipologia) e à forma.   

No que tange à intencionalidade, os history games podem ser divididos em duas 

classificações: sem nenhuma finalidade pedagógica, voltado única e exclusivamente para entreter 

os jogadores e ser vendido no mercado comercial (nomeados aqui de non-serious); e os com fins 

voltados para educação e aprendizagem de saberes históricos escolares (nomeados aqui de 

serious). No levantamento feito, foram encontrados cento e quatorze history games que podem 

ser considerados non-serious e apenas seis serious. Destacam-se, dentre esses jogos serious, 

Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade (objeto de pesquisa dessa dissertação), Estrada Real 

Digital, Cabanagem e Búzios: ecos da liberdade, ambos desenvolvidos nos últimos quatro anos 

por grupos de pesquisas acadêmicos.  

                                                 
30 Sites pesquisados: http://www.delfos.jor.br Acesso em 22/11/2010 
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br Acesso em 5/10/2010 
http://www.larv.ufpa.br Acesso em 12/11/2010 
http://www.ufmg.br Acesso em 7/11/2010 
http://www.estradareal.org.br Acesso em 14/12/2010 
http://capoeiralegends.com.br Acesso em 9/11/2010 
http://www.bravus.net/ Acesso em 09/12/2010 
http://www.guerranosertao.com.br Acesso em 09/12/2010 
http://indiegamesbrasil.com Acesso em 09/12/2010 
http://www.uff.br Acesso em 22/01/2011 
http://www.indigente.ufba.br Acesso em 22/01/2011 
 

http://www.delfos.jor.br/
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/
http://www.larv.ufpa.br/
http://www.ufmg.br/
http://www.estradareal.org.br/
http://capoeiralegends.com.br/
http://www.bravus.net/
http://www.guerranosertao.com.br/
http://indiegamesbrasil.com/
http://www.uff.br/
http://www.indigente.ufba.br/
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Essa estatística demonstra que a maior parte dos history games encontrada não assume 

qualquer responsabilidade em utilizar suas potencialidades para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. Os produtores desse tipo de jogo visam, apenas, à venda da sua mercadoria, 

utilizando-se dos acontecimentos da História apenas para fins lucrativos. Todavia, o fato de não 

serem pensados para a educação formal não impede que seus jogadores aprendam saberes 

históricos ali existentes, por meio de uma aprendizagem indireta, colateral, paralela ao ato de 

jogar. Nesse tipo de aprendizagem, os jogadores desenvolvem habilidades cognitivas, muitas 

vezes sem perceber que elas fazem parte dos conteúdos presentes no currículo escolar. Desse 

modo, aprendem indiretamente ao estabelecer links com ações concretas, materializadas no 

enredo do jogo e co-relacionadas com o seu cotidiano. 

No que se refere aos conteúdos, os history games podem ser classificados quanto aos 

períodos históricos que abordam como: Pré-História (Evolution: The Game of Intelligente Time); 

História Antiga (Civilization: Call to Power, Faraó, Cleópatra: Queen of the Nile, etc.); História 

Medieval (Age of Empires 2: The Age of Kings, etc.); História Moderna (Versailles 1685, Tríade: 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, etc.); História Contemporânea (Medal of Honor, 1942: The 

Pacific Air War, Across the Rhine: 1944 – 1945, Búzios: ecos da liberdade, Estrada Real Digital, 

Cabanagem, etc.); todos os períodos históricos (Civilization II e Age of Empires, etc.).  

Tomando como base os history games encontrados, constatei que cerca de 48% desses 

jogos se remetem aos assuntos do período histórico contemporâneo e apenas 1% à Pré-história. 

Isso significa que os assuntos mais recorrentes nesses jogos são: I e II Guerra Mundial, Nazismo, 

Terrorismo, Ataque de 11 de setembro, Invasão no Iraque, entre outros. Entre os history games 

que podem ser classificados como serious, 50% abordam assuntos também do período 

contemporâneo, conforme pode ser verificado no gráfico abaixo: 
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ICO 6 - Divisão dos History Games por períodos históricos. 

                    Fonte: Própria.  
ue qualquer jogo pode ser classificado em uma ou mais categorias (ou 

o, devido à hibridização de algumas características, optei por classificar 

, Ação/Aventura, Educacional, Ação/FPS e Estratégia; tomando como 

da jogabilidade que mais sobressaia. Nessa perspectiva, notei que 53% 

s 5% Role playing game - RPG. Vale destacar, também, que, entre os 

s, 12% eram jogos educacionais, ou seja, jogos serious, que adotam 

ande desafio de aliar, de forma não convencional, os assuntos escolares 

jogos, proporcionando uma aprendizagem diferenciada por meio do 

esolução de problemas nos âmbitos semióticos dos jogos. (GEE, 2004)  
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             GRÁFICO 7 - Divisão dos History Games por categorias. 

                                Fonte: Própria. 
 forma dos conteúdos históricos trabalhados nos history games pesquisados 

órica – aqueles que simulam enredo ficcional baseado em acontecimentos 

egue um sentido próprio, que pode não ser igual à História real (Prince of 

rdade, Igualdade e Fraternidade, Estrada Real Digital, Búzios: Ecos da 

 – aqueles que simulam elementos históricos da mitologia grega (Age of 

r, Zeus: Mestre do Olimpo, Acrópolis, etc.); 

– aqueles que simulam a vida de um personagem histórico real, geralmente 

des homens”, através da reconstrução no seu enredo (Napoleon: Total War, 

, Cleópatra: Queen of the Nile, etc.) 

e Guerra – aqueles que simulam, no seu enredo, ambientes de guerra e toda 

a em batalha entre tropas oponentes (Medal of Honor, Call of Duty, etc.) 

o histórica – aqueles que tentam simular, no seu enredo, acontecimentos 

existência historiográfica comprovada, através da reconstituição do cenário 

banagem, Shadow of Rome, etc.) 

do tipo de history games, é importante destacar que eles são simulacros da 
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realidade, assim como as imagens e os registros iconográficos não representam uma realidade 

histórica em si, nem a reprodução fiel de eventos ou de objetos históricos tal como teriam 

acontecido. Apesar de fazer menção a “traços, aspectos, símbolos, representação, dimensões 

ocultas, perspectivas, induções, códigos, cores e formas nela cultivada”. (PAIVA, 2004) 

Lowenthal (1998) também compartilha deste posicionamento ao afirmar que todos os 

relatos sobre o passado contam histórias sobre ele, e consequentemente, são parcialmente 

inventados. Em outras palavras, significa dizer que não existe uma verdade histórica pura e 

absoluta de um determinado fato ou acontecimento, por mais que se esteja munido de muitas 

fontes históricas, que ajudam a recortar o ocorrido. Os historiadores dão-nos uma representação 

do passado, mas não a "representação" (GARCÍA, 2006). Assim, não se pode garantir com total 

precisão que uma narrativa histórica de fato ocorreu como ela está sendo contada, até mesmo 

porque, a depender da perspectiva abordada (vista de cima ou vista de baixo), resulta em 

posicionamentos distintos no momento de descrever o que aconteceu.  

 

[...] Ao mesmo tempo, toda ficção é parcialmente “fiel” ao passado [...]. A verdade na 
história não é a única verdade sobre o passado; cada história é verdadeira em infinitas 
maneiras, maneiras estas que são mais específicas na história e mais gerais na ficção. 
(LOWENTHAL, 1998, p.) 

 

Vale destacar que, a mesclagem de conteúdos ‘verídicos’ e ficcionais (ou seja, 

desenvolvidos pelo imaginário de seus produtores), tanto nos jogos digitais como em outras 

mídias é um assunto que sempre suscita discuções, sobretudo, por causa da tênue froteira que 

delimita essas áreas. Nos últimos anos, essa fronteira tem sido palco de instabilidade, 

principalmente, porque o paradigma de análise da realidade vêm sendo gradativamente repensado 

devido o acolhimento do imaginário pela ciência contemporânea. (TOURINHO, 2004)  

 

Com a crise da ciência moderna, conceitos como verdade ou realidade – construídos em 
oposição a idéia de relativismo – se relativizam trazendo novas possibilidades ético-
estéticas para o conhecimento científico impondo um novo conceito de inteligibilidade 
que não pretende se constituir em verdade única, capaz de tornar inteligível uma 
realidade previsível e penetrando nas mais diversas áreas de conhecimento abre uma 
nova dimensão epistemológica para as ciências humanas o que traz novas possibilidades 
para as práxis pedagógica. (TOURINHO, SÁ e FAGUNDES, 2000, p. 9) 
 

É em meio a esse contexto, que se acolhe a criatividade, a imaginação e a invenção 

presentes nos jogos digitais. Não como elementos que representam um conhecimento menor ou 
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pior do que os outros, mas como uma nova forma de inteligibilidade, de possibilidades para 

novas práticas pedagógicas, capaz de trazer inovação e problematização de conceitos. Assim, 

mesmo se tratando de ficção, não se pode negar que esses jogos dão contribuições significativas 

sobre conhecimentos históricos (escolares e não-escolares), assim como vem acontecendo através 

de outras mídias, que resgatam tempos remotos, reconstituindo toda uma memória da época. 

Assim, como qualquer outra linguagem, os history games trazem embutidas as escolhas 

dos seus desenvolvedores e do contexto no qual foram produzidos. Esses são motivos suficientes 

para que os conteúdos neles inseridos não sejam tomados como verdade ou retrato fiel de uma 

época. Portanto, cabe a quem utilizá-los decodificar os filtros e os ícones, para ir além das 

dimensões visíveis, além daquilo que é dado na forma explícita.  

 

3.3 – History games: um espaço de educação informal ou não-formal? 

 

Mais do que em qualquer outro período, pode-se perceber que crianças, jovens e adultos 

não constroem saberes apenas pelo que lhes é ensinado na escola ou nas instituições de ensino 

superior, contudo, fazem-nos em variados segmentos sociais. Nesse sentido, o processo de 

educação seria, portanto, um fenômeno complexo, heterogêneo e multiforme que pode acontecer, 

tanto na escola e na família, como também nas: 

 

“[...] bibliotecas, nos museus, num processo de educação à distância e numa 
brinquedoteca. Na rua, no cinema, vendo televisão e navegando na internet, nas 
reuniões, nos jogos e brinquedos (mesmo que eles não sejam dos chamados educativos 
ou didáticos), etc.” (TRILHA, 2008, p. 29)  
 

A partir dessa perspectiva, amplia-se o horizonte de possibilidades para a construção do 

saber a partir de bases diversificadas que, certamente, agregam benefícios na constituição de um 

indivíduo eclético, crítico e atuante na sociedade contemporânea. O uso dos jogos digitais como 

um potencializador desse saber é um assunto que mobiliza vários pesquisadores como: ABT 

(1987), Gee (2004), Prensky (2010), Schaffer (2006), Kirriemuir (2002), Alves (2007; 2008), 

Mattar (2010), Jonhson (2004), entre outros. Tais pesquisadores se baseiam na premissa de que 

existem várias habilidades cognitivas, afetivas e motoras que podem ser desenvolvidas através 

desses jogos como: atenção, a auto-avaliação, auto-controlo, redução da ansiedade, coordenação 

motora, etc.  
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John Dewey nos seus escritos, já nos aletava que a escola deveria ser a vida e não a 

preparação para a vida dos aprendizes. Essa instituição deveria ensinar para além da compreensão 

e promover transformações para uma melhor ordem social. A solução para o fomento desse 

ensino que deveria abranger o universo inteiro da educação estaria nas experiências vividas 

durante as atividades no espaço ‘formal’ (como escolas e universidades) como nos espaços ‘não-

formal’ e ‘informal, dito em outras palavras, nos espaços de aprendizagem extra-escola.  

 

Articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os processos de formação dos 
indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a comunidade educativa de um 
território, é um sonho, uma utopia, mas também uma urgência e uma demanda da 
sociedade atual. [...] que envolve campos diferenciados, da educação formal, informal e 
não formal. (GOHN, 2010, p. 15)   
 

Para Trilha (2008) caracterizar a diferença entre a educação não-formal e informal não é 

nada simples, pois suscita algumas discordâncias, todavia é plausível sinalizar a fronteira entre 

elas a partir de dois critérios: intencionalidade do agente e caráter metódico. Dessa maneira, o 

autor pondera que apesar de só a partir do último terço do século XX, a nomenclatura ‘educação 

não-formal’ ser utilizada na linguagem pedagógica, sua conduta já era colocada em prática desde 

muito antes. Esse tipo de educação é intencional, específica, diferenciada e realizada fora do 

marco institucional da escola, porém não deixa de possuir objetivos explícitos de ensino, mesmo 

que não diretamente compatíveis com o sistema educacional regrado.   

Portanto, educação não-formal seria aquela que: 

 

[...] tem lugar mediante procedimentos ou instâncias que rompem com alguma ou 
algumas dessas determinações que caracterizam a escola. A educação a distância seria 
não-formal por seu caráter não presencial e por romper com a definição espacial e 
temporal da escola; igualmente o ensino preceptoral, por não ser uma forma coletiva de 
aprendizagem. (TRILLA, 2008, p. 39) 

 
Não resta dúvida, de que enquanto, a educação formal compreenderia o sistema definido 

por leis e outras disposições administrativas e altamente institucionalizada - cronologicamente e 

hierarquicamente - que vai dos primeiros anos da escola primária até os últimos da Universidade, 

a educação não-formal representaria toda atividade organizada, sistematizada, educativa, 

realizada fora do marco do sistema oficial. Nesse sentido, tanto a educação formal como a não-

formal possuem processos intencionalmente educacionais, metódicas, com objetivos explícitos de 

aprendizagem ou formação e se apresentam sempre como processos educativamente 

diferenciados e específicos.  
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Já a educação informal seria assistemática, não intencional, sem reconhecimento social 

como educacional. Sua configuração não denota apriotisticamente características educativas  

 

[...] estaríamos diante de um caso de educação informal quando o processo educacional 
ocorre indiferenciada e subordinadamente a outros processos sociais, quando aquele está 
indissociavelmente mesclado a outras realidades culturais, quando não emerge como 
algo diferente e predominante no curso geral da ação em que o processo se verifica, 
quando é imanente a outros propósitos, quando carece de um contorno nítido, quando se 
dá de maneira difusa (que é outra denominação da educação informal). (TRILHA, 2008, 
p. 37)  

 

Mediante ao que foi dito, pode-se concluir que os history games do tipo serious – ou seja, 

com finalidade educacional explícita como, por exemplo: Tríade: Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, Cabanagem, Búzios: ecos da Liberdade, etc. - seriam espaços de educação não-

formais, os quais se distanciam das formas canônicas ou convencional da escola, mas 

possibilitam uma educação na qual o aprendiz pode adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes 

por meio das suas próprias experiências ao interagir com os conteúdos contidos nesses jogos. Em 

suma, esses jogos seriam, portanto, espaços de aprendizagem que oferem um tipo de ensino não 

convencional, com objetivos pedagógicos prévios, porém, que permanecem à margem do 

organograma do sistema educacional. 

Por outro lado, os history games do tipo non-serious – em outras palavras, sem finalidade 

educacional explícita como, por exemplo: os jogos comeciais God of War, Prince of Pérsia, 

Medal of Honor, etc. – seriam espaços com ausência de objetivos educacionais explicitamente 

formulados para intervenções pedagógicas específicas e sem respaldo institucional ou social 

reconhecido, mas que produzem indiretamente possibilidades para se adquirir conhecimentos.     

Desse modo, concluo que os history games (serious e non-serious), embora, possam ser 

utilizados na educação formal - em uma instituição escolar, por exemplo - para mediar o processo 

de ensino e aprendizagem, não significa que se tornaram adeptos desse formato educacional. 

Conforme foi exposto acima, a depender do tipo de history game pode ser definido como um 

espaço da educação não-formal ou da educação informal.   

 

3.4 - Jogos digitais na História 

 
 

Fase 1. 5ª série (6º ano). Aula de história. A professora fala sobre a 
Mesopotâmia. Escreve na lousa, com giz. Apaga com o apagador. 
O aluno ouve. Em casa, o aluno estuda sozinho. No livro didático, 
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ele lê sobre os rios Tigres e Eufrates, sobre a estrutura da sociedade 
mesopotâmica, sobre sua arquitetura, sobre sua religião, sobre o 
Código de Hamurábi. Prova individual e sem consulta. Onde se 
localizava a Mesopotâmia? Quais as características da civilização 
mesopotâmica? O que significa zigurate? 
 
Fase 2. Jogando Age of Empires. O jogador divide o controle da 
Babilônia com um colega e precisa utilizar estratégia e diplomacia 
para passar pelas idades da Pedra, do Bronze e do Ferro 
enfrentando outras civilizações, controladas por outros jogadores. 
Os jogadores precisam conseguir comida, madeira, ouro e pedra, 
dentre outros recursos, e administrar cidades, casas, locais de 
armazenamento, templos etc. (MATTAR, 2010, p. XIV) 

 

A ilustração de Mattar (2010) mencionada na epígrafe revela como os discentes adquirem 

informações históricas na contemporaneidade e como a História passou a ser compreendida de 

várias formas, inclusive jogando jogos digitais. Vive-se um tempo de renovação no ensino de 

História, tanto da práxis pedagógica como das linguegens, utilizada para facilitar a aprendizagem 

dos estudantes. Silva (1984), Nadai (1993), Bittencourt (1997, 2002), Nunes (1996); Fonseca 

(1993; 2003), Karnal (2003), Ferreira (2003), Tourinho (2004), Abud (2005; 2010), Pinsky 

(2006), Fonseca (2006) e Zamboni (2007; 2008) são apenas alguns exemplos de pesquisadores 

sobre o ensino de História que discutem a necessidade de saber lidar, indagar e desconstruir, 

criticamente, as diversas fontes e linguagens apresentadas no contexto contemporâneo.  

Desse modo, o ensino de História passou a assumir uma postura menos dogmática e 

esquemática, possuindo uma linguagem mais compreensível, contextualizada e menos atrelada ao 

paradigma positivista. Em pleno contexto de mudanças, cresceu o incentivo ao ensino 

democrático e dialético da História, no qual tornou competência do docente, dentre outras coisas, 

estimular, mediar e instigar os discentes para que se sentissem envolvidos no seu processo de 

aprendizagem. Daí começaram a surgir as diversas propostas de utilização das linguagens para 

uma compreensão mais pertinente da História. 

A reformulação do ensino de História ganhou forças nos últimos anos, sobretudo com a 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), duas iniciativas que trouxeram novas perspectivas, tanto para os métodos e as técnicas de 

ensino, como para os conteúdos a ser ensinados. Segundo Fonseca (2007), ao complementar 

esses Parâmetros, as Orientações Educacionais Complementares apresentam aspectos claramente 

inspirados nas tendências atuais da historiografia, tais como: a compreensão de que o passado não 

se encerra em si mesmo, mas deve ser visto como um processo; a história vista como resultado da 
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ação de grupos e de indivíduos diversos, e não somente dos “grandes personagens”; a 

importância de ressaltar as ações dos participantes nos diferentes tempos e espaços, e o estudo da 

história à luz de concepções mais abrangentes da cultura.  

 

Com o objetivo de orientar o ensino da História segundo esses fundamentos, os PCNs 
indicam competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelo aluno, entre elas: 
“criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa”; “produzir textos 
analíticos e interpretativos sobre os processos históricos”; “relativizar as diversas 
concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo cronológico”; 
“construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos, simultaneamente, como 
sujeito e como produto dos mesmos”; “comparar problemáticas atuais e de outros 
momentos históricos”. (FONSECA, 2007, p.1) 
 

 A mudança de postura de alguns dos docentes que, cada vez mais, passam a usar jornais, 

revistas, músicas, filmes, obras de artes, objetos, imagens, internet, jogos digitais e outras 

linguagens nas suas aulas, como forma de proporcionar aos discentes uma aprendizagem baseada 

em um ensino multifacetado, é um exemplo caro das mudanças e transformações que vêm 

ocorrendo no ensino de História. Essas mudanças são extremamente necessárias ao mundo 

contemporâneo, no qual, cada vez mais, a imagem domina as diferentes esferas do cotidiano de 

crianças, jovens e adultos. 

Apesar do objetivo deste tópico não ser discutir as distintas linguagens que podem ser 

utilizadas no ensino-aprendizagem de História, reconheço sua importância para subsidiar as 

recentes formas de trabalhar com os saberes históricos escolares. Limitar-me-ei, apenas, a discutir 

o uso dos jogos digitais no ensino-aprendizagem de História como linguagem que pode 

proporcionar profundos mergulhos no passado, na medida em que possibilitam a simulação de 

pessoas, objetos, cenários, mentalidades (individual e coletiva) e sistemas políticos, econômicos, 

sociais, culturais.  

Os history games se constituem em uma dessas linguagens, com os quais os docentes e os 

discentes podem estabelecer diálogos, não perdendo de vista a leitura crítica, cuidadosa, 

contextualizada e problematizadora para desconstruir, rever e reinterpretar a história ali simulada. 

Através desses jogos também, os docentes, ainda têm a oportunidade de recombinar conteúdos de 

disciplinas diferentes através de algo novo, que servirá para ensinar História de várias maneiras. 

(MCMICHAEL, 2007) 

Devido as suas características e potencialidades para a Educação começou a chamar a 

atenção de pesquisadores como, por exemplo: Squire (2004), Egenfeldt-Nielsen (2005), Arruda 
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(2009) e Santos (2009); que buscaram identificar, em suas investigações, o grande potencial que 

esses jogos possuem para o ensino-aprendizagem de História.  

Na pesquisa realizada na Indiana University titulada como, Replaying History: Learning 

World History Through Playing Civilization III, Squire (2004) analisou o que acontece quando 

Civilization III - um jogo de estratégia desenvolvido para o entretenimento – é utilizado no 

contexto da aprendizagem formal. Esse pesquisador examinou, através de três estudos de casos 

naturalísticos, como o jogo envolve os jogadores, quais as interações sociais que ocorrem, como 

surgem os entendimentos e de que forma o jogo contribui para mediar os entendimentos dos 

discentes. Assim, chegou à conclusão de que a utilização de jogos de simulação no ensino da 

história mundial contribui de maneira significativa para a aprendizagem dos jogadores, por meio 

das interpretações conceituais da história mundial, da geografia e da política. 

 Egenfeldt-Nielsen (2005), investigou se os jogos digitais podem desempenhar o papel de 

facilitador do ensino de História na escola secundária, utilizando para tanto o jogo Europa 

Uviversalis II. O pesquisador revelou que ficou surpreso durante a pesquisa, pois antes de 

começarem a jogar, alguns estudantes refletiram ‘epistemologicamente’ sobre o tipo de 

“História” que o jogo poderia transmitir, discutindo se poderia aprender História a partir de um 

jogo.  A reação analítica desses estudantes demonstra um dos benefícios que podem ser 

adquiridos ao utilizar esses jogos na sala de aula como facilitador do ensino de História. Como o 

jogo Europa Universalis II não ‘representa’ os acontecimentos históricos como ‘verdadeiramente 

aconteceu’, os estudantes, em sua maioria, concluiu que o conhecimento histórico transmitido por 

ele ficava aquém do que realmente deveriam ser. Em outras palavras, o jogo foi considerado com 

pouco potencial para aprendizagem. 

Arruda (2009), na sua tese “Jogos digitais e aprendizagens: O jogo Age of Empires III 

desenvolve ideias e raciocínios históricos de jovens jogadores?” buscou identificar e analisar as 

aprendizagens de raciocínios e ideias históricas que os sujeitos jogadores fazem por meio do jogo 

de simulação histórica Age of Empires III. Esse pesquisador chegou à conclusão de que os jovens 

apreciam a interatividade e os laços sociais estabelecidos dentro e fora do jogo, bem como não 

aprendem a História ensinada na escola através do jogo, mas operam com raciocínios e maneira 

de pensar historicamente fundamentais para a compreensão da historiografia, na medida em que 

assumem uma postura analítica frente ao passado, visualizam as implicações das escolhas feitas 

pelos homens e compreendem a dimensão narrativa da sua ação dentro do jogo.   
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Santos (2009), na dissertação “Medal of Honor e a construção da memória da Segunda 

Guerra Mundial” analisa a construção de tipos de memória da Segunda Guerra Mundial e de 

guerras através da interação com os jogos digitais, em especial a série Medal of Honor. Esse 

pesquisador conclui que o jogo pesquisado realiza uma constante convocação que atribui valores 

positivos àquele que se envolve na “luta pelo mundo livre” e na “luta contra a opressão” e torna 

negativa a visão crítica a campanhas militares. Nesse sentido, ir à guerra seria uma benção e não 

uma maldição para os combatentes, que teriam a oportunidade de servir à pátria como cidadãos. 

A partir dessas pesquisas apresentadas, percebe-se que os jogos digitais apesar de 

fomentarem vias alternativas de aprendizagem da História, também trazem no seu bojo 

limitações, as quais se devem ser cuidadosamente trabalhadas através da mediação dos docentes 

para que ao invés de ajudar não atrapalhem o processo de compreensão dos fatos e 

acontecimentos históricos disponibilizados nesses jogos. Além do mais, os resultados dessas 

pesquisas trazem a tona o fato de que, os jogos digitais não são panacéia capaz de solucionar 

todos os problemas da Educação. Nessa perspectiva, apresentá-los como solução para os 

problemas no ensino de História é um verdadeiro equívoco. 

Isso significa que, a possibilidade de se compreender construções históricas através dos 

jogos digitais é um forte motivo para se ter cuidado ao utilizá-los, principalmente para melhor 

compreensão da versão do passado nele simulado. Como não há nenhum recurso metodológico 

perfeito, é preciso compreender que os jogos têm limitações significativas e tendências do meio. 

Isto não quer dizer, que se deve abster dessas simulações históricas; denota, simplesmente, que se 

deve aproximar deles com certo olhar crítico. Já que, ao jogar os history games, pode-se obter 

dois tipos de visões sobre eles: a visão objetivista – que decorre do efeito de realidade que os 

jogos denotam para o jogador, devido às imagens e ao  som emitidos criarem um efeito de 

realidade imediato; e  a visão subjetivista - que sugere certa ilusão da subjetividade devido ao 

jogo ter um conjunto de significados quase insondáveis e relativos.  

Os history games podem ajudar os alunos, na medida em que os tornam: mais engajados 

no processo de aprendizagem, por meio do entretenimento; permiti-os ver a relevância de 

múltiplas facetas da História para suas próprias vidas, percebendo que os history games são mais 

do que o uso da História como um veículo de entretenimento e lucro; fazem-nos pensar 

criticamente sobre como a História é utilizada em nossa sociedade e compreender as maneiras 

com que a mercantilização da história, através de veículos como o History Channel e multimídia, 

afeta a nossa compreensão dos eventos passados. 
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  Assim como ocorre na iconografia, quanto mais bem elaborado o history game, 

mais pretensamente próximo da realidade do passado ele se torna; justamente nesse aspecto é que 

está o perigo de não filtrar o que está sendo mostrado de forma absoluta e como retrato daquele 

tempo. Neste caso, a crítica interna e externa se faz extremamente necessária com uma rigidez 

esquemática, mas que produza conhecimento e reflexão sobre os jogos históricos, sobretudo a 

respeito dos aspectos que permanecem em silêncio e ausentes. Sem seguir alguns cuidados, os 

history games podem ser confundidos, equivocadamente, como realidade histórica, sobretudo 

pelas suas imagens cada vez mais realistas, uma espécie de canto inebriante de sereia que tem o 

poder de cegar a vítima e de conduzi-la diretamente ao seu colo traiçoeiro. 

 O uso qualitativo do jogo digital no ensino de História deve ser acompanhado de uma 

proposta didática que tenha a finalidade de contemplar sua utilização – não como mera ilustração 

ou reiteração do que foi dito na sala de aula ou lido nos livros didáticos – mas como uma 

linguagem ou fonte documental que traz sua própria versão da História, através da arte e do 

lúdico. Aproveitar as potencialidades dos jogos digitais no ensino de História constitui-se num 

grande desafio, principalmente por ser uma iniciativa ainda recente, na qual poucos docentes e 

pesquisadores ousam estabelecer uma discussão metodológica mais aprofundada. Como em 

outros documentos, os jogos encerram representações sociais construídas por seu(s) 

desenvolvedor(es) ao fazer(em) a sua própria releitura dos fatos, e que, portanto, não podem 

passar desapercebidas ao serem utilizados.  

O docente, ao usar o jogo digital no ensino-aprendizagem de História, não deve se limitar 

a recolher informações históricas ou a investigar se a simulação do passado, criada por seus 

desenvolvedores, confere com a historiografia - mesmo porque essa pode não ter sido a intenção 

deles ao criar o jogo. Cabe ao docente, juntamente com os discentes, desenvolverem a percepção 

para entender como a história foi construída dentro da narrativa do jogo, evidenciando a 

mentalidade que ali se faz presente. 

Tanto no ensino de História, como em outras áreas, o uso dos jogos digitais proporciona 

várias frentes de estudo. De acordo com Mattar (2010), entre essas diferentes maneiras de estudá-

lo, o docente pode: a) propor atividades relacionadas ao universo dos games, como leitura, 

resenha, debates, desenhos, etc.; b) investigar quais relações podem ser estabelecidas entre os 

jogos digitais e educação; c) analisar o que há de pedagógico em um jogo digital comercial;  d) 

desenvolver jogos digitais como uma atividade educacional; dentre outras ações. Apesar de 

considerar todas essas maneiras pertinentes, prefiro aprofundar-me, neste momento, apenas na 
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que sugere o desenvolvimento de atividades como leitura e análise dos jogos digitais (criados ou 

não para educação).  

Jogar é a condição sine qua non para quem pretende utilizar jogos digitais no ambiente 

escolar; na verdade, se constitui na primeira ação de quem pretende fazer seu uso na prática 

educativa, sobretudo para: identificar suas potencialidades pedagógicas; conhecer sua 

configuração, jogabilidade, conteúdos, fases, desafios, etc.; e evitar qualquer eventualidade ou 

surpresa no momento em que os discentes estiverem interagindo.  

Assim como em outras atividades, o docente deve elaborar um projeto que funcionará 

como guia norteador da intervenção com jogos digitais, no qual deve planejar cuidadosamente: 

local, objetivos, metodologia, recursos, carga horária, público a ser atingido e avaliação. Além 

dos cuidados anteriores, para atingir êxito com o uso dos jogos digitais na prática educativa é 

necessário o docente selecionar jogos adequados à faixa etária dos discentes.   

Cabe ao docente certificar se a escola tem uma infraestrutura adequada e compatível com 

a configuração requerida pelo jogo digital, além de condições para cada discente jogar 

individualmente – mesmo que a atividade posterior à interação seja feita em equipe - evitando 

que alguns tenham oportunidade de jogar e outros desempenhem o papel de expectadores, como 

se estivessem assistindo a um filme. Caso não possa utilizar o jogo na escola, outra opção que o 

docente pode adotar é sugerir que os discentes joguem em casa ou em uma LAN house. O 

docente também deve atentar para o nível de desafio do jogo, pois deve coincidir com o nível de 

habilidade do discente. Se o jogo for muito difícil, o discente irá desistir facilmente, e, se é muito 

fácil, pode tornar-se aborrecido. Quanto mais progressivamente complexo e difícil for o jogo, 

mais o discente se beneficiará, pois terá contato com diferentes níveis de desafio de forma 

gradual.  

No momento em que estiver fazendo o projeto de intervenção para usar o jogo digital, o 

docente deve pensar na possibilidade de estreitar os laços com outras disciplinas, para abrir novos 

horizontes, colocando em prática uma proposta didática com configuração interdisciplinar. Isso 

resultaria na ampliação da abordagem e disponibilizaria mais tempo para o discente ter contato 

com o jogo, na medida em que outras disciplinas poderiam conceder o tempo da sua aula para 

isso. É importante que o projeto seja explicado aos discentes antes da sua implementação, para 

que eles não confundam com uma atividade apenas de cunho recreativo. Vale salientar que fica a 

critério do docente ensinar antes ou depois da interação dos discentes, o conteúdo escolar 

abordado no jogo. 
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A análise dos aspectos do jogo é uma dentre as atividades socioeducativas que podem ser 

solicitadas aos discentes depois da interação com os history games, todavia, deve-se levar em 

consideração o nível de escolarização a que os discentes pertencem, para não correr o risco de 

aplicar uma atividade com um nível inadequado de compreensão e de execução.  Essa prática 

permite, não só o desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação do jogo, mas, 

também, a compreensão de conceitos históricos subjacentes. 

Como contribuição para os docentes que desejem utilizar os jogos digitais no processo de 

aprendizagem, apresento, no (anexo 5), uma atividade que pode ser aplicada tanto ao utilizar o 

jogo Tríade como outros history games. Essa atividade não se encerra em si mesma, pode ser 

alterada a depender dos critérios adotados pelo docente no seu projeto metodológico. Saliento 

que essa atividade não tem como objetivo buscar “a verdade histórica”, mas fomentar a busca de 

visões multifacetas sobre a História. 
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CAPÍTULO 4 – Desbravando o universo dos history games utilizados na 

pesquisa 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar os history games utilizados pelos participantes da 

pesquisa durante o Curso de Extensão, que foram escolhidos, primordialmente, por possuírem em 

comum as narrativas que, de alguma maneira, abordam assuntos referentes à História. Além 

disso, também foram levados em consideração para a escolha desses jogos outros aspectos como: 

o destaque alcançado perante os jogadores e críticos em âmbito nacional e internacional (Medal 

of Honor e God of War); a valorização da história de vida, luta e resistência dos negros, 

sobretudo por meio da capoeira (Capoeira Legends); a abordagem de uma Revolta importante 

para a História do Pará e do Brasil (Cabanagem); e, por fim, por se constituir no objeto de estudo 

dessa dissertação o Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

O objetivo de levar os participantes da pesquisa a interagirem com esses jogos foi para 

que eles conhecessem, na prática, o gameplay, a jobabilidade, a estética e a ambientação dos dois 

tipos de history game (serious e non-serious), tendo assim um parâmetro para compará-los. É 

relevante ponderar que nenhum dos history games utilizados pelos participantes da pesquisa 

possui narrativa transmidiática. De acordo com Jenkins, essa narrativa se desenrola através de 

múltiplos suportes midiáticos, com a contribuição de cada novo texto de maneira distinta e em 

prol da complementação do todo.    

  

[...] Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a 
fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games, e vice-versa. Cada 
produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. (2008, p. 135) 

  

 Dessa maneira, o consumidor é motivado a obter a compreensão por meio de diversas 

mídias que sustentam e aprofundam a história. A franquia The Matrix é considerada por Jenkins 

(2008) uma das mais ousadas tentativas de narrativa transmídia. Depois do sucesso do primeiro 

filme, a história de um futuro distópico, onde a realidade percebida pela humanidade é, na 

verdade, uma simulação criada por máquinas, foi estendida para componentes midiáticos 

adicionais como quadrinhos, jogos, curtas de animação, anime, e em um jogo on-line para 

múltiplos jogadores em massa (MMOG – Massively Multiplayer Online Game). 
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4.1 - MEDAL OF HONOR - PACIFIC ASSAULT 

 

 

 

 

Medal of Honor (Me

Segunda Guerra Mundial, no

pessoa. Foi lançado pela prim

jogo Allied Assault, produz

Unidos. A série está dividida

Assault, European Assault, 

série, foram vendidos mais d

total de 13 plataformas: PC,

PlayStation Portable, GameC

possuir o maior número de ep

A série Medal of Ho

como o filme, também foi pr

do Capitão Dale Dye, um m

                                               
31 O filme O Resgate do Soldado
dirigido por Steven Spielberg e es
soldado Ryan. Tornou-se bastante p

                            FIG

Fonte: http://ww

Computer-Game_25
 
URA 3- Capa do jogo digital Medal of Honor: Pacific Assault. 

w.pc-cheats-codes.com/New-Medal-of-Honor-Pacific-Assault-PC-

0740777506.html  
dalha de Honra) faz parte de uma série de jogos digitais sobre a 

 estilo first person shooter (FPS), conhecido como tiro em primeira 

eira vez em novembro de 1999, para o console PlayStation, com o 

ido pela Electronic Artes (EA) - Empresa de Jogos dos Estados 

 nas seguintes edições: Allied Assault, Frontline, Rising Sun, Pacific 

Vanguard, Heroes, Airborne e Heroes 2. Desde o lançamento da 

e 31 milhões de cópias. Além disso, a série está disponível para um 

 Mac, Xbox, Xbox 360, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, 

ube, Nintendo Wii, Game Boy Advance, Mobile Phone. Além de 

isódios sobre a Segunda Guerra Mundial. 

nor foi inspirada no filme O resgate do soldado Rayn31, e, assim 

oduzida pelo diretor Steven Spielberg, onde conta com a consultoria 

ilitar já conhecido no mundo do entretenimento e nas produções de 

  
 Ryan é um filme norte-americano de 1998 da produtora Paramount Pictures, 
trelado por Tom Hanks no papel do capitão John Miller e Matt Damon como o 
opular pelas cenas de batalha e foi inspirado numa história real. 

http://www.pc-cheats-codes.com/New-Medal-of-Honor-Pacific-Assault-PC-Computer-Game_250740777506.html
http://www.pc-cheats-codes.com/New-Medal-of-Honor-Pacific-Assault-PC-Computer-Game_250740777506.html
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filmes de sucesso como: Dand of Brothers, Resgate do Soldado Rayn, Nascido em 4 de julho e 

Platoon. 

O jogo desta série utilizado no curso de extensão foi Pacific Assault, que foi 

disponibilizado para os docentes através do PC e PlayStation 2; é baseado em fatos reais 

ocorridos antes de os EUA entrarem na Segunda Guerra Mundial. O jogo foi lançado em 

novembro de 2004 e pode ser jogado no modo single player (um jogador por vez) ou multiplayer 

(vários jogadores por vez). A configuração mínima para se jogar é: processador Pentium IV, 

Windows XP 1,8 GHz, 512 Mb de memória RAM, placa de vídeo 64 Mb, DirectX 9, 500Mb de 

espaço disponíveis no Disco Rígido. Está disponível em versões em inglês e português e pode ser 

encontrado para as venda na forma de CD ou através de download no site da produtora e no 

mercado informal. O jogo foi produzido para jogadores com mais de 14 anos de idade.  

O personagem principal, Tommy Conlin, é um membro da marinha americana, que está 

no comando de um batalhão chamado Marines Raiders. Ao controlar Tommy, o jogador lutará 

contra a Marinha Imperial Japonesa, que fez um ataque aeronaval à base norte-americana de 

Pearl Harbor32. Assim, depois de conhecer alguns soldados, que o acompanharão durante o jogo, 

e passar por intensos treinamentos, que servem como tutorial para aprender os comandos básicos 

de movimentação e tiro, Tommy é designado para integrar os pelotões que servem na base naval 

instalada no porto de Pearl Harbor.  

Tommy chega à base exatamente na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, poucos 

minutos antes de os alarmes antiaéreos anunciarem o início do ataque japonês. As primeiras 

missões do jogo Pacific Assault causam espanto pela grandiosidade com que muitos aviões 

rasgam o céu, explosões acontecem por todos os lados, navios partidos ao meio, edifícios são 

arruinados e soldados voam por todos os lados. Os objetivos do jogo são bem variados, como 

fugir dos ataques, resgatar pessoas em um navio em chamas, combater os aviões com as 

metralhadoras antiaéreas em barco em movimento, atacar os soldados japoneses por terra, atirar 

nos inimigos e, claro, sobreviver. 

Durante as mais de vinte missões da campanha, a trama relembra que o protagonista, 

Tommy Conlin, que está nessa guerra com outras pessoas - os mesmos amigos que passaram pelo 

treinamento de fuzileiro naval com ele. A união do grupo é mantida na maioria das missões, que, 

                                                 
32 O ataque japonês em Pearl Harbor, na ilha de Oahu, Havaí, foi um dos maiores ataques já feitos aos EUA; após 
este ataque, os americanos declararam guerra ao Japão e teve início a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial. 
O ataque danificou e destruiu 11 navios e 188 aviões e matou 2403 militares norte-americanos. 
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em muitos casos, são separadas por meses, cobrindo todos os anos da guerra contra o Japão. A 

jogabilidade da série Medal of Honor recebeu uma grande modificação no Pacific Assault, já que 

o kit de primeiro socorros foi substituído pelo médico do grupo. O palco onde acontecem as 

batalhas é maior, pois a maioria das fases se passa numa floresta tropical. Dessa forma, a 

folhagem espessa é um elemento importante tanto para defesa quanto para o ataque, e também é 

usada de maneira efetiva pelas tropas inimigas.  

As medalhas de honra, uma das premiações que marcam essa série de jogos, podem ser 

destravadas ao completar "momentos heróicos", pois, durante as missões, o jogador terá que, 

além de derrotar os inimigos, salvar vidas dos soldados feridos no campo de batalha, como, por 

exemplo, carregando amigos feridos no meio do fogo cruzado até um médico. Nesses momentos, 

o jogo conseguiu, através dos efeitos cinematográficos, criar uma situação bem particular, com 

muita adrenalina, emoção, tortura e pânico. A inteligência artificial inimiga é dotada de muitos 

pontos fortes, mas tem suas fraquezas. À distância, os soldados japoneses mostram que são bem 

espertos e têm diversos tipos de reações, como ficar parado atirando, buscar as metralhadoras 

fixas, procurar abrigo, se jogar no chão, vir correndo em nossa direção como kamikazes33. 

Os gráficos, texturas e efeitos, bastante elogiados nas versões anteriores, são considerados 

ainda melhores e chegam a impressionar nos momentos iniciais do jogo. Outra característica 

marcante da série são as dublagens dos personagens, que foram melhoradas com a adição das 

cenas de filmes gerados em tempo real, que ajudam a conectar a história entre as missões, 

imergindo mais o jogador nos acontecimentos reais da Segunda Guerra Mundial. 

Outra modificação bastante eficiente no Pacific Assault diz respeito ao momento em que 

o jogador é atingido por tiros, pois, na maior parte dos jogos no estilo PFS, o jogador nem sabe 

de onde vem o tiro. No jogo, ao ser atingido, o jogador não morre imediatamente, mas fica com a 

visão turva, e deitado no chão esperando o socorro médico.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Existem versões diferentes para a verdadeira história dos Kamikazes. Durante os combates aéreos da Guerra do 
Pacífico, muitos pilotos japoneses, sobrevoando diretamente os navios inimigos ou instalações em terra, se viram em 
situações em que seus aviões estavam avariados. Em tais situações, muitos optaram por manobrar a aeronave e fazer 
um mergulho suicida contra os alvos inimigos.  
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4.2 - GOD OF WAR II 

 

 
 

 

 

Há mais ou menos cinco anos, Kratos, um general espartano, cativa boa parte dos 

jogadores donos de Playstation 2 e, mais recentemente, do Playstation 3 de diversos países. Sua 

força, poderes especiais e audácia diante dos deuses do Olímpio são apenas algumas das 

características que justificam o fascínio dos fãs.  Kratos é o personagem principal da série de 

jogos God of War, uma das maiores expressões de jogos digitais dos últimos tempos, premiado 

em diversas categorias, inclusive como melhor jogo em 2005. Segundo dados da Revista PSW, 

desde o seu lançamento, God of War vendeu mais de cinco milhões de cópias apenas nos EUA. 

Nenhum outro jogo com tema da mitologia grega teve tanto sucesso de crítica e de venda como 

God of War. 

God of War I foi lançado em março de 2005 pela Sony Computer Entertainment para o 

console Playstation 2. Trata-se de um jogo de ação e aventura, em que o jogador viaja por um 

mundo fantástico, enfrentando diversos obstáculos e criaturas lendárias da Mitologia Grega 

como: Hidra, Ciclope, Medusa, soldados zumbis, Minotauros, Harpias, Colossos, dentre outros.  

Apesar de o jogador controlar Kratos, os deuses gregos têm importância fundamental na 

dinâmica do jogo. Ares, por exemplo, o deus da guerra - filho de Zeus e Hera - é um dos 

principais personagens de God of War I. No enredo desse jogo, ele salva Kratos, quando seu 

exército estava prestes a ser dizimado numa batalha contra o Rei Bárbaro. Ao pedir ajuda ao deus 

FIGURA 4 - Kratos, principal personagem do jogo digital God of War II. 

                               Fonte: http://jessewarden.com/2007/06/god-of-war-2.html 

http://jessewarden.com/2007/06/god-of-war-2.html
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Ares, Kratos, fez um pacto no qual jurou servi-lo fielmente caso derrotasse seus inimigos. A 

partir desse pacto, a história de Kratos mudou, pois teve de servir a Ares incondicionalmente. 

Dentre as ordens estabelecidas por Ares a Kratos estavam: queimar vilas, atacar casas, destruir 

famílias e condenar prisioneiros de guerra na Grécia. Kratos, ao cumprir essas ordens, acaba 

destruindo um pequeno templo da deusa Atena e assassinando vários sacerdotes. Após perceber a 

carnificina que fez, Kratos observa que, entre as vítimas, estava sua própria família. 

Os graduandos e docentes do Curso de Extensão tiveram interação com God of War II, 

jogo lançado em março de 2007 pela Sony para dar continuação à história de Kratos, iniciada no 

jogo anterior. God of War II foi produzido para jogadores com mais de 18 anos de idade, e seu 

enredo começa pouco tempo depois de o guerreiro espartano Kratos tornar-se um deus do 

Olimpo, condição conquistada após matar Ares - deus da guerra. Mesmo na condição de deus, 

Kratos, em God of War II, não consegue se livrar do tormento da tragédia familiar que causou no 

God of War I. Na condição de deus, em God of War II, Kratos volta a comandar os exércitos de 

Esparta e passa a conquistar, cada vez mais regiões, causando insatisfação a outros deuses - como 

Atena e do todo-poderoso Zeus - até então seus aliados. Apesar de a deusa Atena avisá-lo da 

insatisfação dos outros deuses, Kratos a ignora e parte para comandar mais uma ação contra outra 

cidade grega. Nesse momento, lhe é retirado o seu poder de deus e ele passa a ser perseguido pelo 

Colosso de Rodes.34 Desta forma, se inicia mais uma vingança de Kratos, que agora receberá 

apoio dos Titãs35 para destruir todos os deuses do Olimpo.   

God of War II equilibra elementos de ação e raciocínio lógico, possui diversos tipos de 

ataques. Do ponto de vista da jogabilidade, alguns golpes são fáceis de realizar, permitindo aos 

jogadores menos experientes jogarem razoavelmente bem. As batalhas são intercaladas com os 

desafios presentes no cenário que, dentre outras coisas, esconde baús atrás de paredes falsas, 

quebra-cabeças que necessitam de muita atenção para solucioná-los.   

O design dos cenários das fases é bem variado e oferece desafios inteligentes; um outro 

grande diferencial do jogo é a sua forma de câmera, em terceira pessoa, que se movimenta de 

forma automática e se encaixa nos cenários sozinha e nos momentos de finalização mostra, de 

forma cinematográfica, o guerreiro Kratos acabando com seus inimigos. A trilha sonora de God 
                                                 
34 O Colosso de Rodes foi uma estátua de Hélios - deus grego do sol, construída entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo 
escultor Carés de Lindos. A estátua tinha trinta metros de altura, 70 toneladas e era feita de bronze. Tornou-se uma 
das sete maravilhas do mundo antigo. Estava localiza na ilha grega de Rodes, no mar Egeu.  
35 Na mitologia grega, os Titãs representam um total de 12 deuses que nasceram no início dos tempos e são 
ancestrais dos futuros deuses olímpicos e também dos próprios mortais. Os titãs nasceram da união entre Urano, que 
representava o Céu, e Gaia, que seria a Terra. 
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of War II possui músicas orquestradas e consegue aumentar a diversão do jogador, na medida em 

que o acompanha em momentos decisivos no jogo. 

No início da aventura, Kratos tem apenas lâminas para derrotar os inimigos, mas, durante 

o jogo, pode conseguir magias e melhorar a sua arma principal, como acontece nos RPGs 

clássicos. Todos os inimigos podem ser mortos com golpes comuns, mas muitos têm a opção de 

ser finalizados com ataques especiais. 

As armas disponíveis em God of War II são um elemento que encanta qualquer jogador. 

Kratos, além de utilizar as armas da primeira aventura, a Blades of Athena - Lâmina de Atena, 

tem à sua disposição novas armas, como: Barbarian Hammer - Martelo Bárbaro, Spear of 

Destiny - Lança do Destino, Blade of Olympus - Espada do Olimpo. Outra novidade está no 

momento em que o ex-deus consegue montar num Pégasus, dando ao jogador bastante dinâmica 

para a aventura e novas formas de divertimento.  

God of War II pode ser encontrado em lojas especializadas, em sites na internet, possui 

versão tanto para PlayStation 2 como para PC, atualmente está disponível para PlayStation 

Portable (PSP). Existem inúmeras comunidades no Orkut, fóruns na internet e blogs que 

discutem, compartilham informações, curiosidades, vídeos traduzidos, imagens e as soluções para 

os desafios do God of War II. 

 

4.3 - Capoeira Legends: Path to Freedom 

 

  

FIGURA 5 - Capoe
Capoeira Legends: P

                      Fonte: h

 

 
rista Gunga Zu durante o gameplay do jogo digital 
ath to Freedom. 

ttp://www.mmogames.org/2009/02/18/capoeira-legends/  

http://www.rodrigoflausino.com/imagens/games/god_of_war/god_of_war_05.jpg
http://www.mmogames.org/2009/02/18/capoeira-legends/
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Capoeira Legends: Path to Freedom é um jogo digital nacional de ação, lançado em 

fevereiro de 2009, que foi produzido e distribuído pela Donsoft Entertainment, sediada no estado 

do Rio de Janeiro. O jogo tem como tema central a Capoeira - a arte marcial praticada pelos 

escravos - e foi ambientado nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1828. O 

protagonista e protetor do mocambo das Estrelas tem como principais inimigos fazendeiros, 

jagunços, feitores, militares e capitães do mato, sendo perseguidos por esses sujeitos, que 

adentravam na mata atrás dos negros fujões. 

Capoeira Legends pode ser jogado através de PC, no modo single player (um jogador por 

vez). A configuração mínima para se jogar é um processador Pentium IV 2.4 ghz ou Atlhon XP 

3000+ ou superior com placa gráfica (GPU): nVidia GeForce 6600GT ou ATI Radeon X1650XT 

ou superior, 1Gb de memória RAM e 800Mb de espaço disponíveis no Disco Rígido. Softwares 

Adicionais: Microsoft. NET Framework 2.0, Driver AGEIA PhysX 2.7.3 nos sistemas 

operacionais Windows XP ou Windows Vista  de 32 bits. O jogo está disponível em versões em 

inglês e português e pode ser encontrado para as venda na forma de CD ou através de download 

no site da produtora36. O jogo foi produzido para jogadores maiores de 14 anos de idade. 

A trama do Capoeira Legends tem como líder do mocambo Tião dos Anjos, filho de 

negros e índios. Ele é um sábio idealista, que consegue manter o mocambo de forma pacífica, 

mas não consegue isso por muito tempo, pois os inimigos dos mocambos estão empenhados em 

destruí-los. Até esse momento o mocambo ainda está desprotegido, pois o Mestre Vuê, que é um 

dos mestres dos capoeiras, ainda espera escolher o grande líder da resistência dos capoeiras. Isso 

só acontece quando Gunga e Urucungo, irmãos gêmeos de caráter muito diferente, chegaram ao 

mocambo. Deste modo, o Mestre Vuê escolhe Gunga como o grande defensor do mocambo. 

Na pele do Gunga Zu, o objetivo do jogador será proteger o mocambo das Estrelas do 

chefe da Guarda Imperial, Paschoal, descendente de portugueses, que está empenhado em 

destruir a moradia dos ex-escravos. Para atingir esse objetivo, o jogador controlará o grande 

guerreiro Gunga Za. Na trama, o jovem Gunga Za e seus guerreiros se transformam no terror 

entre os feitores, pois utilizam diversos golpes para se atacar e se defender dos inimigos. O jogo 

dispõe de mais de 10 movimentos de Capoeira, que contaram com a colaboração e consultoria do 

capoeirista Mestre Vuê, fundador da tradicional Escola de Capoeira Água de Beber. Todos os 

golpes são utilizados pelo protagonista Gunga Za durante o gameplay e possuem diferentes 

                                                 
36 O jogo digital Capoeira Legends poder ser comprado no site: http://capoeiralegends.com.br. 

http://capoeiralegends.com.br/
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estilos e funcionalidades; entre os golpes está a armada, queixada, martelo, meia lua de 

compasso, rasteira de chão, rasteira de costas, ponteira, bênção, pisão, pisão rodado, cabeçada, 

ginga, e esquivas. Outra característica interessante implementada no jogo são os medidores de 

força, que, em vez de pontos de energia ou de magia, são chamados de axé e mandinga. Para 

derrotar os inimigos armados, o jogador poderá usar o próprio corpo, em alguns momentos, 

evitando o combate quando necessário. 

A trilha sonora desenvolvida pela equipe da Donsoft Entertainment procurou refletir a 

sonoridade original e, para alcançar isso, foram gravadas algumas sessões de capoeira, 

incrementadas com sons da região da Serra da Estrela, como cachoeiras, riachos e canto de 

pássaros. Apesar de o jogo Capoeira Legends ter fins comerciais, ele está preocupado em 

mostrar, para o mercado nacional e internacional, a cultura e o folclore presentes na capoeira. 

Assim, busca resgatar o rico universo da capoeira brasileira, já que existem, no mercado de jogos 

digitais, outros que apresentam a capoeira apenas como luta corporal e não como uma arte de luta 

vinculada aos aspectos da cultura e do folclore. Entre esses jogos digitais - temos Martial Arts: 

Capoeira37, Capoeira Fighter III38. Deste modo, o diferencial de Capoeira Legends está na 

proposta de mostrar a capoeira numa perspectiva mais ligada à cultura e às raízes de resistência 

com que essa luta foi criada, ou seja, mostrar a capoeira como a ferramenta utilizada para a 

libertação dos escravos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37Mais informações sobre o jogo digital Martial Arts: Capoeira no site: 
http://jogos.uol.com.br/playstation2/fichas/martialartscapoeira.jhtm. 
38Mais informações sobre o jogo Capoeira Fighter III no site: http://jogoeletronico.wordpress.com/links-jogos/  

http://jogos.uol.com.br/playstation2/fichas/martialartscapoeira.jhtm
http://jogoeletronico.wordpress.com/links-jogos/
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4.4 - Búzios: Ecos da Liberdade 

 

 
 

 

 

 

O Búzios: Ecos da Liberdade é um jogo digital no estilo adventure em 2D, desenvolvido 

em Flash, voltado para o ensino de história da Revolta dos Alfaiates, que ocorreu em Salvador no 

ano 1798. O jogo foi lançado em junho de 2010, pelo Grupo de Pesquisa Comunidades 

Virtuais39, vinculado ao Mestrado de Educação e Contemporaneidade do Departamento de 

Educação Campus I da Universidade do Estado da Bahia, sob a coordenação da Dr.ª Lynn Alves. 

 Este jogo recebeu financiamento através do Edital 004/2007 – Educação da FAPESB, 

lançado em parceria com a Secretária da Educação do Estado da Bahia (SEC). A equipe de 

desenvolvimento foi formada por profissionais e alunos das áreas de informática, design, arte, 

história, música e pedagogia.  O Búzios foi desenvolvido com o objetivo de ensinar a Revolta dos 

Alfaiates40 para alunos do Ensino Fundamental e Médio, buscando possibilitar ao jogador um 

mergulho no contexto da Revolta, ao assumir o papel de um personagem fictício e interagir com 

elementos históricos que fizeram parte desse movimento. O jogador poderá interagir com alguns 

                                                 
39 Grupo de Pesquisa foi criado em 2002 na UNEB e está vinculado ao programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade. Coordenado pela professora Dr.ª Lynn Alves, foi criado com ênfase na pesquisa, mas nos 
últimos 4 anos, passou para o desenvolvimento de jogos digitais.. 
40Segundo Tavares (1981), durante a Revolta dos Alfaiates, a Capitania de Salvador possuía centenas de 
proprietários, milhares de lavradores, comerciantes, fazendeiros e mineradores – uma população livre e estável, cujos 
interesses conflitavam com as extorsões e as obrigações para com a Metrópole e uma enorme população 
marginalizada de pardos e negros que tinha obrigações com os seus senhores, colonos. Desta forma, essas classes 
passaram a se organizar em reuniões secretas em torno de ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. 

FIGURA 6 - Francisco, personagem principal do jogo digital Búzios: 

Ecos da Liberdade. 

                   Fonte: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/imagens/ 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/imagens/


 

 

96  

NPCs, entre eles os personagens históricos que foram marcantes na história da Revolta, tais 

como: Cipriano Barata, Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. 

O jogo pode ser jogado através de PC, no modo single player - um jogador por vez, e está 

disponível somente no modo off line. A configuração mínima para se jogar é um processador 

Pentium IV, 512 Mb de memória RAM, e não necessita de placa gráfica 3D. Está disponível para 

os sistemas operacionais Windows XP ou Windows Vista e Linux; possui versões apenas em 

português e pode ser baixado gratuitamente no site do projeto41. 

O jogo possui diversos enigmas e cenários a ser desvendados, para isso é importante que o 

jogador explore cada possibilidade de interação do ambiente. Além disso, o jogo está dividido em 

quatro atos que retratam acontecimentos da Revolta dos Alfaiates através da história de Francisco 

Vilar, um jovem brasileiro afro-descendente, que retorna de Portugal após concluir o curso de 

Direito na Universidade de Coimbra. De volta à Bahia ele se defronta com problemas sociais, 

políticos e econômicos, assim, a história de Francisco mistura-se com a história da Revolta dos 

Alfaiates. 

No Ato I, o jogador tem oportunidade de conhecer a jogabilidade. Assim, Francisco 

embarca numa nau para se deslocar a Salvador, pois ele precisa assumir os negócios do pai que se 

encontra muito doente; mas, para alcançar esse objetivo, passa por inúmeros desafios, como: 

vencer um dos passageiros através do mini-game Torre de Hanoi, entrar no porão do navio para 

proteger suas bagagens de roubos, fechar um buraco no porão do navio ocasionado por uma 

batida num arrecife. Durante esses desafios, tem a oportunidade de conhecer um pouco dos ideais 

da Revolução Francesa, através do diálogo estabelecido com um passageiro de origem Francesa. 

 No Ato II, já em Salvador, o jogador se depara com uma série de problemas que afligem 

a capital: os altos impostos, pobreza, crise de abastecimento e tem conhecimento sobre um grupo 

de revolucionários que se reúne, secretamente, para criticar o governo e buscar mudanças na 

sociedade baiana. Para fazer parte dessas reuniões secretas, Francisco terá de provar que tem 

caráter, através de inúmeros desafios de confiança. Entre eles precisará libertar um escravo das 

mãos do capataz, usando muita habilidade e inteligência. 

No Ato III, o jogador consegue entrar no grupo secreto, formado por intelectuais e figuras 

importantes da elite baiana; entre um dos objetivos definidos pelo grupo está a convocação de 

membros da população mais pobre de Salvador, que possuíam intenção de apoiar o movimento, 

                                                 
41  O jogo está disponível gratuitamente no site: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios. 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios
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entre esses convocados estão: Manuel Faustino, Luís Gonzaga, João de Deus e Lucas Dantas. Em 

um dos desafios, o jogador terá que vencer Lucas Dantas através do mini-game – Berimbau 

Hero42, onde terá que reproduzir exatamente os sons do berimbau; esse jogo foi idealizado a 

partir do jogo digital de grande sucesso conhecido como Guitar-Hero. 

 No Ato IV, o jogador verá o desfecho final do jogo, que simula os momentos finais da 

Revolta dos Alfaiates, na qual houve as devassas, prisões, fugas e o exílio de muitos dos 

participantes. Alguns dos envolvidos nessa Revolta foram enforcados pelas autoridades 

portuguesas em plena Praça da Piedade em Salvador.   

O jogo Búzios: Ecos da Liberdade proporciona aos discentes e docentes uma forma 

dinâmica, interativa e divertida de aprender a Revolução dos Alfaiates, pois permite que o aluno 

apreenda conceitos históricos de maneira mais natural que nas aulas expositivas e nos livros 

didáticos. Além disso, possibilita ao jogador interagir com cenários, ambientes, objetos e músicas 

características da época da Revolta. 

Para avançar no jogo, Francisco deverá explorar os cenários, os objetos e dialogar com os 

personagens, movendo o cursor sobre eles, escolhendo entre as seguintes opções: examinar, 

pegar, falar ou combinar, descobrir com quais objetos e personagens é possível interagir. Durante 

o gameplay, poderá examiná-los e combiná-los uns com os outros, quando necessário for 

necessário. O jogo pode ser salvo em qualquer momento da interação, possui um baú com 

Hipertextos com conteúdos e informações sobre o imaginário social da Bahia do século XIX, no 

Inventário o jogador poderá armazenar objetos recolhidos nos cenários durante o gameplay e usar 

nos momentos específicos dos desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Esse mini-game está disponível para ser jogado no site: http://www.otzee.com.br/games/576 
 

http://www.otzee.com.br/games/576
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4.5 - A Revolta da Cabanagem 

 

 
 

 

A Revolta da Cabanagem 43é um jogo de ação e estratégia em 3D, voltado para o ensino 

da Revolução Cabana, ocorrida no Pará de 1835-1840, lançado em agosto de 2009 pelo 

Laboratório de Realidade Virtual (LARV44) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O 

desenvolvimento do jogo durou pouco mais de dois anos e foi financiado com recursos do edital 

MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006, sob a coordenação do professor 

Manoel Ribeiro Filho. A equipe de desenvolvimento do jogo teve a participação de profissionais 

e graduandos de Engenharia da Computação, Sistema de Informação e Ciências da Computação 

da mesma universidade.  

 O jogo pode ser jogado através de PC, no modo single player - um jogador por vez, e a 

configuração mínima para se jogar é Windows XP ou Windows Vista, processador 3.0 GHz ou 

superior, 1 Gb de memória RAM, placa de vídeo de 256 Mb e 800Mb de espaço disponíveis no 

Disco Rígido. O jogo é totalmente gratuito e está disponível para download no site do projeto45.  

                                                 
43Foram consultadas as seguintes fontes: 

• MUÑOZ, J. Y. O estudante de Mil faces: do heroísmo nos jogos eletrônicos há de vir um cidadão. 
Dissertação de mestrado. UEFS. 2010. 

• FILHO, M. R. et al. Jogo Educativo Lúdico, A Revolta da Cabanagem. In: IV Seminário Jogos eletrônicos, 
Educação e Comunicação. Salvador-Ba, 2008.  

• http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem 
• http://jogocabanagem.blogspot.com/ 

44Criado desde 2003, o Laboratório de Realidade Virtual é um grupo de pesquisa e desenvolvimento de aplicações 
em 3D destinadas a diversas áreas e está vinculado a Faculdade de Engenharia de Computação da Universidade 
Federal do Pará   
45 O jogo digital, A Revolta da Cabanagem está disponível gratuitamente no site: www.larv.ufpa.br. 

   FIGURA 7: Gameplay do jogo digital A Revolta da Cabanagem. 

                                           Fonte: http://jogocabanagem.blogspot.com/ 

http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
http://jogocabanagem.blogspot.com/
http://www.larv.ufpa.br/
http://jogocabanagem.blogspot.com/
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O jogo tem como tema central a Revolta da Cabanagem46, movimento revolucionário 

ocorrido no Pará no século XIX, onde mestiços, índios e negros libertos se levantaram contra as 

precárias condições de vida na Província do Pará. O jogador poderá vivenciar a Revolta da 

Cabanagem na pele de diversos líderes, como Felipe Patroni, Batista Campos, Antônio Vinagre e 

Eduardo Angelim, interagindo em momentos pontuais da revolta, que vão do período pré-

revolucionário (1821-1823) e abrange as missões, poderá conhecer Belém, fundar o jornal O 

Paraense. A segunda etapa do jogo mostra a explosão do conflito armado em outubro de 1823, 

que abrange as missões do Acará, que é uma atividade de estratégia e ação ambientada  nas 

fazendas Acará Açu e Vila Nova e no sítio Santa Cruz; na terceira etapa, o jogo mostrará a 

tomada do poder pelos revolucionários, em 7 de janeiro de 1835, em Belém. O jogo também 

mostra o massacre conhecido como “Brigue Palhaço”, onde a prisão de 256 revoltosos que foram 

asfixiados no porão do navio brigue Palhaço em condições precárias.  

O jogo não requer do jogador muitas habilidades ou um alto nível de coordenação motora, 

pois é inteiramente baseado em estratégia e observação. Assim, o jogador necessitará de atenção 

para dar continuidade à história. O jogador terá contato com o cotidiano da época ao comandar 

tropas, adquirir equipamentos, administrar instalações e estabelecer estratégias para alcançar as 

metas de cada estágio. 

Os cenários do jogo buscaram ser fiéis à Belém na época da revolta, as músicas foram 

compostas pelo músico Luiz Pardal e as vozes foram feitas por alunos da Academia Amazônia; 

para o desenvolvimento do jogo foram utilizados alguns softwares livres. Segundo Muñoz 

(2010), o jogo possui vários problemas que vão desde a falta de clareza nos objetivos e desafios 

nas fases, até problemas técnicos, como interface pouco amigável, baixo nível de jogabilidade, 

baixa qualidade gráfica e personagens pouco atrativos. 

Se comparado com jogos comerciais, A Revolta da Cabanagem está muito distante de 

conquistar o público gamer, mas, como se trata de jogo voltado para educação, com baixo 

orçamento e pouco de experiência da equipe de desenvolvedores, são inúmeros os avanços 

encontrados nessa primeira experiência, sobretudo por ser um jogo que busca dinamizar o ensino 

                                                 
46Segundo RICCI (2007) A revolução dos cabanos que explodiu em Belém do Pará, em 1835, deixou mais de 30 mil 
mortos e uma população local que só voltou a crescer significativamente em 1860. Este movimento matou mestiços, 
índios e escravos, também dizimou boa parte da elite da Amazônia. O principal alvo dos cabanos eram os brancos, 
especialmente os portugueses mais abastados. A grandiosidade desta revolução extrapola o número e a diversidade 
das pessoas envolvidas. Ela também abarcou um território muito amplo. Chegou até as fronteiras do Brasil central e 
ainda se aproximou do litoral norte e nordeste. Gerou distúrbios internacionais na América caribenha, intensificando 
um importante tráfico de idéias e de pessoas.   
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da Revolta da Cabanagem para os alunos. Além disso, a equipe de desenvolvimento conseguiu 

avançar, realizando-o através de parcerias, com dois projetos financiados pela Eletronorte. 

 

4.6 - TRÍADE: Igualdade, Liberdade e Fraternidade 

 

 

 

O jogo Tríade: Iguald

elementos de Role Playing G

Francesa com a mesma lógi

Comunidades Virtuais, vin

Departamento de Educação d

A equipe de desenvolviment
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(UNIFACS), Universidade C
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47 Role Playing Game significa jo
regras de um jogo, no qual o
colaborativamente. As escolhas do

FIGURA 8 - Cena 

e Fraternidade. 

                            Fon
 
 

da primeira fase do Jogo Digital Tríade: Liberdade, Igualdade 

te: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/multimidia.html  
ade, Liberdade e Fraternidade é um jogo de aventura, com alguns 

ame47 (RPG) em 3D, voltado para o ensino de história da Revolução 

ca dos jogos comerciais. Foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

culado ao Mestrado de Educação e Contemporaneidade do 

o Campus I da UNEB, sob a coordenação da profª Drª Lynn Alves. 

o teve a participação de profissionais e alunos das áreas de história, 

sica e pedagogia de diferentes instituições como: Universidade do 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Salvador 

atólica do Salvador (UCSAL), Centro Universitário Jorge Amado 

 Federal do Maranhão (UFMA).  

   
go de interpretação de papéis. Consiste na união do conceito de teatro com as 
s jogadores assumem papéis de personagens ficcionais e criam narrativas 
s jogadores determinam a direção que o jogo irá tomar. 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/multimidia.html
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O jogo obteve financiamento através do edital MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos 

Educacionais 02/200648 para a construção e desenvolvimento de jogos em sintonia com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, com apoio da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

A engine49 Torque e o software de modelagem 3D Max foram usados no Tríade, que, 

atualmente, está disponível para download de forma gratuita no site oficial50 tanto no sistema 

operacional Windows como no Linux. A configuração mínima para se jogar é um processador 

Pentium III; 512 Mb de RAM; placa de vídeo 3D off-board de 256 Mb; 600 Mb de espaço no 

Disco Rígido. Para melhor desempenho, o jogador pode também instalar o programa DirectX9. 

Apesar de comentar sobre o jogo Tríade no decorrer desse tópico, para saber mais informações 

sobre seu desenvolvimento e suas especificidades consultar as Orientações Pedagógicas que 

também estão disponíveis para download no site. 

O Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi o jogo com o qual os participantes da 

pesquisa mais interagiram devido ao objetivo de identificar os sentidos produzidos sobre ele. 

Esse jogo foi produzido para discentes a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, pois, durante 

esse período pressupõe que já tiveram contato com alguns conceitos trabalhados no jogo sobre o 

período da Revolução Francesa. Com a finalidade de atingir esse público, os desenvolvedores do 

Tríade utilizaram uma comunicação midiática híbrida, articulando texto, imagem, história em 

quadrinhos51 (HQs), animações e músicas ao enredo que retrata, da maneira mais fiel possível, a 

realidade vívida do acontecimento abordado. Até porque “[...] é impossível recuperar ou recontar 

                                                 
48 Para este edital foram enviados em torno de 200 projetos de desenvolvimento de jogos digitais dos quais foram 
selecionados treze, representando as seguintes instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
com três projetos aprovados, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional da Bahia 
(SENAI/BA), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal da Paraíba (UFPB e 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
49 Engine é conhecida também como motor do jogo, trata-se de um programa de computador formado por um 
conjunto de ferramentas e aplicações gráficas, que agilizam e simplificam ainda mais o desenvolvimento do jogo. A 
funcionalidade tipicamente fornecida por um motor de jogo inclui: um motor gráfico para renderizar gráficos 2D 
e/ou 3D e um motor de física para simular a física ou simplesmente para fazer detecção de colisão, suporte a 
animação, sons, etc. 
50 O jogo Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidades está disponível para download no site do Grupo de pesquisa 
Comunidades Virtuais: www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade  
51 Ao passar de fase são apresentadas ao jogador histórias em quadrinhos (HQs), que retratam complementações do 
próprio enredo do jogo e trazem informações históricas para contextualizar o jogador em relação aos principais fatos. 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade
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mais do que uma pequenina fração do que ocorreu, já que nenhum relato histórico consegue 

recuperar a totalidade de qualquer acontecimento passado”. (LOWENTHAL, 1998, p. 111) 

O Tríade é um jogo single player, inspirado em jogos digitais como: O poderoso chefão, 

Shadows of Rome, Chrono Thrigger, World of War Craft, dentre outros. O jogador tem a 

possibilidade de jogar com três personagens - Henri de Vallois, Jeanne Valois e Claude - 

distribuídos em duas fases, e não possui variação de níveis de dificuldade. A interação do jogador 

com as personagens é realizada através de sinalizadores como: uma flor-de-lis (quando os 

diálogos tiverem quests, ou seja, tarefas para obter uma determinada recompensa) e um 

pergaminho (quando os diálogos tiverem conteúdos históricos). No lado direito da tela, 

localizam-se os objetivos que o jogador deve cumprir; no canto inferior, estão disponíveis o 

status do jogador (se ele está armado ou não) e os atalhos como: mapa completo (acesso através 

da letra M), resumo de cada fase (acesso através da letra L) e inventário (acesso através da letra 

I). 

Um dos aspectos do gameplay que pode ser ressaltado é a ausência, na primeira fase, do 

savepoint. Apesar de estar presente na segunda fase, está situado em um único local, na 

escrivaninha da casa de Isabelle (mãe de criação de Jeanne). Mesmo a da jogabilidade, colocando 

o jogador em um trilho predefinido, o Tríade consegue oferecer uma variedade de opções para o 

cumprimento das quests, devido à inserção de elementos que deixam o jogo com características 

dos jogos no estilo Adventure.  

Os menus são simples e explicativos, aparecem através de caixas de diálogo que servem 

como tutoriais para o jogador. O jogo conta com quatro mapas facilitando a navegação pelos 

ambientes do jogo e a busca de melhores estratégias, contribuindo satisfatoriamente para a 

realização dos objetivos e missões secundárias. Seguindo o esquema geral de um RPG, os 

ambientes são visualizados através de mapas, dispostos em três níveis: a) uma visão panorâmica 

do país europeu, onde o jogador estará situado quanto à disposição da cidade; b) uma visão 

intermediária, onde o jogador terá noção do espaço geográfico da cidade, podendo se deslocar, 

por exemplo, da feira para sua casa, etc; c) uma visão micro, na qual o jogador visualizará o 

espaço interno das edificações presentes no mapa da cidade, tais como: o interior de sua casa, de 

um palácio, etc. A câmera pode ser manipulada de acordo com a vontade do jogador, com bons 

níveis de zoom, rotação e ângulos. Caso o jogador queira mais informações sobre a Revolução 

Francesa poderá consultar o ícone História, que fica no Menu Principal. 
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Logo no início do jogo, é apresentada uma história em quadrinho (HQ), que contextualiza 

o jogador quanto aos aspectos da França pré-revolucionária como, por exemplo: situação 

econômica, camadas sociais, sistema político, etc. Na primeira fase, o protagonista é o conde 

Henri de Vallois, um homem insatisfeito com a situação social, política e econômica da França, 

que não economiza esforços para defender os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Durante o gameplay dessa fase, o jogador tem como primeiro objetivo, que acaba funcionando 

como um momento de adaptação do jogador ao jogo, a procura de Jeanne (a filha de Henri), que 

brinca nos arredores da casa. Após concluir esse objetivo, o jogador deverá reunir os convidados 

Joseph-Ignace Guillotin, Duquesa e os filósofos iluministas Voltaire e Jean-Jacques Rousseau no 

salão principal do Chateau de Henri. Nessa reunião, Henri trata sobre uma futura interceptação de 

uma carta enviada pelos membros das Treze Colônias inglesas da América ao rei Luís XVI, na 

qual se solicita apoio financeiro e militar contra a Inglaterra.  

Após esse momento, Henri, Claude e mais dois guardas entram em ação na floresta de 

Ardennes, onde bloqueiam a estrada com troncos de árvores, para interceptar os mensageiros 

reais e roubar a carta comprovando o apoio do rei Luís XVI aos colonos das Treze Colônias. O 

jogador tem, durante esse período, a oportunidade de controlar Henri e lutar contra os 

mensageiros reais, desferindo ataques com uma espada. Desfrutando de uma ação bem sucedida, 

o conde Henri volta para casa e comemora a ação com sua família. Porém, é surpreendido quando 

os guardas reais descobrem o envolvimento no roubo da carta e invadem o Chateau. Mais uma 

vez, o jogador controla Henri, que tem a difícil tarefa de se defender e preservar a vida de seus 

familiares. 

Na segunda fase do jogo, a trama tem continuidade em Paris, com a filha e o ex-guarda 

pessoal de Henri, Jeanne Valois (agora na fase adulta) e Claude. Inicialmente, o jogador tem de 

superar desafios como conseguir dinheiro para comprar alimentos e roupas (evidenciando, assim, 

a crise econômica pela qual a França passava) e procurar o rei Luís XVI para tentar recuperar 

seus títulos de nobreza. Durante a busca pelos títulos, sob o controle do jogador, Jeane interage 

com Maria Antonieta dentro do Palácio de Versalhes, que nega seu pedido e chama os guardas 

reais para prendê-la. Nesse momento, Jeanne recebe apoio dos revolucionários e consegue fugir 

do Palácio. Após esse momento, Claude, sob o domínio do jogador, tem de interceptar e matar 

um dos traidores do movimento revolucionário. Além disso, deve lutar contra os guardas reais de 

Luís XVI, durante uma invasão na casa de Pierre, o irmão mais novo de Jeanne.  
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Durante essa segunda fase, o jogador terá a oportunidade de seguir por dois caminhos: 

entrar no movimento revolucionário e lutar contra os privilégios do Clero e da Nobreza; ou seguir 

em busca da recuperação dos títulos de Nobreza de forma obstinada. Assim, caso decida optar 

pela busca dos seus títulos de Nobreza, Jeanne entregará Claude e Pierre ao governo Francês; 

mas, se optar por seguir os revolucionários, lutará a favor da retirada de Luís de XVI do poder e, 

também, ajudará na invasão da Bastilha (uma prisão francesa) para salvar os membros do 

movimento revolucionário que foram detidos. No fim do jogo, é possível observar os 

desdobramentos da Revolução, através das histórias em quadrinhos (HQs), assim como os outros 

acontecimentos históricos: Assembléia dos Notáveis (1787), Assembléia dos Estados Gerais 

(1789), Queda da Bastilha (1789), Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

Execução de Luís XVI (1793) e as consequências da Revolução Francesa para o mundo 

contemporâneo.  
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CAPÍTULO 5 - Análise dos dados da pesquisa de campo 
 
A interpretação de dados é a essência da pesquisa 
qualitativa, embora sua importância seja vista de forma 
diferenciada nas diversas abordagens. (FLICK, 2009, p. 276) 
 
 

A pesquisa de campo aconteceu durante o Curso de Extensão “História e Jogos Digitais: 

possíveis diálogos com o passado através da simulação”, durante cinco sábados, das 08 às 12hs, 

ao longo dos meses de maio a julho de 2010, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Esta 

pesquisa teve a carga horária de 20hs, intercaladas entre parte teórica e prática, sendo dispensada 

à parte prática uma quantidade maior de horas para possibilitar aos participantes maior interação 

com os History games, em especial com o Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

Inicialmente, iria realizar a pesquisa apenas com graduandos e docentes de História, para 

identificar e analisar quais seriam os sentidos produzidos por esses participantes a respeito dos 

history games utilizados no Curso que, de alguma maneira, abordam assuntos diretamente 

relacionados às dimensões históricas. Todavia, devido à pouca quantidade de inscritos da área de 

História, ampliei o Curso para pessoas de outras áreas do conhecimento como Letras, Cinema e 

Pedagogia. Neste capítulo, apresentarei e analisarei os dados obtidos através da aplicação do 

questionário, da observação não participante e do grupo focal. 

  

5.1 - Análise dos questionários 

 

A pesquisa foi realizada com dezessete participantes52, que, durante o Curso, responderam 

a um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas sobre seus dados pessoais e 

seus conhecimentos a respeito dos jogos digitais. A análise desses questionários revelou, dentre 

outras coisas, a participação de três docentes e quatorze graduandos53. Entre os docentes, dois 

lecionavam História na rede particular e uma lecionava disciplinas relacionadas à tecnologia em 

cursos da Educação à Distância EAD - UNEB. Já entre os graduandos, seis eram do curso de 

História, sete do curso de Pedagogia e apenas um do curso de Letras. 

                                                 
52 Foram utilizados nomes de personagens de jogos digitais por questões éticas e para preservar a identidade dos 
participantes da pesquisa. 
53 Os referidos graduandos pertenciam a diferentes instituições de ensino da rede particular e pública, tais como: 
Faculdade de Ciência e Tecnologia – EAD, Universidade Católica do Salvador, Universidade Federal da Bahia e 
Universidade do Estado da Bahia.  



 

 

106  

 

 
 

 

 

 

 

                                                       FIGURA 9 - Mapa do perfil dos participantes da pesquisa. 

                                                                          Fonte: própria. 
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Desta forma, a pesquisa teve a participação efetiva de 67% docentes da área de História e 

33% da área de Cinema, além de 50% graduandos do curso de Pedagogia54, 43% do curso de 

História e 7% do curso de Letras, conforme representado nos gráficos abaixo:  

 

Com relação à faixa etária dos participante

45 anos de idade e os graduandos entre 18 a 

possuem entre 11 e 31 anos fazem parte da Gera

em bits, que acompanhou a ascensão do computa

ao longo do seu crescimento. Partindo desse 

participantes desta pesquisa se encaixa no perfil d

gerou nenhuma espécie de conflito entre os integ

os baby boomers55. 

No decorrer da pesquisa, foi destaque a fo

participantes, doze eram do sexo feminino e ap

comprova o crescente interesse do público femini

demarcado pelo interesse do público masculino

                                                 
54 Vale sublinhar que todas as graduandas de Pedagogia (d
percentual representa a metade dos graduandos participante
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que apoiou o C
infraestrutura e da concessão de certificados para os particip
proveniente desta circunstância. Os demais participantes sã
convidados a participar do Curso por meio da divulgação em
55 São chamados de baby boomers, os integrantes da gera
1964. Esse período ficou conhecido pela explosão de natalid
Austrália, pois muitas famílias deixaram para ter filhos depo

 

                                              GRÁFICO 8 - Quantidad

                                                                                                  
 

 
es de professores e graduandos da pesquisa.  

                                                    Fonte: própria.  
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da pesquisa, os docentes possuíam entre 23 a 

anos. Para Tapscott (2010), os jovens que 

 Internet, ou seja, a primeira geração imersa 

r, da internet e de outras tecnologias digitais 

essuposto, concluo que mais de 80% dos 

eração Internet, uma especificidade que não 

tes das outras gerações como, por exemplo, 

 presença do público feminino: dos dezessete 

s cinco do sexo masculino. Essa estatística 

 pelos jogos digitais, um universo geralmente 

 pesquisa ‘Mulheres e Games do Brasil’, 

a área só houve participantes do sexo feminino), cujo 
 Curso, fazem parte do Departamento do Campus I da 
o de Extensão por meio da divulgação, espaço físico, 
tes. Talvez a aderência significativa desse público seja 
raduandos de outras instituições públicas e privadas, 
rtazes e e-mails repassados em listas de discussão. 
 nascida Pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 
e, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e na 
da guerra. 
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elaborada pela empresa Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado, enriquece essa 

discussão ao revelar indícios de mudanças contrárias à assertiva: jogar é um ato extremamente 

masculino. Ao entrevistar 525 mulheres, a pesquisa obteve vários resultados significativos dos 

quais podemos destacar: a) as internautas brasileiras, quando estão online, transpõem grande 

parte do seu tempo jogando para se distrair; b) 45,8% das usuárias de Internet costumam jogar 

games online; c) Em média, gastam 2,8 horas por semana jogando; d) Os jogos mais procurados 

pelas mulheres são os ‘casual games’ e os simuladores de estabelecimentos comerciais femininos 

(salão de beleza, Spa, restaurante, academia de ginástica), dentre outros. 

Enquanto todos os graduandos foram unânimes ao afirmar que já tinham interagido com 

pelo menos um tipo de jogo digital antes do Curso, entre os docentes apenas uma afirmou nunca 

ter interagido com tais jogos. Esses dados reforçam a constatação feita anteriormente, na qual a 

maioria dos participantes da pesquisa nasceu e cresceu imersa num contexto onde os jogos e 

outras mídias digitais já faziam parte do seu cotidiano. Sendo assim, seriam pertencentes a uma 

geração diferenciada, marcada, dentre outras coisas, pelo imediatismo, pela velocidade acelerada 

da venda/consumo e pela conexão em rede. Em síntese, trata-se de uma geração em que: 

 

[...] Os Nativos estão acostumados a receber informações com muito mais rapidez do 
que aquelas com que os Imigrantes sabem passá-las. Imigrantes estão acostumados a 
fazer uma coisa de cada vez; Nativos gostam de ser multitarefa. Imigrantes pensam no 
texto como sua forma de comunicação primária e nas imagens como auxiliadores; 
Nativos preferem as imagens aos textos. Os imigrantes preferem as coisas em ordem 
nítida; os Nativos estão mais acostumados a reunir informações que eles colheram à sua 
própria, aparentemente aleatória, maneira. (PRENSKY, 2010, p. 60) 
 

Quanto à quantidade de vezes que os participantes interagem com os jogos digitais, 

verifiquei entre os graduandos que: 7% interagem de três a cinco vezes na semana, 21% todos os 

dias; 21% somente aos finais de semana; e 51% raramente. Entre os docentes, 67% interagem 

raramente, enquanto 33% deles não interagem. Esses dados comprovam que a pesquisa teve uma 

quantidade considerável de pessoas que não costumam interagir com jogos diariamente, ou seja, 

teve mais jogadores casuais56 do que jogadores hardcore. Conclui-se, então, que o fato de ser um 

jogador casual não foi empecilho para alguns participantes fizeram parte espontaneamente do 

Curso de Extensão. Isso comprova o interesse em aprender mais sobre jogos digitais, um 

universo semiótico em constante expansão, que vem ganhando destaque em diversos espaços e 

meios, principalmente por causa das suas potencialidades lúdicas e educativas.  
                                                 
56 Jogadores casuais são aqueles que interagem com jogos digitais esporadicamente apenas como passa-tempo. Não 
possuem o costume de jogar diariamente como os jogadores hardcore. 
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Cerca de 67% dos docentes tiveram seu primeiro contato com jogos digitais somente entre 

10-15 anos, diferentemente dos graduandos, que apresentaram um percentual de 57% antes dos 

10 anos. Cada vez mais, cedo, os Nativos digitais (PRENSKY, 2001) entram em contato com 

mídias como os jogos digitais. Ao contrário do que acontece com os Imigrantes digitais, que, 

geralmente, começam a interagir e a se habituar com os elementos midiáticos do mundo digital a 

partir da adolescência ou da fase adulta. Entre os graduandos da pesquisa, cerca de 64% 

costumam interagir com os jogos digitais em casa - de preferência no computador com acesso à 

internet – enquanto, 12% interagem apenas nas LAN houses e na Faculdade. Esse último 

percentual, também foi declarado pelos participantes que interagem em casa e no trabalho, e por 

aqueles que interagem na casa de familiares em momento de integração. Entre os docentes de 

História, todos afirmaram interagir apenas em casa. 

A constatação que a maioria dos participantes desta pesquisa interage em casa com jogos 

no computador e em consoles nos leva a refletir sobre o crescimento da aquisição dessas mídias 

pela população brasileira nos últimos anos. De acordo com a 5ª Pesquisa sobre o Uso das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil57, realizada pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, em 2009, 32% dos brasileiros tinham computador em casa e apenas 24% da 

população possuía conexão em casa, sendo que, no Nordeste, a marca cai para 14% e para 10% 

respectivamente.  

Segundo essa pesquisa, um dos principais fatores para a falta de computador e de internet 

nos lares do Brasil é o preço, o que leva 45% dos internautas a recorrerem a algum "centro 

público de acesso pago" (internet café, LAN house ou similar). Para se ter idéia, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) informou que o Brasil paga dez vezes mais por acesso à 

conexão banda larga do que países desenvolvidos. Por outro lado, 16% dos 19.998 domicílios 

brasileiros entrevistados declararam ter console de jogos em seu lar, no Nordeste esse percentual 

cai para 4%.  

Esses dados demonstram o quanto ainda é grande a quantidade de pessoas que não 

possuem computador, tampouco tem acesso à internet.  Trata-se de uma realidade que contribui, 

cada vez mais, para o processo de exclusão digital dos sujeitos (BONILLA, 2002; 2009) e 

demonstra que o progresso tecnológico não conseguiu derrubar a barreira digital, sobretudo, entre 

aqueles que têm e aqueles que não têm acesso à internet. (TAPSCOTT, 2010) Por outro lado, o 

                                                 
57 Disponível para consulta no site http://cgi.br/.  

http://cgi.br/


 

 

110  

número de consoles nos lares brasileiros surpreende pelo seu crescimento a cada ano. A pesquisa 

realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil comprovou que tem mais casa com consoles 

de jogos digitais do que TV por assinatura e computadores portáteis. 

Em uma das questões de múltipla escolha do questionário - que permite mais de uma 

resposta - é perguntado aos participantes da pesquisa quais habilidades motoras e cognitivas são 

possíveis de se desenvolver/aprender ao jogar. Ao respondê-la, os seis graduandos de História 

apontaram, unanimemente, o Raciocínio lógico e a Atenção, conforme se pode conferir no 

gráfico abaixo: 
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ICO 10 - Habilidades desenvolvidas através dos jogos digitais segundo 
ndos de pedagogia.  

      Fonte: própria. 
ICO 9 - Habilidades desenvolvidas através dos jogos digitais segundo 
ndos de História. 
                                                                                                           Fonte: própria.  



 

 

111  

Por outro lado, o Raciocínio lógico, a Atenção, a Capacidade de formular hipótese e a 

Concentração foram escolhidos, unanimemente, pelos docentes de História. Somente a docente 

de disciplinas relacionadas à tecnologia da EAD-UNEB não marcou nenhuma das possíveis 

habilidades desenvolvidas ao jogar. Possivelmente, isso se justifica devido essa participante não 

possuir hábito de jogar jogos digitais, conforme a mesma declarou no questionário. 
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ICO 11 - Habilidades desenvolvidas através dos jogos digitais segundo 

es de História. 
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e Letras apontou quase todas as habilidades listadas no questionário com 

de, Cooperação, Capacidade de Formular hipótese e Negociar. Além disso, 

gerir outras habilidades, como: Exercitar a leitura e interpretação de texto, 

ocínio. Desse modo, a primeira habilidade nos leva a supor a relação feita 

ea de formação. 

a única habilidade escolhida de forma expressiva pelos graduandos de 

, de Letras e pelos docentes de História. Possivelmente, essa escolha está 

o ambiente semiótico dos jogos digitais promover, dentre outras coisas, o 

 para os vários estímulos emitidos ao longo do enredo e dos desafios do 

ador perder informações importantes para um bom desempenho. 

tados se já haviam conseguido identificar conteúdos escolares em algum 

m interagido, 83% dos graduandos de História disseram Sim e somente 
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17% disseram Não. Entre as graduandas de Pedagogia, 57% disseram Sim e 43% disseram Não. 

O graduando de Letras declarou Sim, juntamente com os dois professores de História.  

A respeito da interação, especificamente, com os history games, cerca de 50% dos 

graduandos, além de conhecer, afirmaram já ter jogado algum jogo dessa categoria.  Esse mesmo 

percentual não foi acompanhado entre os docentes, apenas um declarou conhecer e interagir com 

tais jogos.  

Como foram solicitados a identificar quais seriam esses jogos e quais os conteúdos 

abordados neles, as graduandas de pedagogia elencaram: Prince of Persia (História da Pérsia), 

Medal of Honor (II Guerra Mundial), Donkey Math (Conceitos da matemática), Gun-Smoke (A 

era do Ouro no EUA), God of War (Mitologia Grega) e Call of Duty (II Guerra Mundial). Em 

contrapartida os graduandos de História apontaram os jogos: Where in the world is Carmen 

Sandiego? Age of Empires (Civilizações Antigas), Jogo da memória (Resolução de problemas), 

Civilization (História das civilizações), Medal of Honor (II Guerra Mundial) e Age of Mitology 

(Mitologia Grega). O graduando de Letras aponta God of War (Mitologia Grega), Civilization 

(História Geral) e Metal Gear Solid 3. Por fim, os docentes de História indicaram Age of 

Empires, Age Mitology e Coelho sabido (Operações).  

A partir dessas respostas, percebe-se que os history games mais conhecidos são: entre os 

graduandos de História Age of Empires, Civilization e Age Mitology; entre as graduandas de 

Pedagogia Medal of Honor; e entre os docentes de História Age of Empires, Prince of Pérsia, 

Age Mytology. Todos esses jogos referenciados se constituem em grandes sucessos da história 

dos jogos digitais, alguns deles como Civilization e Prince of Pérsia estão incluídos na lista dos 

100 Melhores jogos de todos os tempos, publicada em 2009 pela revista americana de games 

Edge58. 

 Antes de participarem do Curso de Extensão, 50% dos graduandos de História e 14% das 

graduandas de Pedagogia afirmaram que já conheciam o jogo Tríade através de informações 

provenientes de amigos, da participação em palestra sobre jogos e da internet. Os três docentes da 

pesquisa e o graduando de Letras declararam não conhecer o jogo. Esses dados demonstram que 

mais de 75% dos participantes da pesquisa não tiveram contato com o jogo Tríade antes do Curso 

de Extensão. Isso é um ponto positivo, pois me proporcionou a percepção dos comportamentos 

                                                 
58 Essa lista dos melhores jogos pode ser acessada através do site: http://www.next-gen.biz/features/the-100-best-
games-to-play-today?page=0%252C0%2C10 
 

http://www.next-gen.biz/features/the-100-best-games-to-play-today?page=0%252C0%2C10
http://www.next-gen.biz/features/the-100-best-games-to-play-today?page=0%252C0%2C10
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desses participantes diante do novo, do até então incógnito, no momento do desbravamento das 

quests e dos desafios do jogo. 

 Em síntese, os dados obtidos através do questionário revelaram que alguns participantes 

desta pesquisa: fazem parte da Geração Internet (TAPSCOTT, 2010), marcada pelo convívio 

desde a infância com jogos e outras mídias digitais; pertencem ao sexo feminino; se constituem 

em jogadores casuais; podem ser chamados de Nativos digitais (PRENSKY, 2001; 2010); 

utilizam jogos digitais em casa, de preferência no computador com acesso a internet; escolheram 

a Atenção como a principal habilidade desenvolvida ao se jogar; indicaram Age of Empires, 

Civilization e Age of Mitology como history games conhecidos; e passaram a conhecer o jogo 

Tríade depois do Curso de Extensão.  

No próximo tópico analisarei os dados coletados mediante a observação não participante, 

realizada durante a interação dos participantes com os history games utilizados na pesquisa. 

  

5.2 - Análise da observação não participante 

 

Utilizei a observação que se abstém das intervenções em campo para identificar - sob uma 

óptica externa - os comportamentos, expressões, emoções, enfim, os sentidos produzidos pelos 

participantes ao interagirem com os history games, especialmente, com o Tríade. Mesmo sabendo 

que não exercer influência sobre as reações dos participantes seria uma tarefa difícil, escolhi a 

observação não participante como instrumento de coleta de dados porque permite a apreensão dos 

comportamentos e das atitudes espontâneas no próprio momento em que eles são produzidos. 

Na medida em que os participantes foram interagindo com os jogos, fui registrando, no 

meu diário de bordo, todas as percepções que conseguia captar. Fiquei bastante atenta a algumas 

categorias de observação que havia estabelecido previamente como: tempo de interação, leitura 

dos textos, comportamento diante dos demais participantes, habilidade com os comandos do jogo, 

reações espontâneas, dentre outras. Para tanto, procurei agir de forma discreta e distanciando-me, 

às vezes, para deixar os participantes da pesquisa à vontade como se não tivesse nenhum 

pesquisador no recinto. (FLICK, 2009) 

No primeiro dia do Curso de Extensão, os participantes tiveram contato com jogos de 

diferentes tipos de plataformas como Nitendo Wii, Playstation e computador. Observei que, a 

depender do tipo da plataforma e dos jogos utilizados, os comportamentos e as reações dos 
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participantes variavam, principalmente se fossem jogos multiplayer, pois fomentavam o espírito 

de competição e o desejo de vencer diante da plateia que assistia, vibrava, torcia e esperava a sua 

vez de jogar. Os jogos do Nitendo Wii foram os mais disputados neste dia, provavelmente por 

causa da falta de contato anterior dos participantes com estes jogos e devido à maneira peculiar 

de jogá-lo, sem fios no controle e com um acelerômetro capaz de detectar movimentos em três 

dimensões. Nos outros dias do Curso, os participantes interagiram com os history games, 

apresentados no capítulo Desbravando o universo dos History games. Para focar no objeto de 

estudo desta dissertação, fiz observações, especialmente no momento da interação dos 

participantes com o Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

Ao todo foram cerca de seis horas de interação com o Tríade, subdivididas em três dias de 

encontro, um tempo suficiente para os participantes concluírem todos os desafios do jogo. É 

importante destacar que uma quantidade maior de tempo foi dispensada a esse jogo com o intuito 

de os participantes se sentirem à vontade para conhecê-lo na prática, colocando-se na posição de 

um jogador com prováveis curiosidades, anseios e disposição para desbravar o novo. 

Disponibilizei aos participantes condições necessárias para eles desenvolverem, com calma, as 

atuações dentro do jogo, a fim de que levassem ao desbravamento dos cenários; à interação e 

controle dos personagens/objetos; a tomadas de decisão; às resoluções de quests; e à 

compreensão das informações históricas para, posteriormente, externarem os sentidos 

constituídos após o momento dessa interação.  

Através da observação dos participantes interagindo com o Tríade, identifiquei 

comportamentos e reações diversificadas, as quais variavam entre alegria, ansiedade, receio, 

inquietação, empolgação, desapontamento, etc. Alguns participantes permaneceram 

concentrados, demonstrando satisfação ao cumprir com êxito as quests do jogo, enquanto outros 

apresentaram preocupação ao visualizar outros participantes avançarem quando ainda continuava 

numa etapa anterior.  

Todos os participantes expressaram descontentamento e frustração quando perdiam ou 

quando o jogo travava devido a algum bug59. Isso aconteceu, principalmente, na primeira fase do 

jogo, forçando o sujeito a retornar desde o início, sem aproveitar nenhuma das ações já realizadas 

                                                 
59 Bug - é um defeito no funcionamento comum de um software, como o jogo digital. Também chamado de falha na 
lógica programacional de um programa de computador, pode causar discrepâncias no objetivo, ou impossibilidade de 
realização de uma ação na utilização de um programa de computador ou apenas uma trava no sistema. (Conceito 
formulado com base no Wikipédia) 
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antes. Uma das queixas recorrentes dos participantes era sobre a falta do savepoint (ponto de 

salvamento) nessa fase. 

A falta do savepoint também foi motivo para insatisfação na segunda fase, já que só havia 

um único local e apenas uma personagem que poderia salvar o jogo. Além disso, só poderia 

salvar o jogo depois da execução de quests longa e com grande possibilidade de perda a qualquer 

momento. Ainda sobre os bugs do Tríade, observei que aconteceram apenas com três 

participantes, quando estavam na primeira fase do jogo; em todos os casos, o personagem Henri 

ficou preso a alguma estrutura física (como, por exemplo, a parede) ou a algum personagem com 

o qual conversava. 

Dentre os participantes da pesquisa, houve apenas um que conseguiu concluir todas as 

fases do jogo, enquanto a maioria permaneceu na segunda fase, e apenas três ficaram bem 

próximos do final. O público feminino e acima dos 25 anos de idade pediu mais explicação e 

instruções sobre o jogo do que o público masculino. Isso aconteceu, talvez, porque esses últimos 

possuíam mais interação com esses tipos de jogos do que o público feminino.  

A maioria dos participantes teve bastante dificuldade para controlar o personagem 

principal da primeira fase, devido à câmera dentro do jogo estar posicionada em 3ª pessoa, sendo 

imprescindível ao jogador controlar, simultaneamente, o mouse (que representa a câmera e 

fornece a visão do personagem controlado dentro do jogo) e a direção, através das teclas WADS. 

O graduando de História, Chris Redfield, que, a priori, já tinha conhecimento a respeito do jogo 

Tríade, rapidamente conseguiu desenvolver as quests e avançar bastante no jogo, ficando todo o 

tempo na frente dos demais participantes.  

A observação revelou que grande parte dos participantes desta pesquisa estava com 

bastante disposição, expectativa e curiosidade para interagir com o Tríade, mesmo aqueles que 

declararam não ter muito contato com jogos digitais. Um aspecto importante a ser ressaltado é 

que apenas duas participantes, a docente Sony Blade e a graduanda Jil Valentine, se recusaram a 

jogá-lo, optando por exercer o papel de expectadoras dos outros participantes que estavam 

jogando. Hipoteticamente, a recusa dessas participantes se justifica pelo fato de a primeira não 

ser uma jogadora assídua e ter vergonha de se expor diante do grupo e porque a segunda não 

gosta de jogar, como ela mesma mencionou: “[...] eu não gosto de jogar. Só jogo baralho. [...] 

Então, vai ser difícil eu jogar isso, vai ser complicadíssimo. Eu não joguei e não vou jogar. O 

Tríade eu só assisti, não joguei.” 
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A observação não participante foi um instrumento de coleta de dados útil no processo de 

acompanhamento dos participantes durante a interação entre si e com os jogos. De modo geral, 

ajudou a revelar a linguagem verbal (comentários) e não verbal (olhares, gestos) que os 

participantes deixaram transparecer de forma espontânea. A análise dessa forma de observação 

indireta, em situação natural e dos registros no diário de bordo, mostrou que, a maioria dos 

participantes: pulou a parte das histórias em quadrinhos (HQ), não leu os textos, teve dificuldade 

para identificar os objetivos e controlar o personagem principal da primeira fase, não conseguiu 

finalizar o jogo e reclamou por causa da falta de savepoint e da existência de alguns bug. 

Alguns desses dados obtidos na observação foram ratificados através dos relatos dos 

participantes no grupo focal, que por sua vez, terá os dados apresentados e analisados no próximo 

tópico “Análise do Grupo Focal”. 

 

5.3 - Análise do Grupo Focal 

 

Assim como em outras técnicas de coleta de dados, o grupo focal não dispõe de um 

modelo único e acabado de análise ou de busca de significado nas informações obtidas. Nesse 

sentido, analisar um conjunto concentrado de dados de diferentes naturezas, obtidos a partir da 

utilização dessa técnica, exigiu cuidados sistemáticos da minha parte para articular os múltiplos 

entendimentos e as significações provenientes das influências recíprocas, dos acordos e 

desacordos dos participantes e para evitar que opiniões preconcebidas sobrepusessem as 

complexas formas de pensamentos, comportamentos e reações expressas de modo individual ou 

coletivo.  

  Antes de começar a análise dos discursos dos participantes, retornei aos objetivos da 

pesquisa para ter clareza dos propósitos a serem atingidos, haja vista os objetivos exercerem a 

função de guias para o processo de análise do material coletado, como, também, para as 

interpretações subsequentes. (GATTI, 2005). Em seguida, organizei o material coletado, reunindo 

alguns dos instrumentos de coleta dos dados, tais como: gravações em vídeo, postagens no blog e 

anotações no diário de bordo provenientes da observação não participante. Assisti repetidas vezes 

às gravações em vídeo, atentando para o que foi dito e silenciado, estabelecendo relação com as 

anotações feitas no diário de campo e nas postagens no blog.  
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Essas ações funcionaram como apoios úteis para o aprofundamento da análise dos 

discursos dos participantes. Nesta pesquisa, a análise do discurso é compreendida como 

interpretação das vozes sociais que se fazem presente nos discursos dos sujeitos (FERNADES, 

2005). Por meio desse tipo de análise, foi possível captar e decodificar os sentidos emitidos pelos 

participantes da pesquisa através da oralidade e das expressões de diversas naturezas sobre os 

jogos digitais, em especial, o Tríade. 

Em todo esse processo, levantei um número grande de informações, o que exigiu bastante 

cuidado para não desviar o foco dos objetivos da pesquisa em meio ao surgimento de novos 

aspectos. Ciente de que nem sempre seria necessário usar todos os dados de modo exaustivo, 

procurei selecionar os discursos, separando os mais significativos daqueles que fugiram do 

objetivo proposto na discussão do grupo focal. Logo em seguida, realizei a interpretação dos 

múltiplos pontos de vista - sem omitir ou substituir as vozes dos participantes -, procurando 

apresentá-los, aqui, com ética e clareza.   

Constatei que dos relatos dos participantes surgiram diferentes concepções60 sobre 

aspectos dos jogos digitais utilizados no Curso de Extensão. Alguns deles se referem às 

habilidades desenvolvidas, características, potencialidades, papel da família como mediador, 

letramento digital, aprendizagem, conteúdos, jogabilidade e, como não poderiam faltar, os 

reveses: violência, vício, isolamento, compulsividade, etc. Devido às limitações deste trabalho, 

não será possível abordar todas essas concepções de forma satisfatória, até porque isso não se 

constitui em objetivo da pesquisa. Assim, elaborei três categorias de análise, tomando como 

referência os discursos dos participantes ao responderem algumas questões feitas no grupo focal. 

Dessa forma, surgiram as seguintes categorias: a) concepções sobre jogos digitais; b) 

compreensão a respeito dos history games: serious e non-serious; c) sentidos construídos em 

torno do Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade e o ensino de História. 

 

• Concepções sobre jogos digitais 
 

As concepções emitidas sobre jogos digitais, tanto por pessoas no seu cotidiano como por 

alguns meios de comunicação, geralmente se dividem em duas abordagens: apocalíptica61 e 

                                                 
60 Ver o detalhamento sobre essas concepções nas categorias de análise que serão apresentadas nas páginas a seguir. 
61 Parafraseio o termo utilizado por Umberto Eco no livro: Apocalípticos e Integrados (1993), no qual os 
apocalípticos são considerados pelo autor como os que se recusavam radicalmente ao consumo dos produtos da 
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integrada, com amplo predomínio da primeira sobre a segunda. Enquanto docentes como Setzer 

(2001) e personalidades como Craig A. Anderson aproximam-se da abordagem apocalíptica, 

escritores e pesquisadores como Johnson (2005), Tapscott (2010) e Prensky (2010) demonstram 

tendência para a abordagem integrada. 

  Na abordagem apocalíptica, os jogos digitais são percebidos como perda de tempo e 

péssima influência para seus utilizadores (também conhecidos como gamer) por serem vistos a 

partir de uma percepção unilateral e unidirecional. Além disso, são acusados, dentre outras 

coisas, de banalizar a violência e provocar o vício, motivos suficientes para mantê-los à distância, 

principalmente, das crianças e dos adolescentes. Na abordagem integrada, a utilização dos jogos 

digitais é compreendida como um processo quase que irreversível na cultura contemporânea, por 

isso adota-se uma postura de aceitação sem crítica, considerando-os apenas como veículo de 

produção de lazer e aprendizagem.  

Quando questionados, no grupo focal, a respeito das suas concepções sobre jogos digitais, 

os participantes da pesquisa preferiram não adotar nem a abordagem apocalíptica nem a 

abordagem integradora. Escolheram seguir por uma outra vertente - a da abordagem crítica – 

representada por Gee (2004), Alves (2005), Shaffer (2006), Mattar (2010), entre outros. Nessa 

abordagem, compreendem-se os jogos digitais para além dos aspectos dicotômicos, negativos e 

positivos, por não os considerar totalmente bons e nem totalmente ruins, mas capazes de fornecer 

contribuições quando bem administrados e mediados. 

 Duas participantes recorreram às experiências vivenciadas com familiares jogadores para 

ilustrar suas concepções sobre jogos digitais. Uma delas foi a docente Kitana, que já tinha um 

pouco de experiência como jogadora e falou sobre jogos digitais baseada, inicialmente, na 

experiência vivenciada com dois primos da faixa etária de 11 e 12 anos, que considera viciados 

nesses tipos de jogos.  

 

[...] quando faço uma leitura desses dois primos que estão mais próximos, eu vejo que 
eles criam certo desleixo, às vezes, para estudar. A preocupação deles é mais jogar. É 
competir entre eles dois.62 (Docente de História Kitana) 
 

                                                                                                                                                              
cultura de massa. Os integrados, por sua vez, são considerados como os sujeitos que convidam a aceitar o consumo 
acrítico desses produtos. 
62 É importante salientar que a forma de expressão dos participantes da pesquisa, isto é, seus relatos não foram 
corrigidos, mas sim, transcritos na íntegra. 
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Os jogos digitais são vistos, através desse relato de Kitana, como os causadores tanto do 

vício como, também, da falta de interesse pelo estudo. Contudo, não se pode fazer uma relação 

direta como esta, uma vez que outros fatores, independente dos jogos digitais, podem provocar 

essas e outras reações nos estudantes. Para Negroponte (1995), a correlação dos jogos digitais 

com o vício, muitas vezes, é feita quando as pessoas não conseguem perceber que as estratégias 

usadas para vencer no jogo podem trazer benefícios para a vida futura do jogador.  

Ocorre com os jogos digitais, hoje, o mesmo “(pré)conceito” - perante ao desconhecido - 

que aconteceu há anos com outras tecnologias emergentes ao longo do tempo, quando estas, 

seguindo a onda do desenvolvimento tecnológico, passaram a despertar e atrair o interesse da 

sociedade em detrimento do uso de tecnologias mais antigas. Essa espécie de “(pré)conceito”, 

mesclado de medo e desconfiança diante do novo, do desconhecido, acompanha a humanidade 

desde os primórdios da nossa civilização. Romper com esse tipo de entrave se constitui num 

contínuo trabalho de conscientização.  

No caso dos nossos antepassados, resultou na superação da barbárie, o que possibilitou ao 

ser humano sair do estado de silêncio para os grunhidos; dos grunhidos para a fala; dos desenhos 

rupestres para a escrita; da escrita em papiros para a publicação em livros impressos; e 

finalmente, dos livros para outros meios de comunicação como jornal, cinema, rádio, televisão, 

teatro, computador, etc. 

 Johnson nos apresenta outra provável justificativa para tal reação diante dos jogos: a 

comparação (sem cabimento) entre os jogos digitais e o livro. 

 

[...] ao julgar novos sistemas culturais à própria maneira, a presença do passado recente 
inevitavelmente influencia a visão da forma emergente, realçando as falhas e as 
imperfeições. Historicamente, os jogos sofreram essa síndrome, principalmente porque 
têm sido comparados com as convenções mais antigas da leitura, como o livro. (2005, 
p.16) 
 

Segundo este autor, condenar todos os jogos digitais porque algumas pessoas não os 

utilizam da maneira apropriada é uma atitude que deve ser repensada. Partindo desse pressuposto, 

Gee (2010) afirma que, se usados corretamente, esses jogos podem proporcionar aos seus 

jogadores, talvez, mais benefícios do que alguns livros. Para esse autor, a diferença entre jogos 

digitais e livros está na capacidade de os primeiros proporcionarem coisas boas e, ainda assim, 

serem completamente negligenciados pela maioria das pessoas. 
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  A docente Kitana não se limita a apontar apenas o “lado negativo dos jogos digitais”. Na 

continuação da sua fala, expressa, de forma crítica, que o jogo digital pode ensinar e ajudar a 

descarregar muitas coisas, concepção compartilhada também pelas graduandas Sílvia e Paula. 

 

O jogo te ensina a procurar respostas para desvendar algum caso [...]. No Boxe como 
joguei, você descarrega alguma coisa. Seja numa corrida, seja num jogo de tênis, eu 
acho que o jogo em si ensina muitas coisas. [...] Acho muito interessante sim, a questão 
dos jogos digitais, pois você aprende a ter estratégia, ter iniciativa e a fazer interação. 
Agora tem que ser utilizado com limitações, seria esse o parâmetro de você aprender 
que tem regras e que as regras têm que ser seguidas. (Docente de História Kitana) 
 

Percebe-se, no discurso da docente Kitana, que o jogo ajuda a exteriorizar algumas 

reações intrínsecas do/ao indivíduo, num processo conhecido como catarse. Para Jones (2004), ao 

contrário do que muitos acreditam, os jogos de computador e todo conteúdo televisivo, até 

mesmo os violentos, ajudam no processo de liberação do emocional e combatem os medos e as 

angústias da vida real, na medida em que possibilitavam a demonstração de tudo o que estava 

reprimido. 

Através da experiência pessoal de jogar Boxe, usando o Nitendo Wii no Curso de 

Extensão, a docente Kitana chegou à conclusão de que os jogos digitais são interessantes, capazes 

de promover aprendizagem e auxiliar a educação, desde que sejam estabelecidas certas limitações 

e regras. Alguns autores, como Huizinga (2001), Vygotsky (1994) e Piaget (1994) dispensaram 

especial atenção em seus estudos sobre a relação jogos e regras. Na concepção de Huizinga, todo 

jogo tem regras e elas determinam o que “vale” dentro do jogo. Desta forma, as regras de todos 

os jogos são absolutas e não permitem discussão. 

 

[...] a desobediência às regras implica a derrocada do mundo do jogo. O jogo acaba: o 
apito do arbitro quebra o feitiço e a vida “real” recomeça. O jogador que desrespeita ou 
ignora as regras é um “desmancha-prazeres”. Este, porem, difere do jogador desonesto, 
do batoteiro, já que o ultimo finge jogar seriamente o jogo e aparenta reconhecer o 
círculo mágico.  (2001, p.14) 
 

De acordo com Vygotsky (1994), a interação com os jogos permite à criança aprender 

regras e controlar ações impulsivas pela via do prazer, da distração, desempenhando o papel de 

elementos mediadores entre o conhecimento construído e os novos conhecimentos em processo 

de elaboração.  

Para Piaget (1994), a forma pela qual as crianças lidam com as regras no jogo e no âmbito 

social varia no decorrer do processo de desenvolvimento, denominado de estágios, por isso, cabe 
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ao educador compreender que deve lidar de diferentes formas com cada faixa etária. As crianças 

até dois anos simplesmente jogam, não possuem nenhuma consciência de regras, jogar para elas é 

meramente uma atividade motora. De dois aos seis anos, as crianças, ao observarem os maiores 

jogar, começam a imitar o que observam; sendo assim, as regras são obedecidas devido ao hábito 

e não por uma consciência do que é certo ou errado. Jogar, neste caso, é uma atividade que 

produz prazer psicomotor (fase da anomia). De sete aos dez anos, há um forte desejo nas crianças 

de entender as regras e de jogar respeitando o combinado, o descumprimento da regra não 

corresponde a uma atitude correta (fase da heteronomia). De onze aos doze anos, o adolescente 

desenvolve a capacidade de raciocínio abstrato e as regras já são bem assimiladas, surge um 

grande interesse em estudar as regras em si mesmas, para estabelecer quais vão ser aplicadas no 

jogo (fase da autonomia).  

Assim como a docente Kitana, a graduanda de História Sheva Alomar acha os jogos 

digitais interessantes, no entanto, levanta a preocupação quanto à mediação que deve ser feita 

pelos pais e familiares no momento em que a criança está interagindo.  

 

Assim essa mediação também tem que ser feita pela família, pelo pai, pela mãe. Por que 
ocorre esse excesso, esse vício das crianças com os jogos. [...] Realmente tem que se ter 
o controle dessa acessibilidade aos jogos e quem tem que tá fazendo isso são os pais. 
Eles têm que está acompanhando, infelizmente a gente não ver isso hoje. (Graduanda de 
História Sheva Alomar) 

 

Para Sheva Alomar, cabe apenas à família exercer o papel de mediar o contato com os 

jogos digitais, isentando a atuação do docente nesta tarefa, como se o espaço doméstico fosse o 

único local apropriado para utilização dos jogos digitais. Sheva Alomar ainda comenta sobre sua 

conduta enquanto mãe de uma criança que costuma interagir com jogos digitais no computador e 

em DVDs. Deixa transparecer, mais uma vez, sua concepção de que os jogos devem ser 

monitorados pelos pais. Evidencia outros aspectos ao declarar que sua filha passou a ter mais 

discernimento em termo de organização, de agilidade e de conhecimentos técnicos ao jogar jogos 

digitais. Para elucidar seu comentário, relata a experiência da filha quando ganhou um karaokê e 

nenhum adulto soube instalar. 

 
Eu controlo muito, não por desconfiança, mas como mãe agente tem a obrigação de 
estar monitorando tudo. [...] Fico o tempo todo verificando e perguntando: E aí, o que 
você aprendeu desse jogo? O que achou de interessante?  
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 [...] Acontece que devido ao acesso da minha filha ao computador por causa da parte 
de jogos, ela já sabe toda parte de instalação. O DVD que eu não consegui instalar e 
olhe que estou fazendo um curso de eletrônica [...], ela conseguiu. Ela insistiu e sozinha 
foi tentando até que conseguiu programar o DVD todo, a parte de jogos, de karaokê, a 
parte de CD, até de USB para colocar o pendrive. (Graduanda de História Sheva 
Alomar) 

 
 

Princess Peach, uma das graduandas de Pedagogia, concorda com as demais integrantes 

(Kitana e Sheva Alomar) com relação ao controle dos pais quando as crianças estão jogando. 

Para ela, o jogo digital é uma maravilha, toma como base para justificar sua colocação a 

experiência quando trabalhou em escolas privadas de Salvador. Na sua concepção, os estudantes 

dessas escolas estão totalmente antenados com esse tipo de jogos e conseguem aprender muitas 

coisas através deles. 

 

[...] Os jogos que os meninos jogavam nas escolas particulares eram avançadíssimos. 
Eles interagiam e um passava para o outro [...]. Assim, eu notava que eram meninos 
antenados com a tecnologia e eles não tinham dificuldades de interagir, de mexer em 
qualquer telefone celular. Já eram totalmente familiarizados com computador, com 
programas. (Graduanda Princess Peach) 
 

A fala de Princess Peach apresenta os jogos digitais como os responsáveis pela iniciação e 

desbravamento desses estudantes do universo digital que está ao seu redor. Ao se posicionar desta 

forma, aproxima-se da compreensão de Silva (2006) que considera os jogos digitais como 

principais difusores da cultura digital, os precursores, aqueles que, ao mesmo tempo, 

proporcionam a iniciação (tanto pelo jogo como pelo lúdico) a uma forma de cultura da 

informática que se propaga junto ao público. É como se os jogos digitais fossem a porta de 

entrada e os responsáveis diretos pela aculturação a outros meios digitais ‘sem causar dor’ aos 

seus utilizadores.  

Nesse sentido, Turkle (1989 apud ALVES, 2004, p.7) reafirma a opinião de Silva (2006), 

ao registrar que as interações, cada vez mais cedo, com os jogos digitais se constituem nos 

primeiros contatos dos sujeitos com as máquinas e com o computador. Para essa autora: “Os 

videogames são uma janela para um novo tipo de intimidade com máquinas, que caracteriza a 

cultura de computador nascente. O relacionamento especial que os jogadores estabelecem com os 

videogames tem elementos comuns a interações com outros tipos de computador.”   

Os jogos digitais, para a graduanda Princess Peach, também aumentam a cognição, a 
percepção e amenizam a dificuldade de interação entre os jogadores, até porque eles 
jogam juntos. Sendo assim, essa graduanda declara: “[...] Acho que os jogos eletrônicos 
quando colocados para os jogadores jogarem juntos, aumentam tanta coisa boa. Isso 
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porque eles podem interagir juntos, ter censo de grupo, de amizade, de respeito, de 
espaço.” (Discente de Pedagogia Princess Peach) 
  

Ao jogar em dupla ou em grupo63, como acontece em jogos Massive Multiplayer Online 

(MMO) e Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), os jogadores têm a 

possibilidade de adquirir, sociabilizar e trocar diversos tipos de saberes que ultrapassam a 

extensão do próprio jogo, realizando uma aprendizagem colateral64 (DEWEY, 1979; JOHNSON, 

2005) e suscitando discussões em outros espaços sobre assuntos como: DNA, Clonagem, 

Civilizações Antigas (Grécia, Roma), 2ª Guerra Mundial, etc.; que surgem tangencialmente ao 

enredo. Ou, como afirma Johnson (2005), se constitui em uma aprendizagem colateral. 

Antes do Curso de Extensão, Princess Peach possuía uma visão completamente negativa 

dos jogos digitais, justificada pela ausência de interação e pela propagação da mídia televisiva a 

respeito da suposta violência estimulada por tais jogos.  

 

[...] Eu tinha uma percepção totalmente diferente. Acredite! Eu tinha uma percepção 
que os jogos eletrônicos deixavam as pessoas violentas, até porque a mídia televisiva 
passa isso em diversas reportagens. Uma que mais chamou minha atenção foi a daquele 
jovem – um jovem médico inclusive - que entrou no cinema e saiu metralhando tudo 
[...] (Graduanda Princess Peach) 
 

Princess Peach demonstra, neste relato, como o poder exercido pela mídia televisiva 

modifica desde o comportamento até a opinião das pessoas, fazendo-as ter concepções negativas 

sobre os jogos digitais, como se as pessoas que jogassem saíssem sempre atirando na multidão.  

O caso mencionado por Princess Peach aconteceu na noite de 3 de novembro de 1999, dentro da 

sala 5 do cinema do Morumbi Shopping, Zona Sul da capital paulista. O estudante de medicina 

Mateus da Costa Meira disparou com uma metralhadora contra a platéia, matando três pessoas e 

ferindo cinco. É importante ressaltar que este fato é sempre lembrado quando se fala de jogos 

digitais e violência no Brasil. 

O incidente foi correlacionado com os jogos digitais, pois Mateus era aficionado por jogos 

como War, Master e Duke Nukem 3D. Essa correlação foi feita, principalmente, pelo fato desse 

                                                 
63 É completamente normal entre alguns jogadores constituírem amizades on line, com pessoas de diferentes regiões 
e até mesmo países. Eles tiram dúvidas, trocam todos os tipos de informações sobre os desafios e enigmas do jogo de 
interesse em comum, sem ao menos ter a preocupação de conhecer o interlocutor pessoalmente. É possível encontrar 
tais discussões em comunidades no ORKUT dos jogos digitais: Medal Gear Solid , Civilization, Age of Empires, 
Medal of Honor, God of War, etc. 
64 Trata-se de uma aprendizagem que vai “além do conteúdo explícito da experiência” e também do processo de 
memorização. No caso do jogo, o importante não é simplesmente o que se pensa quando se está jogando, mas sim, 
como pensa enquanto joga, pois, mais relevante é o aprender a pensar e refletir em torno da narrativa e 
acontecimentos reproduzidos pelo jogo. (JOHNSON, 2005) 
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último jogo possuir uma cena de tiroteio dentro de um cinema. A hipótese da influência direta 

causada por esse jogo foi descartada, porque outros fatores emergiram.  Além de ser usuário de 

cocaína, Mateus sofria de problemas psicológicos, havia sido internado em clínicas psiquiátricas 

para controlar sintomas de delírios, alucinações, irritabilidade e agressividade alguns meses antes 

do incidente.  

Para Alves (2005), não é possível comprovar uma influência direta dos jogos digitais no 

cotidiano dos jogadores e suas possíveis implicações em um comportamento “violento”, como 

frequentemente é propagado, especialmente, pela mídia televisiva e impressa, a partir de uma 

visão linear e maniqueísta. Na pesquisa realizada com cinco jovens imersos neste universo dos 

jogos digitais, Alves (2005) aprofunda essa discussão e chega à conclusão de que a interação com 

esses tipos de jogos não produz comportamentos violentos, pois a violência emerge como 

sintoma de outros problema que envolvem questões culturais, afetivas e socioeconômicas.  

Por meio de diversos exemplos, Jones (2004) também afirma que os jogos e outras formas 

de entretenimento violento não tornam as crianças agressivas. Na sua interpretação, a maioria das 

crianças sabe que matar de brincadeira dentro do jogo é apenas parte do faz-de-conta. 

Compreende que, não necessariamente, está se preparando para matar pessoas de verdade quando 

crescer. Todavia, a preocupação extrema de alguns adultos, que ficam com medo de suas próprias 

reações e seriam os verdadeiros causadores do ‘despertamento’ das crianças, que começam a dar 

importância exagerada ao que deveria ser somente uma brincadeira.  

Na concepção de Jones (2004), os pais não se conformam ao ver que seu filho ou sua filha 

estão “matando” pessoas ou monstros, mesmo que sejam virtuais. Por isso, os convida a interagir 

com seus filhos, participando das brincadeiras e dos momentos em que as crianças estão 

“matando” inimigos fictícios, isso os ajudaria a entendê-los e, também, abriria espaços para 

conversas sobre o assunto, trazendo uma compreensão dos fatos. 

A docente Kitana toca num outro ponto, até então não ressaltado por nenhum dos 

participantes. Trata-se do isolamento, possivelmente, causado pelos jogos.  

 

Tem pessoas que trocam a questão de viver a realidade entre amigos [...] para ficar só 
no virtual. [...] Pode-se criar um vício, na medida em que digo: - [...] Olha eu estou 
chateado e não quero falar com ninguém. Vou ficar aqui jogando. 
Quando chega nesse ponto a pessoa está ali num mundo criado por ela e que está 
respondendo o que ela precisa naquele momento. 
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O graduando Chris Redfield discorda do comentário de Kitana sobre esse suposto 

isolamento causado pelos jogos digitais. Declara que, por experiência própria, o jogo não leva em 

si ao isolamento, o que leva ao isolamento é uma série de outros fatores: “[...] eu posso me isolar 

em meu quarto lendo um livro, eu posso me isolar no meu quarto com um violão, o jogo é só 

mais um suporte.” 

Assim como não se pode tecer uma relação linear entre jogos digitais e a violência, do 

mesmo modo não se deve cair no engano de acreditar que os jogos promovem o isolamento entre 

pessoas. “Apesar do isolamento em relação a outras pessoas ser um perigo potencial dos games 

[...] há muito menos perigo hoje, quando a maioria dos games foi desenvolvida para ser jogado 

em rede do que pode ter havido no passado.” (PRENSKY, 2010. p. 125) 

O que aparentemente parece um isolamento do mundo externo pode, na verdade, não ser. 

Cada vez mais, presenciamos o desenvolvimento de outro tipo de interação social ou forma de 

relacionamento entre as pessoas, no qual a comunicação acontece virtualmente (LÉVY, 1999). O 

fato de jogar sozinho, não significa, necessariamente, que ali se configura um processo de 

isolamento ou que não há qualquer comunicação naquele ambiente. 

 Assis compreende que, até mesmo interagindo com jogos singleplay, é possível evitar o 

completo isolamento ao simular a presença de um oponente.  

[...] depois de alguma prática, o próprio jogador solitário pode começar a criar táticas de 
jogo que simulam a presença de um oponente. "De dez jogos de paciência, quantos sou 
capaz de fechar, isto é, de encaixar todas as cartas? Cinco? E se, no mês passado, minha 
média foi quatro, então estou melhorando?" Está estabelecido um campeonato privado 
[...] (2006, p.14) 
 

Mesmo com essa possibilidade, é mais provável os jogadores optarem por estabelecer 

uma comunicação em tempo real, por meio dos jogos MMO e MMORPG, nos quais, dentre 

outras coisas, podem trocar informações e jogar simultaneamente com pessoas dos mais diversos 

locais do planeta sem, necessariamente, necessitar da presença e do contato físico. Essa troca 

pode acontecer, na medida em que a comunicação se estabelece no ciberespaço, ou seja, num 

espaço aberto, virtual, fluido, navegável, de encontros, de trocas simbólicas e de aventuras. 

Ante o exposto sobre os jogos digitais, pude apreender que a adoção da concepção crítica 

por parte dos docentes a respeito dos jogos digitais não se distancia da adoção dos graduandos, 

muito pelo contrário, elas se aproximam e até mesmo se complementam. Durante o grupo focal, 

não foi constatado um clima de desarmonia entre os relatos dos participantes e, apesar de 

existirem pontos de divergência, as controvérsias foram expressas respeitosamente e apresentadas 
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ao outro de uma perspectiva diferente da outrora emitida, o que promoveu reflexão e, em alguns 

momentos, mudança da concepção do outro.   

Observei, através da análise dos relatos, o quanto foi importante para alguns participantes 

- principalmente aqueles que não tinham muito contato com jogos - interagirem com diferentes 

jogos em várias plataformas para conhecê-los e emitir um juízo de valor sobre eles. Tal ação fez 

muita diferença no momento em que eles se expressaram no grupo focal, sobretudo, porque 

falaram baseados na experiência própria, ou seja, emitiram opiniões não firmadas em suposições 

ouvidas nos meios de comunicação, mas fundamentadas e subsidiadas na própria experiência. 

O fato de esses participantes não visualizarem os jogos digitais de modo totalmente 

apocalíptico ou integrado, provavelmente se justifica porque muitos deles, desde criança, 

estabeleceram contato com esses jogos, constituindo com eles uma relação de assimilação sem 

nem mesmo perceber. Usar jogos digitais, para eles, hoje é tão natural quanto a respiração.  

De modo geral, as concepções dos docentes e graduandos sobre jogos digitais se 

aproximam e refletem o quanto eles estão cientes do que os jogos são, possuem, promovem e 

devem ser. Possivelmente, essa ação é o resultado de um amadurecimento da compreensão de 

jogos digitais, não como mais um aparelho tecnológico, mas sim, como um meio que proporciona 

novos modos de percepção, linguagem, sensibilidades e escritas. Para melhor compreensão dos 

conceitos estabelecidos pelos participantes sobre os jogos digitais, construi um mapa conceitual 

que pode ser visualizado logo abaixo.  
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URA 10 - Concepções sobre jogos digitais: com a palavra graduandos e docentes de História e áreas 
s. 

Fonte: Própria 
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• Compreensões a respeito dos history games: serious e non-serious  

 
No decorrer do Curso de Extensão, os participantes da pesquisa interagiram com history 

games classificados como serious (Medal of Honor, God of War, Capoeira Legends) e non- 

serious (Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Cabanagem, Búzios: Ecos da Liberdade) 

que já foram apresentados no capítulo “Desbravando o universo dos history games utilizados na 

pesquisa”. Após a interação com esses jogos, os participantes foram perguntados a respeito dos 

vários aspectos que chamaram atenção ao jogá-los. 

O docente Nero e o graduando Chris Redfield compartilharam opiniões aproximadas 

sobre o modo como a História é abordada dentro das narrativas dos dois tipos de jogos, 

percebendo, além disso, os fins para os quais são produzidos. Para esses participantes, os history 

games classificados como serious seriam aqueles que apresentam maior compromisso histórico, 

uma preocupação em manter a veracidade histórica dentro do jogo sintonizada com os escritos 

dos historiadores e com os conteúdos ensinados na sala de aula. Por sua vez, os history games 

classificados como non-serious seriam aqueles que se apropriam de alguns contextos da História 

como pano de fundo para suas narrativas. Isso justifica o fato de, em determinados momentos 

fugirem, parcialmente, do contexto histórico anunciado nos títulos dos jogos. Nero e Chris 

Redfield também destacaram que os principais objetivos desses jogos seriam vender e entreter, ao 

invés de ensinar como no caso dos serious.  

 

Em termos gerais, esses jogos não-comerciais apresentam [...] maior compromisso com 
a veracidade histórica. Os comerciais pegam, às vezes, um fato isolado em determinado 
momento. O clímax do jogo acaba virando pancadaria pura, foge totalmente daquela 
proposta inicial que os jogos não-comerciais têm [...] de critério mais educativo. 
(Docente Nero) 
 
 

Para Chris Redfield, 
 
A diferença do jogo comercial para o não comercial é bem essa do pano de fundo. O 
jogo comercial tem a História como pano de fundo, até porque o jogo tem que ser 
vendido [...]. Os jogos educativos, não. Ele pega a História para se aprofundar. [...] O 
jogo todo é baseado na História. (Graduando Chris Redfield) 

 

Esses participantes expressam, claramente, que o tratamento da História por parte dos 

seus desenvolvedores dentro das narrativas seria suficiente para classificá-los como serious ou 

non-serious.  No caso dos primeiros, a História sempre seria colocada em primeiro plano, fator 
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que contribui decisivamente para a rotulação desses jogos como jogos educativos, desenvolvidos 

para ensinar e aprender conteúdos, ao invés de jogos para entreter seus utilizadores. Já nos 

segundos, a História seria adotada de maneira isolada e sem ater-se à veracidade dos fatos, devido 

à adoção da licença poética65, que lhes permite abordar um determinado acontecimento histórico 

sob o viés da ficção.  

Desta forma, as duas categorias de jogos são diferenciadas por esses participantes a partir 

de dois critérios: a) pela adoção da História (como primeiro plano ou como pano de fundo); e b) 

pela finalidade (para aprendizagem ou para entretenimento/vendagem). É relevante esclarecer 

que, por estar aprendendo/ou interagindo com history games classificados como serious, não 

impede que os jogadores estejam exercendo uma atividade lúdica. Além do mais, deve-se pensar 

que jogos sem finalidade pedagógica podem ensinar mesmo não intencionalmente, como se 

propõe nos serious games (jogos sérios).  

Apesar de ter ganhado bastante evidencia nos últimos anos os serious games surgiram nos 

anos 80 com os simuladores desenvolvidos pelos Estados Unidos para a área militar. Nos dias 

atuais, muitos desses jogos se utilizam dos recursos tecnológicos da indústria de jogos digitais 

para atrair, divertir e oferecer atividades que favorecem a absorção de conceitos e habilidades 

psicomotoras. Não somente para área de educação (como os history games Tríade), mas também 

para as áreas de ligadas à defesa (America's Arm), propagandas, exercícios físicos (MindHabits), 

segurança no trabalho (S.A.F.E), serviços de saúde (The Incredible Adventures of the Amazing 

Food Detective, Theme Hospital), segurança no trânsito (Ace's Adventures), gestão de 

emergência (Triple Zero Hero), planejamento urbano, engenharia, etc.  

Num módulo66 de estudo titulado “Serious Games para Saúde e Treinamento Imersivo” os 

autores Liliane S. Machado, Ronei M. Moraes e Fátima L.S. Nunes defendem que essa classe de 

jogos visa simular práticas do dia-a-dia, com o objetivo de proporcionar o treinamento de 

profissionais, situações críticas em empresas, conscientização para crianças, jovens e adultos e 

mesmo para situações corriqueiras, como escolher os opcionais e a cor de um carro. Por isso, o 

termo serious games passou a ser designado para identificar os jogos com um propósito 

específico, que vão além da concepção de entretenimento e oferecem outros tipos de 
                                                 
65 A licença poética genuína foi criada com o objetivo de conceder uma certa liberdade ao artista para que ele possa 
expressar toda a sua criatividade, sem estar preso às regras gramaticais ou métricas. Porém tornou-se comum utilizá-
la para se expressar sem seguir padrões e histórias pré-estabelecidas em desenhos animados, histórias em quadrinhos, 
filmes, novelas, jogos digitais, etc.  
66 Esse módulo de estudo está disponível através do site: http://www.abs-
tech.com/admin/modulos/portal/upload/arquivos/17/serious_games_final.pdf Acesso 13 de jan de 2011. 

http://www.abs-tech.com/admin/modulos/portal/upload/arquivos/17/serious_games_final.pdf
http://www.abs-tech.com/admin/modulos/portal/upload/arquivos/17/serious_games_final.pdf
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experiências, como aquelas voltadas ao aprendizado e ao treinamento. Dessa forma, “esses jogos 

passaram a ser aplicados para simular situações críticas, que envolvam algum tipo de risco, 

tomada de decisões ou, ainda, desenvolver habilidades específicas. Em ensino, pode-se simular 

situações onde o uso de um conhecimento seja necessário para a evolução no jogo. Em alguns 

casos, ensino e treinamento podem ser combinados para simular situações onde se aprende algo 

para ser utilizado na própria simulação instantes depois.” (ibid, p.3) 

Os relatos anteriores de Nero e Chris Redfield chamam atenção pela percepção desses 

participantes no que se refere às estratégias utilizadas para o desenvolvimento dos history games 

do tipo serious, que, em prol da sua finalidade pedagógica – auxiliar no ensino e na 

aprendizagem - são recheados de ações repetitivas, maçantes e mecânicas. Muitas vezes, ao invés 

de promoverem aprendizagem, esses jogos desestimulam e cansam os jogadores que, ao 

perceberem a tentativa de transposição dos conteúdos dos livros didáticos por via do mesmo 

formato utilizado no dia-a-dia da sala de aula, acabam desistindo de jogar por achá-los chatos, 

enfadonhos e sem ludicidade67. Ainda mais se já tiverem experiências com outros tipos de jogos 

que lançam mão de outras estratégias mais sedutoras e essenciais na constituição de qualquer tipo 

de jogo: o entretenimento, o desafio e a diversão.  

A ressalva feita por Nero e Chris Redfield é pertinente, pois nos leva a refletir sobre o 

papel dessas características na aprendizagem dos participantes. Com essa colocação, pergunto-

me: Será que o processo de ensino e de aprendizagem necessita de um estado completo de 

concentração que exige ausência dos artifícios lúdicos nesses tipos de jogos? Assim como 

Maheu, considero que o ensino lúdico só pode acontecer quando nele se “inserem conteúdos, 

métodos criativos e o enlevo em se ensinar e, principalmente, aprender”. (2007, p.27) 

Por serem jogadores, Nero e Chris Redfield demonstram conhecer bastante a lógica dos 

dois tipos de jogos digitais históricos. Em seus relatos, esses participantes evidenciam tanto o 

imbricamento existente entre as narrativas dos history games do tipo serious como o apelo 

ficcional dos non-serious. Nero reforça esta concepção ao afirmar:  

 

O conteúdo do jogo não é voltado única e exclusivamente para entreter. Ele tem algo a 
mais [...] enquanto que os outros não. A finalidade lógica é vender e para isso miram 
um público alvo. Como jogar, levando em consideração critérios educativos não é tão 

                                                 
67 É necessário pontuar que, assim como Cipriano Luckesi, compreendo o conceito de ludicidade para além da ideia 
de lazer restrito à experiência externa, mas como um estado de consciência plena e de experiência interna do sujeito 
que vivencia uma ou várias experiências lúdicas, entregando-se a ela por inteiro, sentindo-se livre, feliz. (LUCKESI, 
2005) 
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interessante assim, para quem tá a fim de comprar um jogo pura e simplesmente para se 
entreter, o conteúdo é deixado de lado na maioria das vezes. (Docente de História Nero) 
 
 

Mesmo não sendo desenvolvidos com a finalidade de ensinar quaisquer conteúdos 

históricos, direta ou indiretamente, os history games do tipo non-serious contribuem para que isso 

aconteça, na medida em que despertam a curiosidade do jogador para comparar se o que aparece 

explícito no jogo, realmente, aconteceu na vida ‘real’.  O graduando Solid Snake relata como esse 

processo acontece:  

 

Por exemplo, quando você tá jogando o God of War, [...] ele fala sobre a questão da 
Mitologia Grega na primeira fase do jogo 2. [...] O primeiro maior desafio é o Colosso 
de Rodes. Ele não explica para você o que é o Colosso de Rodes, ele está lá. Então, ele 
é apenas um elemento para você interagir, se você tiver o conhecimento prévio você vai 
saber que é o Colosso de Rodes, mas se não tiver vai ficar curioso para descobrir. 
(Graduando de Letras Solid Snake) 
 

Por outro lado, não se pode garantir que os history games do tipo serious ensinem e 

facilitem a aprendizagem, pois se trata de um processo que depende do jogador e das 

circunstâncias com as quais ele estará interagindo o jogo.  Se o jogo for utilizado na escola como 

meio de avaliação, com tempo e espaço determinado, certamente, em meio à tensão de ser 

aprovado ou reprovado, o jogador acabará não jogando por prazer, mas condicionado a esse 

contexto. Nessa situação, é possível perceber que o jogo pode perder uma das suas principais 

características: a de ser uma atividade livre e divertida. (HUIZINGA, 2001; CAILLOIS, 2001)  

A estética, para o graduando Chris Redfield, seria o divisor de águas entre os dois tipos de 

jogos, já que os non-serious possuem tecnologia de ponta capaz de elaborar jogos sofisticados e 

esteticamente atrativos. A estética seria um dos elementos que falta aos history games do tipo 

serious para se aproximarem dos non-serious e despertarem o interesse dos jogadores. 

 

Acho que existe outra diferença também, a estética. Eu acho que isso fica claro [...], 
pois os outros jogos não têm como concorrer com a indústria comercial de jogos, que 
tem todo um aparato de equipe. Isso tende a prejudicar talvez o jogo não-comercial, 
porque quando você tem acesso a certo tipo de tecnologia, aquele jogo que está um 
pouquinho mais atrasado [...] acaba ficando um pouco chato [...] (Graduando de 
História Chris Redfield) 
 

Para Huizinga, não podemos afirmar que a beleza é inerente ao jogo enquanto tal, pois há 

nele apenas uma tendência para ser belo e não uma exatidão dessa característica.    
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[...] embora a beleza não seja atributo inseparável do jogo enquanto tal, este tem 
tendência a assumir acentuados elementos de beleza. A vivacidade e a graça estão 
originalmente ligadas às formas mais primitivas do jogo. [...] em suas formas mais 
complexas o jogo está saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres dons de 
percepção estética de que o homem dispõe. São muitos, e bem íntimos, os laços que 
unem o jogo e a beleza.  (2001, p. 9-10) 
 

A estética, realmente, é uma característica notória, que diferencia os dois tipos de jogos de 

forma bastante perceptiva e, até mesmo, para aqueles que são jogadores casuais. Partindo do 

comentário de Chris Redfield, resta aos produtores de history games do tipo serious – mesmo 

diante da falta de recursos financeiros - assumirem o desafio de aliar aos gráficos simples e ao 

enredo com informações históricas, a diversão proporcionada pelos non-serious. Para tanto 

devem apostar, significativamente, em enigmas e em investigações instigantes, com doses 

equilibradas de humor e suspense. 

Para o graduando Solid Snake, a forma como a proposta didática é articulada nos history 

games do tipo serious contribui para a perda da imersão68 no jogo e faz com que o jogador tenha 

a impressão de estar lendo um livro.  

 

Essa proposta didática desses jogos que ele tava falando [history games do tipo serious] 
é expositiva demais. Ela perde a característica da imersão, então o jogador tem a 
impressão de repente está ali jogando e perceber: Peraí! Eu tô lendo um livro de 
História. Isso faz com que esses tipos de jogos perda a característica de imersão, que é 
uma coisa que os jogos comerciais têm muito em foco.  
 

O docente Nero concorda com a colocação do graduando Solid Snake e reforça que se 

constitui num grande desafio criar um jogo educativo [history games do tipo serious], porque é 

uma concorrência desleal com os non-serious. “[...] você tem que tornar o jogo atrativo, ao 

mesmo tempo em que traz um conteúdo explícito, e isso é muito difícil.” Apenas uma 

participante declarou não saber diferenciar as duas categorias de jogos. Os demais se 

posicionaram sobre questões que não faziam referência à questão norteadora desse grupo focal e 

por isso não foram referenciados neste momento. 

O graduando de História, Vicent Valentine, postou no blog criado para o curso “História e 

jogos digitais” um comentário sobre os history serious games e, na sua concepção, além de 

chatos quando comparados com jogos comerciais, transmitem menos conhecimento do que estes 

últimos. Sugere que um ótimo exemplo de jogo que pode ensinar seria o jogo de estratégia Age 

Mitology. “[...] sem sair do jogo é possível acessar informações sobre Mitologia grega, Nórdica, 
                                                 
68 O conceito de imersão será discutido à luz da teoria no próximo tópico: Sentidos construídos em torno do “Tríade: 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade” 
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Egípcia, bem como aspectos da economia, guerra, etc.”; e o jogo Age of Kings no modo 

campanha, onde “[...] você pode ver a história de Joana D'Arc, Gengis Khan, etc.”  

Através deste comentário do graduando Vicent Valentine, é possível tecer algumas 

considerações, especialmente sobre a transmissão de conhecimentos através dos history games do 

tipo serious e non-serious. Ao contrário do que o graduando afirmou, não é possível acontecer a 

‘transmissão’ de conhecimentos por meio da interação com nenhum tipo de jogo, porque o 

conhecimento é algo construído e não transmitido ou formado. Ele é edificado a partir de 

significações feitas pelo próprio sujeito, com a mediação ou não de outra pessoa, ao entrar em 

contato com uma dada informação.  

Ante o exposto, é possível ao jogador ter acesso sim, às informações, através de qualquer 

jogo, seja serious ou non-serious. Porém o conhecimento só pode ser constituído quando o 

sujeito se implica e ressignifica a informação adquirida, seja por meio da iniciativa própria ou da 

mediação de outra(s) pessoa(s). 

Na disciplina Epistemologia e Construção do Conhecimento (EDCA85)69, a Profª Drª 

Teresinha Fróes definiu com bastante clareza a diferença entre informação e conhecimento. Para 

ela, informação é um tipo de comunicação explícita, que pode ser base da construção do 

conhecimento após ter sido apropriada e ressignificada pelo sujeito, desta forma, a informação 

não passa de um acontecimento sem implicação e sem afetividade. Por sua vez, o conhecimento é 

resultado da experiência do sujeito e sua implicação e afetividade com a informação. Partindo 

desse pressuposto, a Profª Drª Teresinha Fróes ainda demonstra, através de um ciclo, como todo 

conhecimento pode se tornar informação novamente, basta apenas ser explicitado sem ter a 

afetividade.  

O graduando Vicent Valentine também declara não saber se os conteúdos 

disponibilizados nos jogos referenciados acima estão corretos; entretanto, em sua opinião, caso 

não estejam, passam a impressão de veracidade, devido ao modo como são apresentados e a 

forma como chamam a atenção do jogador, sem parecer uma cópia de trechos retirados de um 

livro e colocados no jogo. É relevante ponderar a importância dos jogadores, pais e professores, 

verificarem se realmente as informações que são apresentadas nos jogos estão corretas, ou se 

fazem parte de uma narrativa que adota a licença poética, para que nem tudo o que é ficção seja 

aceito como verídico. 

                                                 
69 Essa disciplina foi ministrada no período de 2010.1 no Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento 
– UFBA tanto pela Profª Teresinha Fróes como pelo Profº Dante Galeffi. 



 

 

134  

 Por outro lado, a forma como os conteúdos curriculares são disponibilizados nos jogos 

digitais com finalidade pedagógica é um assunto que sempre é colocado em discussão, 

justamente porque são transformados nos jogos em meros exercícios com imagens em 

movimento, sem quase nenhuma diversão e atração para o jogador. A respeito desse assunto, o 

graduando Vicent Valentine declara: 

 
O jogo educativo não irá avançar enquanto se preocupar em ser educativo e abordar 
assuntos nacionais. A impossibilidade financeira existe sim, a impossibilidade de falta 
de recursos nas escolas também, mais isso não muda o fato de que a forma de 
abordagem e os assuntos escolhidos são incorretos para chamar a atenção do jogador 
tanto para o jogo quanto para a informação. (Graduando de História Vicent Valentine) 

 

Em síntese, foi possível notar através dos relatos acima, que os participantes da pesquisa, 

em sua maioria, compreenderam as diferenças entre os dois tipos de history games. Assim, 

expressaram suas opiniões no grupo focal, enriquecendo as discussões a respeito da jogabilidade, 

da finalidade e dos conteúdos desses jogos. Para melhor visualização dessa compreensão construi 

um mapa conceitual no qual foram elencados, a partir das palavras/ verbos – chave: são, 

promove e possuem, os conceitos produzidos pelos participantes a respeito dos history games: 

serious e non-serious. 
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Figur
game 
a 11: compreensão dos History serious Games e dos not serious 

Fonte: Própria 
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• Sentidos construídos em torno do Tríade: Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade 

 

Os depoimentos dos participantes da pesquisa, expressos no grupo focal, revelaram vários 

sentidos produzidos sobre o jogo Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade que, de modo 

geral, estavam relacionados aos aspectos internos e de usabilidade do jogo como, por exemplo: 

jogabilidade, narrativa, informações históricas, gameplay70, mediação docente, ensino-

aprendizagem, etc. Por meio da demonstração de alegria, tensão, satisfação, frustração, 

descontentamento e discordância, os participantes apontaram aquilo que consideravam como 

pontos positivos e negativos, tecendo um verdadeiro mosaico ao entrelaçar as diversas opiniões, 

que serão apresentadas e analisadas no decorrer deste tópico.  

Como ponto de partida, os participantes declararam não ter dificuldade em identificar o 

jogo Tríade como um history game do tipo serious. O docente Nero e o graduando Solid Snake 

afirmaram perceber essa característica logo na abertura do jogo - onde é apresentado, por meio de 

uma história em quadrinhos (HQ), o contexto histórico referente à Revolução Francesa - e 

durante os diálogos dos personagens. “O jogo Tríade deixa muito claro a proposta didática dele 

que é expor um determinado momento histórico, neste caso a Revolução Francesa”, declara Nero. 

 Em contrapartida, a graduanda Nakiro afirmou, com certo tom de frustração, que, na 

verdade, sua dificuldade inicial estava na jogabilidade e não na identificação do jogo como um 

history game do tipo serious, uma vez que não tinha o hábito de jogar e por isso não conseguiu 

entender nada no início do jogo, e nem controlar o personagem principal.  

 

Olhe, eu sou uma negação para jogar. [...] Eu não consegui entender nada no início do 
jogo. Não consegui ir para lugar nenhum. Por incrível que pareça, eu estava com medo 
de ficar fazendo aquelas dancinhas, aquele balé quando você não consegue dominar o 
personagem. Tive dificuldade também de alcançar o primeiro objetivo. [...] (Graduanda 
de História Nakiro) 
 

O relato acima confirma as dificuldades percebidas, sobretudo na observação, ao longo da 

interação desta graduanda com o jogo Tríade. O medo de o personagem principal ficar “fazendo 

dancinha” pode ser uma camuflagem do verdadeiro receio e constrangimento de não saber jogar 

                                                 
70 Gameplay refere-se ao conjunto de táticas como coerência e flexibilidade que tornam interessante e divertida a 
experiência de jogar. (ASSIS, 2006, p. 12) 
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perante os outros participantes mais jovens e ágeis, que conseguiram rapidamente dominar a 

lógica do jogo. 

Essa opinião de Nakiro também foi compartilhada pelas graduandas Jade e Christie 

Monteiro. Todavia, percebi que outros participantes ficaram com vergonha de admitir essa 

dificuldade. De fato, durante a observação da interação com o jogo, percebi que essas graduandas 

necessitaram de informações e instruções por parte dos outros participantes para identificarem as 

regras, conhecerem os comandos básicos e prosseguirem resolvendo as quests do jogo. Na 

medida em que foram jogando e adquirindo experiência, duas das graduandas que declararam 

sentir dificuldades ao jogar, mudaram de opinião e declararam que tais dificuldades foram 

diminuindo, ao ponto de passarem para a segunda fase sem precisar de tantas orientações. “A 

jogabilidade ficou mais fácil porque já havia jogado outras vezes. Aí, fui aprendendo como era e 

por isso tive mais facilidade. Não precisei pedir mais informação”, disse Jade. 

Em geral, os jogos digitais são criados pensando na curva de aprendizado, pois não 

necessariamente deve ser tão fácil, a ponto do jogador passar das fases com facilidade, e não tão 

difícil que, o jogador, se frustrem e não queira mais interagir com o jogo. Na verdade, os jogos 

digitais devem ter uma mistura de prazer e desprazer. Quando se erra ou perde o jogador deve 

sentir a vontade de continuar para atingir os objetivos, o fato de acertar o tempo todo faz com que 

os jogadores achem os jogos desestimulantes. O balanceamento existente nos jogos digitais 

comerciais é o que faz os jogadores se estimularem a jogar durante várias horas. Esse 

balanceamento é uma das características que faltam em muitos serious games, inclusive no 

Tríade, conforme foi evidenciado pelos participantes. Esse fato acontece tanto por falta da 

experiência no desenvolvimento de jogos digitais com fins educacionais, como pela dificuldade 

de ensinar e dar prazer ao mesmo tempo, como acontece nas séries: Medal of Honor, Total War, 

Call of Duty. 

Através da ajuda dos demais participantes, se desenvolveu um tipo de interação social, na 

qual cada um realizou intervenção na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) do outro, pondo 

em prática a concepção apontada pela perspectiva freireana de que: “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1996). A ZDP foi o conceito criado por 

Lev Vygotsky (2001) para definir a zona de desenvolvimento em transição e passível de 

intervenção do sujeito, localizada entre o Nível de Desenvolvimento Real - no qual o sujeito já é 

capaz de fazer algumas coisas sozinho – e o Nível de Desenvolvimento Proximal - no qual o 

sujeito ainda não é capaz de realizar determinadas ações sozinho, mas com a ajuda de alguém 
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mais experiente. Seria a ZDP, então, uma zona do desenvolvimento do sujeito intermediária, que 

se apresenta na forma embrionária, num processo de maturação do que está por acontecer, 

permitindo intervenção e transformações provenientes do meio. Nas palavras do próprio 

Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal pode ser definida como: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes. (1994, p.112) 
 

O docente Nero e o graduando Solid Snake admitiram que não tiveram dificuldades para 

jogar o Tríade. Solid Snake declara que, pelo fato de ser um jogo com fins pedagógicos, com 

foco no conteúdo, o jogo Tríade adotou uma jogabilidade acessível ao público para o qual é 

destinado, ou seja, estudantes a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, pressupondo que esse 

público não teria qualquer dificuldade de interação.  

 

É natural que seja assim fácil, pois afinal de contas é um jogo que dever ser acessível. 
[...] Não adianta você expor conteúdo, colocar coisas a serem ensinadas, por assim dizer 
[...] e o consumidor daquilo, no caso, o aluno não conseguir avançar. Não tem lógica ele 
ficar empacado, sem conseguir ir para direita ou esquerda [...] Por isso é natural ser 
fácil. Isso é um ponto positivo, muito positivo no Tríade. Ele é simples de manuseio. 
(Graduando de Letras Solid Snake) 
 

Essa questão, levantada por Solid Snake, deve ser analisada com prudência, especialmente 

porque a jogabilidade do Tríade pode ser fácil para umas pessoas e não necessariamente para 

outras, ainda que sejam todos Nativos digitais (PRENSKY, 2001). Se uma pessoa não tiver 

contato com jogos digitais, como é o caso da graduanda Nakiro, possivelmente terá dificuldades 

iniciais com o jogo Tríade.    

Um ponto de vista necessário de ser ressaltado é a experiência de Nero e de Solid Snake 

enquanto jogadores hardcore. Provavelmente, esse diferencial - apontado no questionário - 

contribuiu de forma significativa para a inexistência de dificuldade deles com a jogabilidade do 

jogo Tríade, comprovando que a experiência adquirida ao jogar faz diferença no momento da 

interação com outros jogos, mesmo que ainda desconhecidos. 

Referente à forma e à quantidade das informações históricas inseridas ao longo do jogo, 

os participantes apontaram opiniões que, em alguns momentos, se aproximavam e em outros se 

distanciavam. O graduando de História, Vicent Valentine, demonstrou descontentamento com a 

forma de distribuição das informações, pois evidencia uma preocupação demasiada com o 
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conteúdo histórico. Cita como exemplo, a presença de informações nos quadros dos estilos 

artísticos Renascentista e Barroco, pregados nas paredes do Chateau Vallois. “O jogo Tríade não 

tem limite na parte da veracidade histórica. Eu, por exemplo, achei desnecessário botar 

informações de estilo artístico dos quadros na parede.”  

Ao contrário de Vicent Valentine, Chris Redfield declara que a parte dos quadros, por ser 

opcional, é um dos pontos positivos do Tríade, pois “não é algo que você tem a obrigatoriedade 

de passar ali para mudar de fase”. Seguindo por esse mesmo ponto de vista, o graduando Solid 

Snake concorda com Chris Redfield sobre a parte dos quadros não ser obrigatória e admite que 

percebeu a grande quantidade de informações históricas expositivas e desnecessárias no jogo. 

A docente Kitana, assim como o graduando Chris Redfield, assume um posicionamento 

diferenciado com relação às informações históricas contidas nos quadros, pois acredita que elas 

podem suscitar, na pessoa que estiver jogando, uma correlação com o que já havia aprendido 

anteriormente, por meio das aulas de História ou da leitura dos livros didáticos. Sendo assim, ela 

expressa: 

 

[...] acho interessante falar quem pintou e qual o significado do quadro, [...] talvez se 
consiga estabelecer relação com um assunto que já tenha aprendido e aí se pensa: “pô 
eu vi alguma coisa no livro sobre isso desse pintor, mas não sabia que era esse quadro. 
(Docente de História Kitana) 
 

Com essa opinião, Kitana evidencia a questão da aprendizagem colateral (DEWEY, 1979; 

JOHNSON, 2005), a aprendizagem que vai “além do conteúdo explícito da experiência” e 

também do processo de memorização.  Tal aprendizagem transcende a perspectiva da pura 

assimilação sem reflexão, busca integrar o indivíduo na sociedade, por meio da possibilidade de 

participação na elaboração do seu próprio conhecimento - de modo individual e coletivo – por 

meio do acesso a diferentes linguagens e à constituição de diversificados sentidos.  

Para Mattar, outras formas de aprender são desenvolvidas ao interagir com jogos digitais 

como, por exemplo, o aprendizado a partir do erro e o aprendizado tangencial. O primeiro 

aprendizado seria adquirido quando se fracassa no jogo e se recomeça a partir do último jogo 

salvo. “Essas características do fracasso nos games permite que os jogadores arrisquem-se e 

experimentem hipóteses que seriam muito difíceis de testar em situações em que o custo do 

fracasso é maior [...]” (2010, p.18) Já o segundo aprendizado é adquirido em um contexto no qual 

se está envolvido, onde se aprende, não necessariamente por ser ensinado ou, às vezes, forçado a 

aprender. 
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Com o relato abaixo, o graduando Solid Snake adentra por uma discussão bastante 

pertinente, quando nos referirmos aos jogos digitais, trata-se da imersão. O interlocutor aponta 

que a apresentação demasiada de informações históricas no jogo pode resultar na perda da 

imersão e, consequentemente, na diminuição do interesse do jogador.  

 

Agora é verdade que com tanta informação o perde a característica da imersão. Então, o 
jogador tem a impressão de estar lendo um livro de História no momento em que está 
jogando, por isso perde a característica de imersão [...]. Talvez se a proposta for, não 
digo melhor trabalhada, porque não vou colocar juízo de valor, mas se for trabalhado de 
uma forma diferente, talvez dê para colocar conteúdo e imersão juntos. (Graduando de 
Letras Solid Snake) 
 

Solid Snake tem razão ao afirmar que tanta informação contribui para a diminuição da 

imersão no jogo. Isso acontece, na medida em que o jogador deixa de agir no gameplay – 

ambiente outrora imerso, onde desempenha ações e resolve os desafios do jogo – para concentrar 

sua atenção na leitura dos textos presentes na HQ e nos diálogos extensos. Tanto Solid Snake 

como Chris Redfield sugerem que, para amenizar a perda da imersão no Tríade, seria necessário: 

fazer diálogos mais curtos para não ficar parecendo monólogo, proporcionar interação com mais 

personagens (como os presentes na feira), diminuir o texto das histórias em quadrinhos e 

apresentar o conteúdo histórico de modo subliminar (por meio de ações que o jogador nem 

perceba que está aprendendo). 

A imersão é um conceito que suscita muitas discussões, sobretudo quando se trata dos 

jogos digitais. Na concepção de Santaella e Feitoza (2009), dentre os traços fundamentais dos 

jogos digitais destaca-se a imersão, cada vez mais acentuada no cibermundo e atrelada à 

interatividade. Murray compreende imersão como uma atividade participativa, uma experiência 

prazerosa de ser transportado para um lugar primorosamente simulado, onde o sujeito busca a 

mesma impressão quando realiza um mergulho no oceano ou numa piscina. “[...] a sensação de 

estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o 

ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial [...].” (2003, p. 102)  

Para Ferreira e Falcão (2009), para além de alguns fatores como motivação, empatia e 

atmosfera, a imersão está relacionada à atenção, considerada como chave fundamental para 

compreendê-la. Desta forma, a imersão encontra-se diretamente relacionada a determinadas 

formas de atenção do jogador; quanto mais atenção o jogador dedicar ao jogo mais imersão ele 

conseguirá, já que ela pode acontecer de forma gradual. 
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Ao desenvolver uma pesquisa com um grupo de usuários de jogos digitais, Brown e 

Cairns (2004) exploraram o significado do termo imersão e chegaram à conclusão de que este 

termo possui três níveis que crescem com o tempo e são controlados por barreiras ou obstáculos. 

Vejamos esses níveis a seguir: 

Engajamento – nível mais baixo de imersão, o seu acesso se refere à preferência do 

usuário em se envolver no jogo e também ao tempo, esforço e atenção investido nele, já que, com 

pouco tempo investido, não é possível ter uma maior imersão. A diferença deste nível para os 

próximos é que neste não há qualquer envolvimento emocional. 

Absorção – nível onde começa a aparecer um envolvimento emocional. Com o aumento 

do investimento em tempo, esforço e atenção, o jogador caminha aos poucos para um estado em 

que deixa de se preocupar com o ambiente em que está e consigo mesmo.  

   Imersão Total – nível em que o jogo é a única coisa que realmente impulsiona os 

pensamentos e sentimentos do jogador. Cria um forte laço de empatia com os personagens, com 

os cenários e com as situações, que reforça a atenção e, consequentemente, a imersão. 

Partindo desta perspectiva, o excesso de informações históricas que Solid Snake evidencia 

no seu discurso estaria contribuindo para a diminuição do primeiro nível de imersão proposta por 

Brown e Cairns (2004), o engajamento, e da atenção do jogador como destacam Ferreira e Falcão 

(2009), fazendo com que o jogador não desenvolva nenhuma espécie de envolvimento emocional 

como o jogo Tríade. 

Enquanto por um lado Solid Snake e Vicent Valentine acham que o Tríade assume 

características da velha educação bancária (FREIRE, 1996) - que se limita à transmissão de 

conteúdos - por apresentar muitas informações históricas ao longo do jogo e dos diálogos, o 

graduando de História, Chris Redfield, pontua que sentiu falta delas em alguns locais do jogo - a 

exemplo da feira, que está localizada na segunda fase. Na perspectiva de Chris Redfield, poderia 

ter informação sobre as estruturas físicas sem obrigatoriedade de interação e sem ser um pré-

requisito para o jogador transpor as fases.  

 

[...] Lembro que estava na parte da feira e queria interagir com os próprios locais. Saber 
se era uma igreja, um mosteiro, saber qual era. Acho que isso é um ponto positivo e que 
deveria ter mais no jogo, principalmente porque não é obrigatório. (Graduando de 
História Chris Redfield) 

 

Ante o exposto, percebe-se, nos discursos dos participantes, uma polarização a respeito 

das informações contidas no Tríade, na qual, em certos momentos, apontam para uma tendência 
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de ‘pedagogização’ do jogo - requerendo acréscimo de informações que podem comprometem 

sua própria lógica -  e, em outros, apontam para uma tendência reducionista no sentido de não 

concordar com a ‘excessiva carga informativa’ do jogo. Desta maneira, se evidenciam as 

contradições nas opiniões divididas dos participantes, enquanto uns querem um extremo, outros 

querem o oposto, e assim não chegam a uma conclusão definitiva a respeito da quantidade de 

informação equilibrada para o jogo Tríade.  

Apesar de apresentarem percepções diferentes, apenas a graduanda Paula e o graduando 

Vicent Valentine citaram que no jogo Tríade existem outros espaços nos quais é possível o 

jogador interagir com informações históricas de forma optativa, a exemplo da pasta História, 

localizada no Menu do jogo. Enquanto para Patrícia, ao acessá-la é possível obter informações 

referentes às personalidades e ao contexto sócio-político-econômico da França do século XVIII, 

para Vicent Valentine na pasta há apenas informações chatas e básicas demais, possíveis de ser 

encontradas em qualquer livro didático. 

 

Achei interessante a pasta de História, apesar de não ter visto antes de começar a jogar. 
É bom para quem não tem noção do que trata o Tríade. A partir dali quem não conhece 
sobre o contexto e as personalidades da Revolução Francesa passa a conhecer. [...] 
(Graduanda de História Jade) 
 
Eu acho essas informações na pasta de História chatas e básicas demais. Elas tem em 
qualquer livro didático. [...] São informações que para quem passou por uma aula 
introdutória sobre a Revolução Francesa [...] não acrescenta muita coisa. (Graduando de 
História Vicent Valentine) 

 

Ao analisar o discurso de Vicent Valentine, é possível perceber que ele considera as 

informações do Tríade desnecessárias para quem já conhece a Revolução Francesa. Porém, não 

atenta que o jogo pode, também, ser utilizado por pessoas que nunca estudaram essa Revolução e 

podem necessitar das informações presentes no jogo para compreender a conjuntura da época 

retratada.  

Vicent Valentine, apesar de fazer considerações sobre a forma como as informações 

históricas foram apresentadas no jogo – de modo cansativo, maçante, chato, desnecessário – não 

chega a um consenso sobre o melhor formato como elas poderiam ser articuladas para contemplá-

lo enquanto jogador hardcore e para atrair o interesse de outros. Conforme ele mesmo afirma: 

“Neste momento não estou propondo soluções, só estou apontando os problemas.” 

 Ainda sobre a forma como as informações históricas estão disponibilizadas no jogo, o 

docente Nero revela, na fala a seguir, que teve uma grata surpresa ao encontrar frases 
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denominadas como clichês nas conversas trocadas entre o personagem principal da primeira fase 

(Henri) com os filósofos Voltaire e Rousseau, alteradas devido ao “critério educativo” adotado.  

 

[...] os filósofos dizem algumas frasezinhas que são meio que clichês das obras. [...] 
Tem uma frasezinha que o próprio Voltaire fala que é a respeito do Rei. [...] No jogo 
está mais ou menos assim: “a sociedade só estará livre quando o Rei for deposto e o 
Clero perder seus privilégios”. Só que na realidade ele disse: “a sociedade só estará 
livre quando o último Rei for enforcado nas tripas do último Padre”. Claro que é uma 
linguagem muito mais severa e obviamente levando o critério educativo. [...] é uma 
linguagem meio forte. [Docente de História Nero] 
 

Assim como o docente Nero, o graduando Vicent Valentine surpreendeu-se com a 

presença dessas frases e relata que elas foram apresentadas de forma transpositiva como nos 

livros. 

 

Nos diálogos com os filósofos [...] Voltaire, por exemplo, falou frases no jogo que 
ficaram marcadas dos livros. Rousseau anunciou um dos seus livros. [...] Isso é uma 
coisa que eu acho que poderia ser melhor trabalhada no jogo,  de forma que interagisse 
mais, dando para o jogador perceber que não é uma transposição direta dos livros. 
[Graduando de História Vicent Valentine] 
 

Já o graduando Chris Redfield visualiza as frases “clichês” dos filósofos com certa 

naturalidade, afirma que não tem como evitar a referência das principais frases e obras de 

personalidades como Voltaire, tanto nos jogos como em outros meios de comunicação.   

 
Sobre o diálogo de Voltaire, acho que no jogo tem que ter algumas coisas que é 
característica do personagem. Acho que não é só no jogo que isso acontece. Na escola 
mesmo tem isso nos livros. Não tem como fugir disso, sempre vai se destacar as frases 
marcantes desse personagem. Às vezes, você tenta fugir do clichê, mas também não tem 
como. (Graduando de História Chris Redfield) 

 

Com relação às informações históricas específicas sobre a Revolução Francesa, o docente 

Nero afirma que elas se resumem a mensagens de textos concentradas em alguns diálogos e 

história em quadrinhos (HQs). Ainda evidencia que o jogo Tríade pecou na primeira fase por 

apresentar um viés unilateral, o qual denominou de ‘ponto de vista da Nobreza’. Segundo ele, 

essa “falha” não inviabiliza a possibilidade de se estabelecer, através do jogo, o ensino e a 

aprendizagem dos jogadores, uma vez que considera ser muito produtivo para fornecer 

informações básicas de História aos estudantes, mas alerta para a necessidade de cuidados, 

sobretudo, para que o contexto do jogo não seja compreendido como verdade, sem nem ao menos 

ter existido. 
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Agora, o que pecou no Tríade, a meu ver, é que [...] no primeiro momento do jogo ele 
pega a Revolução Francesa a partir de um viés unilateral, o viés da Nobreza, o viés da 
alta sociedade. Quando quem vai ser, justamente, o motor dessa Revolução é o Terceiro 
Estado, que não é enfocado, pelo menos nessa primeira parte do jogo. Isso a meu ver é 
uma falha. Uma falha relativamente grave por que pode dar uma impressão de que, 
quem realmente promoveu a Revolução Francesa e levou ela para frente foi a Nobreza e 
não foi. Isso não existiu. (Docente de História Nero) 
 

O graduando de História Chris Redfield corrobora com a fala de Nero pontuando:  

 

Na verdade, jogando o Tríade também percebi isso. O Terceiro Estado fica o tempo 
todo ali como conteúdo. [...] Mas é isso, você não vê o Terceiro Estado no jogo, você vê 
ele como pano de fundo mesmo. Isso ajuda a propagar essa visão mais elitista. 
(Graduando de História Chris Redfield) 

 
Os discursos de Nero e de Chris Redfield demonstram o receio de que a forma atuante da 

‘Nobreza’, representada pelo Conde Henri de Vallois na primeira fase do jogo, induza as pessoas 

desatentas a pensarem que a Revolução Francesa foi liderada por esta classe social. As 

colocações de Nero e Chris Redfield chamam também a atenção, pois, mesmo indiretamente, 

conseguem fazer uma análise da corrente historiográfica que supostamente o jogo Tríade segue. 

Os participantes levaram em consideração o status do personagem Henri como Conde para 

afirmar que o jogo Tríade adota a perspectiva da história tradicional (conhecida também como 

história vista por cima) devido à valorização das figuras ilustres, desconsiderando a história vista 

de baixo, que busca resgatar as vozes dos personagens comuns. (BURKE, 1992) 

Sobre esse aspecto, a docente Kitana registra que o Tríade pode ter sido construído 

baseado numa estratégia que muitas vezes é adotada na sala de aula por docentes de História: 

apresentar, primeiramente, a perspectiva “vista de cima” para, depois de uma compreensão geral, 

se apresentar a perspectiva “vista de baixo”.   

 

[...] me veio aqui à mente a questão do Feudalismo. Se você falar do Feudalismo, você 
vai começar por quem? [...] Quando a gente vai falar do Feudalismo começa pelo 
castelo, feudo, senhor feudal [...] para depois falar dos servos. Eu penso que quem fez 
esse jogo [Tríade] privilegiou começar pela nobreza para a gente entender como é que 
funcionava a coisa para depois, em outras etapas apresentar os demais sujeitos 
históricos do Terceiro Estado. 
 

De acordo com a docente Kitana e o graduando Solid Snake, para a interpretação linear 

dos acontecimentos não acontecer cabe a mediação didática dos docentes com os estudantes após 

a interação, fazendo com eles percebam as diferenças dos conteúdos do jogo com aqueles 

aprendidos através do professor e/ou nos livros. 
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[...] quando ‘Nero’ falou sobre essa relação dos conteúdos da Revolução Francesa 
contados no jogo a partir da Nobreza [...] fiz uma relação com a educação [...], pois, 
para mim é possível usar esse jogo mesmo adotando esse viés como uma ferramenta 
aliada a minha sala de aula para que meus alunos percebam a diferença das informações 
contidas nele. Eu iria falar assim para eles: 
- olhem é o seguinte, a história aconteceu dessa forma [...] mas jogue esse jogo, perceba 
aí o que tem diferente daquilo que a gente aprendeu daquilo que vocês leram [...] 
observem se foi a Nobreza, se foi o Baixo Clero [...] quem foi de fato que fez a 
Revolução Francesa [...] (Docente de História Kitana) 

 

Dentre outras coisas, a fala da docente Kitana revela uma visão de utilização instrumental 

do jogo Tríade, enquanto tecnologia da informação e comunicação, reduzindo-o a mero aparato 

tecnológico, capaz de por si só promover a produção do conhecimento, eximindo o sujeito e suas 

peculiaridades (criatividade, sentimento, emoção, sensibilidade, contradições, etc.) desse 

processo.  De todo modo, percebe-se que a intenção de Kitana foi indicar sua compreensão do 

Tríade como mais uma linguagem potencializadora de novas formas de ensino e aprendizagem, 

ao sugerir a análise do jogo por meio da percepção e da comparação daquilo que está consonante 

ou não com os livros e com o assunto ensinado na sala de aula, tendo como subsídio 

conhecimentos anteriores.  

A incorporação de diferentes linguagens no ensino de História é uma discussão do 

movimento historiográfico que vai de encontro ao uso exclusivo de livros didáticos na sala de 

aula. Busca-se, com essa atitude, tornar o processo de produção do conhecimento interdisciplinar, 

dinâmico e flexível (FONSECA, 2003). Não é sem propósito que, nos últimos anos, tornou-se 

comum o uso de imagens, obras de ficção, artigos de jornais, filmes, história em quadrinhos, 

jogos digitais, etc, ampliando o olhar do historiador para outros meios e diminuindo o 

distanciamento existente entre o universo cultural do aluno e dos professores.     

Assim como Kitana, outros participantes como Sílvia, Chris Redfield, Nero e Solid Snake 

reforçaram a possibilidade de utilizar o jogo Tríade para promover o ensino-aprendizagem da 

Revolução Francesa, “desde que não falte o viés crítico em sala de aula ao utilizá-lo com os 

estudantes”, adverte Nero, considerando que tal postura consiste no diferencial para ajudá-los a 

desconstruir as diversas concepções históricas que permeiam a narrativa do jogo.  Perguntei aos 

demais participantes do grupo focal se alguém discordava da opinião desses colegas a respeito 

das potencialidades pedagógicas do jogo Tríade, porém ninguém se manifestou contrário, o que 

nos leva a concluir que todos concordam com tal possibilidade. 

“Chega um momento que a pessoa não lê mais, fica cansada e desinteressada ao 

identificar que é mais uma informação histórica e pula apertando ESC.” Essa é a opinião de 
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Sílvia, a respeito das HQs do jogo, nas quais eram apresentadas partes do enredo e características 

do contexto social, político e econômico da França no século XVIII, por meio de textos e 

desenhos coloridos. Na observação, durante a interação com o jogo Tríade, identifiquei que 

poucos participantes interagiram com essa parte não-jogável do jogo. Na verdade, a maioria dos 

participantes, assim como Sílvia, apertou a tecla ESC, após descobrir que ela fazia passar, 

imediatamente, para a parte jogável.  

Essa atitude foi similar à adotada por discentes do Ensino Fundamental e Médio 

participantes de uma pesquisa com o jogo Tríade realizada pelo Grupo de Pesquisa Comunidades 

Virtuais - UNEB no final de 2008. Na ocasião, dos trinta e seis participantes da pesquisa, apenas 

treze admitiram ter lido algumas HQs. Dentre as justificativas elencadas para essa atitude 

estavam: “as HQs eram grandes e se tornava cansativo ler toda hora; preguiça de ler; ao reiniciar 

o Jogo, não liam as HQs que haviam lido anteriormente; passagem rápida de algumas HQs e ter 

maior interesse pelos objetivos do jogo e não pelo aspecto textual”. Ao traçar um paralelo entre 

as respostas desses discentes e as respostas apontadas pelos graduandos e docentes da presente 

pesquisa, é possível perceber proximidades entre elas, principalmente com relação à presença de 

textos grandes que tornavam a leitura no jogo cansativa. 

É imprescindível destacar que a narrativa do Tríade suscitou diversos comentários entre 

os participantes, porém o docente Nero está dentre aqueles que se destacaram por fazer uma 

análise pautada no tema central do jogo: 

 

[...] ficou muito presa a conquista de objetivos que, no final das contas, não abordavam 
o viés da temática histórica do jogo, ou seja, não tinha relação com o movimento da 
Revolução Francesa. Não tinha nada haver comprar vestido, pão e frutas, mas pelo 
menos o ponto positivo dessas ações é que dar para perceber a situação econômica da 
época.  (Docente de História Nero) 
 

A narrativa do jogo foge em alguns momentos do contexto da Revolução Francesa, 

segundo Nero, dando a impressão de que o Tríade é apenas um jogo de resolução de problema, 

desconectado com a temática central.  Ainda com relação à narrativa do jogo Tríade, foi 

salientado pelo graduando Solid Snake que houve uma significativa melhora do meio para o final, 

fator que resultou no aumento da imersão do jogo, apenas declarou que deveria ter dois finais 

diferentes, ao invés das duas bifurcações que voltam para o mesmo ponto.  

A falta do savepoint na primeira fase do jogo foi um dos pontos levantados na discussão 

sobre o gameplay do Tríade. Paula afirma que esse foi o motivo pelo qual achou o jogo cansativo, 



 

 

147  

pois, na medida em que perdia, tinha que voltar novamente para o início, sem aproveitar 

nenhuma ação que já havia realizado a priori. A única coisa que identifica como benéfico nesta 

situação é aprender através da repetição e memorização. 

 

[...] Eu achei o Tríade um pouco cansativo é que, por exemplo, se você perder na 
primeira fase, tem que voltar tudo de novo [...] então eu acho que poderia ter uma outra 
estratégia  para não ficar tão cansativo assim [...] Dessa forma, o conteúdo termina 
entrando pela memorização [...] eu acho que não precisaria. (Graduanda de Pedagogia 
Jade) 
 

Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração, pois, sem a oportunidade de 

salvar as ações que forem realizando, o jogador pode se sentir desmotivado e frustrado ao ter de 

voltar todo o percurso anterior.  

Por fim, perguntei aos participantes qual nota dariam ao jogo Tríade se pudessem 

mensurá-lo de 0 a 5, entre os dez participantes que responderam seis indicaram a nota 3,0; dois a 

nota 4,0 e dois a nota 2,5. Apresento no (anexo 5) o quadro com as justificativas de cada sujeito 

para tais notas. Essas notas dadas ao Tríade refletem que o jogo não foi considerado tão bom para 

os graduandos e docentes que fizeram parte desta pesquisa, sendo necessário, na opinião deles, 

realizar alguns ajustes no gameplay, na narrativa e na jogabilidade. Essas críticas serão 

encaminhadas para a coordenação do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais para subsidiar a 

produção dos próximos jogos digitais. 

De modo geral, mesmo dando essas notas, os participantes consideram o Tríade como um 

jogo que pode trazer algumas contribuições para o ensino e a aprendizagem da Revolução 

Francesa, através da aprendizagem colateral dos conteúdos históricos presentes no jogo, desde 

que não falte o viés crítico dos docentes para provocar a reflexão nos discentes. Apesar de 

perguntar aos participantes quais seriam essas contribuições e quais potencialidades pedagógicas 

conseguiram identificar no Tríade para fomentar o ensino de Historia, como se pode verificar nos 

relatos analisados anteriormente, não obtive êxito, pois os participantes faziam outros recortes e 

ficaram no entorno da discussão proposta, preferindo tecer considerações sobre aspectos internos 

e de usabilidade do jogo.  

No mapa mental abaixo foram elencados, a partir das palavras/verbos – chave: é, promove 

e possui, os conceitos produzidos pelos participantes a respeito do Tríade: Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 
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    FIGURA 12: Mapa dos sentidos atribuídos ao jogo Tríade. 
     Fonte: Própria. 
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6- Conclusão  

 

Apesar de ‘concluir’ essa dissertação não tenho a pretensão de encerrar as discussões 

sobre jogos digitais e ao ensino de História, mesmo porque tal empreitada não seria possível em 

uma pesquisa como a apresentada, devido a vários fatores como, por exemplo, o prazo para 

conclusão. Intenciono, nesse momento, externar algumas reflexões sobre a pesquisa e deixar a 

discussão franqueada para que pesquisas futuras possam trazer contribuições a esse respeito.  

 Primeiramente, gostaria de sinalizar que conforme foi apontado nos dados obtidos no 

questionário, a pesquisa contou com a participação de um público eclético composto por: 

jogadores casuais e hardcore, Nativos e Imigrantes digitais, do sexo feminino e masculino, 

docentes e graduandos; que em geral, de modo tímido ou extrovertido, colaboraram para 

construção de saberes de maneira espontânea e descontraída, ao longo, das discussões 

alinhavadas nos grupos focais realizados. Outro ponto que mereceu destaque foi a pouca procura 

por parte dos graduandos e dos docentes de História pelo Curso no qual foi realizado a pesquisa, 

apesar da massiva divulgação. Isso nos leva a supor que esse público ainda se mantem alheio ao 

uso de mídias digitais como os jogos no processo de ensino-aprendizagem e que a articulação dos 

jogos digitais e História ainda não é muito visualizada por esse público. 

Dessa forma, durante a pesquisa, dados significativos a respeito dos jogos digitais, em 

especial, do history game Tríade foram levantados e discutidos, ao ponto de revelar os sentidos 

constituídos ao jogá-los. Bem verdade que alguns desses sentidos deixavam transparecer 

perspectivas demasiadamente negativistas, sobretudo, de pessoas que não jogavam ou tinham 

interiorizado opiniões produzidas por outras mídias, nas quais, os jogos digitais geralmente são 

responsabilizados por vários fatores ruins, que variam deste, a falta de interesse para o estudo, até 

a motivação para matar pessoas numa aconchegante sala de cinema.  

Devo reconhecer que os participantes, em sua maioria, através de uma postura crítica e de 

respeito com as opiniões mais “ortodoxas”, foram maduros o suficiente para perceber que não 

existe nenhuma mídia digital que seja totalmente benéfica ou maléfica. Essa percepção crítica dos 

jogos digitais se constitui em um avanço para a área da Educação, tanto nos espaços escolares 

como acadêmicos que ainda são rodeados de muitos preconceitos. Dessa maneira, a pesquisa 

fomentou um ambiente de ressignificação de opiniões e de posturas que, possivelmente, 
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proporcionarão motivações para o uso qualitativo dos jogos digitais no processo de ensino-

aprendizagem de História e de outras disciplinas.  

Acredito que o fato de alguns participantes serem Nativos digitais e já conviverem com 

esse tipo de mídia no seu cotidiano contribuiu de maneira especial para que se chegasse a esse 

desfecho na pesquisa. Afinal, trata-se da primeira geração imersa em bits e diretamente afetada 

pelas mudanças mais significativa como ascensão do computador, da internet e de outras 

tecnologias digitais. Assim, no que tange às concepções sobre os history games, os participantes, 

chegaram à conclusão, após interagirem com os serious e com os non-serious , de que eles 

podem ser diferenciados quanto a sua:  

• finalidade – os serious são destinados à educação de conteúdos curriculares, 

enquanto, os non-serious são feitos com altos investimentos para divertir e vender;  

• a forma como a História é abordada – os serious abordam os conteúdos 

históricos como pano central no seu enredo e os non-serious como pano de fundo, 

no qual, apenas alguns fatos relevantes são anunciados e não aprofundados; 

• estética – os serious têm características estéticas menos elaboradas do que os non-

serious, devido os investimentos e os recursos tecnológicos utilizados.  

Os participantes da pesquisa, ao emitirem os sentidos a respeito do history game Tríade 

focaram, sobretudo, na análise de suas características internas, como: jogabilidade, narrativa, 

informações históricas e gameplay. Deste modo, construíram os seguintes sentidos sobre:  

• jogabilidade - o jogo apesar de ser voltado para educação apresenta grau de 

dificuldade elevado para quem não tem hábito de jogar; 

• narrativa – o jogo possui uma narrativa com viés unilateral e seu enredo é 

composto por textos longos e frases clichês que o torna cansativo e conteudista; 

• informações históricas – o jogo contém certo tipo de informações que são 

consideradas desnecessárias para os objetivos que devem ser atingidos; 

•  gameplay – a ausência de alguns pontos de salvamento produz desestímulo e 

frustração.   

Foram poucos, os participantes, que conseguiram estabelecer uma relação com o processo 

de ensino-aprendizagem, mesmo sendo instigados para fazer colocações sobre esse assunto, 

através de perguntas direcionadas para esse assunto no grupo focal. Dentre, os sentidos a respeito 

das potencialidades do Tríade para o ensino e a aprendizagem podemos destacar: 
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• Tríade como potencializador da aprendizagem colateral – refere-se ao 

entendimento que através das informações históricas contidas no jogo, os 

discentes, podem fazer comparações com o que foi aprendido na sala de aula, ou 

então pode ter a curiosidade despertada e sentir a necessidade de procurar 

informação extra-jogo. Embora sem saber, os participantes da pesquisa, estavam 

querendo dizer, que através do Tríade é possível se aprender de forma colateral, 

ou seja, mesmo não tendo essa intencionalidade no momento da interação. 

• Tríade como ferramenta didática ou com fins pedagógicos – refere-se a 

compreensão de que o uso do jogo, depois da explicação sobre a Revolução 

Francesa, pode sozinho (ou seja, sem mediação externa) promover aprendizagens, 

na medida em que, os discentes, identificarão o que realmente é “verdade” 

histórica. Esse é o tipo de postura que deve ser evitado, pois apenas a inserção de 

uma mídia como o Tríade no processo de aprendizagem não garante a construção 

do conhecimento histórico. 

• Tríade como reprodutor do discurso ‘elitista’ – refere-se à visão do jogo como 

reprodutor de uma perspectiva historiográfica ‘vista de cima’, ao colocar como 

personagens principais do enredo ‘grandes homens’, ou seja, integrantes de uma 

classe elitizada.  A existência de personagens no enredo como o Conde Henri de 

Vallois pode dar a impressão de que o Tríade, realmente, aborda a Revolução 

Francesa numa perspectiva elitista, todavia, há demonstrações no jogo de que essa 

Revolução teve um cunho popular, em outras palavras, com forte atuação das 

camadas populares mais pobres. Como, por exemplo, na quests onde o jogador 

tem que recolher as petições do povo para a reunião do Estados Gerais, durante a 

queda da prisão Bastilha, etc. 

• Tríade como meio de exercitar mediação pedagógica – refere-se a redução do 

jogo ao ato de estimular o exercício da mediação do docente, já que, para melhor 

compreensão dos conteúdos históricos dentro do jogo é preciso a intervenção 

desse profissional. O papel do docente como mediador é essencial, tanto na 

utilização do jogo Tríade como de outras mídias na sala de aula. Apesar da 

mediação do docente ser importante, outras pessoas também podem fazê-lo como 
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por exemplo os pais ou responsáveis, uma vez que não cabe somente ao docente a 

tarefa de contribuir para construção do conhecimento do docente.  

 

Em suma, os sentidos construídos pelos participantes apontam, que o Tríade possui 

algumas ‘falhas’ em sua estrutura, as quais, de certa forma, interferem diretamente na interação 

do jogador. Como esse jogo foi a primeira experiência de desenvolvimento do Grupo 

Comunidades Virtuais, até então, composto por pesquisadores e graduandos amadores - já que 

não havia profissionais com experiência em produção de jogos digitais - pode-se dizer que a 

evidência de algumas dessas falhas apontadas eram esperadas (como, por exemplo, o excesso de 

textos nos diálogos), devido a inexperiência e o desejo do grupo de se aproximar da lógica dos 

jogos comerciais, ao invés de construir um jogo educativo do tipo pergunta e resposta. Desse 

modo, encaminharei todas as contribuições listadas sobre o Tríade pelos participantes desta 

pesquisa para o grupo de pesquisa que o desenvolveu, com objetivo de enriquecer as discussões 

para as próximas produções.  

 Desta maneira, mesmo elencando pontos positivos e negativos do jogo Tríade: docentes e 

graduandos acreditam na viabilidade de utilizá-lo como recurso pedagógico, considerando que a 

interação deve ser muito bem controlada para que não resulte em um efeito contrário à aquisição 

de conhecimentos, ou seja, para que os docentes não tomem todas as informações ali explícitas 

como verdades absolutas.  Essa aceitação é um grande passo na área de Educação. Isso demonstra 

que após serem conhecidos a partir da interação (e não apenas de ouvir falar) os jogos digitais 

estão deixando de ser julgados apenas sob as rigorosas lentes da desconfiança e da rejeição. Vale 

destacar que, mesmo com algumas pontuações negativas dos participantes, o Tríade vem sendo 

indicado para o fomento do ensino de História tanto em livros (MATTAR, 2010) como em 

revista especializada de História (Aventura na História, 2009) e em livros didáticos do 2º ano do 

Ensino Médio (Editora Saraiva, 2011). 

Para além da mera interação com os jogos digitais, sou completamente a favor que desde 

a graduação os futuros docentes de História possuam experiência de desenvolvimento de history 

games, seguindo uma iniciativa já desenvolvida de formação inicial de graduandos da área de 

Física e de Biologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Sem dúvida, essa iniciativa 

contribuirá para sobrepor o abismo existente entre docentes e discentes no que tange aos jogos 

digitais, já que as gerações mais novas já nascem imersas neste ambiente. A transformação 

qualitativa que se almeja, no ensino de História, passa pelo docente que se abre ao diferente, que 
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ousa descortinar horizontes e novos espaços, que incentiva os diversos olhares sobre o objeto 

(NIKITIUK, 2009).  
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Anexo 1 – Questionário aplicado aos participantes do curso 

Dados de identificação: 

Nome: _____________________________________________________ 

Idade: ___________   

Sexo: Feminino             Masculino 

Bairro onde mora: _________________________________ 

Curso:                              Instituição: 

Semestre (para quem ainda está cursando): 

 

Dados sobre jogos digitais: 

 

1. Você já jogou algum jogo digital?   

 Sim             Não  

1.1.  Q
ordem

(   ) A

(   ) A

(    ) G

(    ) C

Outro

1.2. V
ual tipo de
. Ex: 1º, 2º

ventura      

ção              

uerra         

asuais        

s: _______

ocê teve sua
 jogo digital você
, 3º, etc.) 

                  (   ) Ti

                 (   ) RP

                  (   ) Se

                 (   ) MM

__________         

 primeira experi
 
 
 tem mais contato? (Utilizar números para indicar a 

ro                        (   ) Estratégia 

G                       (   ) Esporte 

rious Games           (   ) Online 

ORPG              (   ) Não tenho contato  

                               com jogo digital 

ência com os jogos digitais com idade:  
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1.3. Com que freqüência você interage com os jogos 
digitais?  

 Todos os dias 

 Uma vez na semana 

 De 3 a 5 vezes na semana 

 
Finais de semana 

 Raramente 

 Não interage  

 

 

1.4. Em qual local você interage com os jogos digitais e por quê? (você pode marcar mais de 
uma resposta)                        

Em casa 

 Tenho os jogos que mais gosto instalados em meu computador. 

 Tenho acesso a jogos online em casa. 

 
Sinto - me confortável em jogar nesse ambiente.   

 
Outros:________________________________________________ 

Lan House 

 Antes dos 10 anos      

 Entre 10-15 anos 

  Entre 16-20 anos  

 Entre 21-25 anos       

 Acima de 25 anos      

  Não tenho experiência 
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 Não possuo computador em casa 

 Não tenho acesso aos jogos digitais no computador de casa 

 
Gosto de jogar com meus amigos nesse espaço 

 
Gosto de interagir com alguns jogos que são feitos para jogar na 
internet com vários jogadores  e não tenho esse serviço em casa 

 
Participo de campeonatos de jogos na Lan House 

 
Outros:________________________________________________ 

Trabalho           

 Não tenho computador em casa 

 Não tenho acesso aos jogos digitais em casa 

 Utilizo os jogos digitais na minha prática pedagógica 

 Outros:__________________________________________ 

Faculdade         

 Não possuo computador em casa 

 Não tenho acesso aos jogos digitais no computador de casa 

 Outros:__________________________________________ 

 

2. Quando estou jogando desenvolvo/aprendo:  

 Raciocínio lógico (criação de 
estratégias) 

 Atenção 

 Persistência para superar 
obstáculos 

 Concentração 

 Criatividade  Coordenação motora 

 Sociabilidade   Capacidade de tomar de 
decisões 
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 Cooperação  Capacidade de planejamento 
de situações 

 Organização do espaço  Regras 

 Conteúdos  Negociar 

 Memória  Capacidade de formular 
hipóteses 

 Competir  Nada 

Outros: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Você já conseguiu identificar algum conteúdo escolar nos jogos digitais? Quais?  

 

3.1 Registre abaixo pelo menos 2 jogos e o conteúdos identificados: 

Jogo  

Assunto identificado  

Jogo  

Assunto identificado  

Dados sobre jogos digitais com temática histórica 

 

 

 

4. Você conhece algum 

          Sim          Não  

 

Sim  
Não  

 
Jogos com temáticas histórica são aqueles que trazem 
em sua narrativa elementos da História como os 
aspectos culturais, sociais, econômico e político num 
espaço-tempo determinado, representando dessa 
maneira o passado. 
jogo digital com temáticas históricas?  
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5. Você já jogou algum jogo digital com temática histórica? 

           Sim          Não  

Quais:_______________________________________________________________ 

 

6. Você já ouviu falar sobre o jogo Tríade?       

          Sim          Não  

 

6.1 Em caso afirmativo por qual meio de comunicação?   

Jornais          Internet            Outros:_________________________ 

 

7. Os jogos digitais re
conhece? 

       Age of Empires   

Civilization           

      Prince of Persia    

Outros: ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

l

  

 

  

_

  
  
acionados abaixo abordam temáticas hist

  Shadow of Rome     Age Mythology    

   Capoeira Legends         Portugal 1111 

  Knights of Honor     Cesar III 

___________________________________

 

  
óricas. Marque aqueles que você 

      Medal of Honor  
       
 
 
       
       
 
 
_________ 
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Anexo 2 – Termo de Autorização de Uso dos Comentários 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 
 
Eu,____________________________________, Portador do RG nº. _____________ C.P.F: 

___________________, residente e domiciliado à________________________ 

_____________________________________Ocupação_________________________ 

autorizo a ISA BEATRIZ DA CRUZ NEVES, pessoa física CPF sob nº 014.067.865 - 43, 

mestranda da Universidade Federal da Bahia e mediadora do curso HISTÓRIA E JOGOS 

DIGITAIS: possíveis diálogos com o passado através da simulação,  o uso de minha fala 

durante a participação no grupo focal realizado no referido curso para construção da dissertação 

da mesma. 

 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e 

irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem os 

termos do presente instrumento. 

 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos autorias e conexos. 

 

 
______________, ____ de __________________ de 2010 
 
 
 

___________________________________ 
 

Cedente 
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Anexo 3 - Tabela com o mapeamento das dissertações e teses pesquisadas no 
portal da CAPES sobre jogos digitais e educação. 
 

DISSERTAÇÕES QUE POSSUEM COMO OBJETO DE ESTUDO JOGOS DIGITAIS 
 
 

Título Autor Palavras-
chaves 

Orientador 
(a) 

Ano Instituição/
Área 

Objetivo(s) da 
pesquisa 

1 - AS 
REINVENÇÕES 
DO LÚDICO: 
JOGOS 
ELETRÔNICOS, 
INFÂNCIA E 
CULTURA - UM 
ESTUDO 
EXPLORATÓRIO 

Maria 
Virgínia 
Moraes de 
Arana 

Jogos 
eletrônicos 

Edmir 
Perrotti 

1996 USP 
CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇ

ÃO - 

A presente 
dissertação tem 
como objeto as 
relações entre o 
lúdico e a cultura 
nos dias atuais, a 
partir de um 
estudo sobre 
jogos 
eletrônicos. 
Assim o objetivo 
é tanto apreender 
o significado 
cultural dos 
jogos, como 
identificar neles, 
aspectos 
essenciais da 
cultura 
contemporânea. 

2 -TÉCNICAS 
BÁSICAS PARA 
GERAÇÃO DE 
IMAGENS EM 
JOGOS 
AMBIENTADOS 
EM 
LABIRINTOS. 

Maurício 
Antônio 
de Castro 
Lima. 

 João 
Eduardo de 
Rezende 
Dantas 

1997 UFMG - 
CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃ

O - 

O objetivo da 
dissertação foi 
procurar revelar 
alguns dos 
segredos do 
universo dos 
jogos 
eletrônicos, mais 
especificamente 
jogos 
ambientados em 
labirintos. 

3 - O SER 
NUMÉRICO: EM 
BUSCA DE UM 
MAPEAMENTO 
DOS MODELOS 
HUMANOS 
VIRTUAIS. 

Rogério 
Junior 
Correia 
Tavares. 

Virtual - 
Númerico - 

Meios 
Digitais - 
Educação - 
Mídia - 
Game - 
Jogos - 
Digital 

Sérgio 
Bairon 
Blanco 

Sant'Anna 

2001 UNIVERSIDA
DE 

PRESBITERIA
NA 

MACKENZIE - 
MULTIDISCIP

LINAR / 
TECNOLOGIA 

Representação e 
simulação 
humana no 
cyberespaço e 
nos meios 
digitais. O 
emprego desses 
modelos 
humanos 
numéricos com 
nosso cotidiano: 
filmes, vídeo-
games, ensino a 
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distância, 
consultórios, 
hospitais, lojas, 
eventos, 
publicidade, 
desfiles de moda, 
noticiários, 
pornografia, e 
outros 

4 -WGEM: UM 
FRAMEWORK 
DE 
DESENVOLVIM
ENTO DE JOGOS 
PARA 
DISPOSITIVOS 
MÓVEIS 

Carlos 
André 

Cavalcant
e Pessoa 

Jogos 
eletrônicos, 

Java 2 
Micro 
Edition 
(J2ME) 

Geber 
Lisboa 

Ramalho 

2002 UFPE -
CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃ

O - 

 

5 - SEAXM: 
SIMULADOR DE 
EMBATE 
AERONAVE 
VERSUS 
SISTEMA DE 
DEFESA.  

Diogenes 
Lima 
Neto. 

Simulação, 
combate, 
jogos 

Vakulathil 
Abdurahima

n 

2002 ITA - 
ENGENHARI

A 
ELETRÔNICA 

E 
COMPUTAÇÃ

O 

Esta dissertação 
estuda a 
possibilidade de 
se construir um 
simulador no 
qual é possível 
gerar cenários de 
combate entre 
aeronaves e 
sistema de defesa 
aérea, através do 
uso de um 
ambiente para 
criação de jogos 
2D. O SEAxM, 
Simulador de 
Embate 
Aeronave versus 
Sistema de 
Defesa Aérea, 
sistema 
desenvolvido ao 
longo deste 
trabalho. 

6-
COMUNICAÇÃO 
E NARRATIVA 
NOS JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Gláucio 
Aranha 
Barros 

Jogos 
eletrônicos, 
narrativa, 

comunicaçã
o 

Simone 
Maria 

Andrade 
Pereira de 

Sá 

2002 UFF -
COMUNICAÇ

ÃO 

Através da 
identificação 
genealógica de 
suas origens é 
tecida uma 
representação do 
seu estado de 
constituição. 
Este dispositivo 
apresenta um 
modo particular 
de condução da 
escrita e da 
leitura da 
narrativa, 
pautado, 
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sobretudo, na 
participação do 
usuário, 
expressando a 
sistemática de 
um período 

7-ESTRATÉGIAS 
ADAPTATIVAS 
E EVOLUTIVAS 
EM TEMPO 
PARA JOGOS 
ELETRÔNICOS. 

Pedro 
Demasi. 

Tempo Real; Adriano 
Joaquim de 
Oliveira 
Cruz 

2003 UFRJ-
INFORMÁTIC

A 

Este trabalho 
apresenta um 
estudo a respeito 
de técnicas 
adaptativas e 
evolutivas 
aplicadas a 
problemas de 
tempo real, em 
particular para o 
caso de jogos 
eletrônicos. 

8-FASCÍNIO E 
ALIENAÇÃO NO 
CIBERESPAÇO: 
UMA 
CONTRIBUIÇÃO 
PARA O CAMPO 
DA EDUCAÇÃO 

Nádia 
Laguárdia 
de Lima. 

Educação, 
ciberespaço, 

ensino 

Rogério 
Cunha de 
Campos 

2003 UFMG - 
EDUCAÇÃO 

Este trabalho 
buscou 
investigar a 
existência do 
fascínio pela 
virtualidade, as 
suas causas, bem 
como os seus 
efeitos 
subjetivos. Para 
isto, utilizou-se 
de recursos da 
teoria 
psicanalítica 
sobre a função 
da imagem na 
subjetividade, de 
questionários 
enviados a 
usuários da 
internet, 
entrevistas semi-
estruturadas e 
observações de 
jovens em 
interação com os 
jogos eletrônicos 

9-IMERSÃO E 
PARTICIPAÇÃO: 
MECANISMOS 
NARRATIVOS 
NOS JOGOS 
ELETRÔNICOS. 

Renata 
Correia 
Lima 

Ferreira 
Gomes. 

Jogos 
eletrônicos, 

games, 
narrativa, 
cinema 

Arlindo 
Ribeiro 
Machado 

Neto 

2003 PUC/SP -
COMUNICAÇ

ÃO 

O presente 
trabalho 
investiga as 
formas narrativas 
implementadas 
por um 
determinado 
universo de 
jogos 
eletrônicos, 
buscando 
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descrever as 
maneiras como 
estes buscam 
tornar seu 
interator um 
agente em sua 
narrativa, através 
da imersão e da 
participação no 
universo 
diegético do 
jogo. 

10-BRINCANDO 
COM O PERIGO: 
UM ESTUDO 
SOBRE O USO 
DE JOGOS 
VIRTUAIS EM 
UM GRUPO DE 
ESTUDANTES 
DE UMA 
ESCOLA 
PÚBLICA DE 
PORTO ALEGRE. 

Stella 
Maria 
Feyh 

Ribeiro. 

Saúde 
coletiva/edu

cação; 
Saúde da 

criança e do 
adolescente 

Lílian dos 
Santos 
Palazzo 

2003 UNIVERSIDA
DE 

LUTERANA 
DO BRASIL - 

SAÚDE 
COLETIVA 

A pesquisa 
procurou 
averiguar se o 
uso de jogos 
eletrônicos 
podem ser 
nocivos à saúde 
da população 
jovem no que 
tange aos efeitos 
em seu 
desenvolvimento 
escolar, suas 
atividades 
habituais e a 
utilização dos 
jogos 
eletrônicos. 

11-APERTE 
START - O 
VIDEOGAME 
COMO 
PRODUTO 
CULTURAL: 
DEFININDO UM 
NOVO OBJETO 
DE PESQUISA 
PARA A 
COMUNICAÇÃO
. 

Luciano 
Mendes 
de Souza. 

 

Videogame, 
jogo 

eletrônico, 
entretenimen
to, Indústria 

Selma 
Regina 
Nunes 
Oliveira 

2003 UNIVERSIDA
DE DE 

BRASÍLIA - 
COMUNICAÇ

ÃO 

A seguinte 
pesquisa procura 
demonstrar que o 
videogame pode 
ser considerado 
como produto 
cultural relevante 
e atuante na 
lógica das teorias 
de comunicação. 

12-INTERAÇÕES 
ORAIS EM 
LÍNGUA 
INGLESA NO 
LABORATÓRIO 
DE MULTIMÍDIA 
COM ACESSO À 
INTERNET. 

Renata 
Azevedo 
Cintra. 

Interação; 
computador; 

jogo 
simulador; 
internet; 

experiência 

Douglas 
Altamiro 
Consolo 

2004 UNIVERSIDA
DE 

EST.PAULIST
A JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/SÃO 

JOSÉ.R 
PRETO - 
ESTUDOS 

LINGÜÍSTICO
S 

Nesta 
investigação, 
analisam-se as 
interações orais 
(aluno-aluno e 
aluno-
professora), 
construídas em 
aulas de língua 
inglesa, em um 
laboratório de 
multimídia, 
utilizando-se o 
jogo simulador 
The Sims e sites 
da internet, para 
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propiciar o 
desenvolvimento 
de tarefas 
comunicativas 
orais (Nunan, 
1989). 

13-ALICE NO 
PAÍS DO 
ESPELHO: O 
MUD ? JOGO E 
REALIDADE 
VIRTUAL. 

Ivelise 
Fortim de 
Campos 

MUD; 
Comunidade 

Virtual; 
Jogo; 

Aventura 

Márcia 
Regina da 
Costa 

2004 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DE SÃO 
PAULO - 
CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

Esta dissertação 
versa sobre um 
jogo e uma 
realidade virtual 
chamada MUD 
(Multi-User 
Dungeon). O 
jogo é baseado 
numa aventura 
de estilo 
medieval, no 
qual o usuário 
confronta-se com 
monstros 
virtuais, a 
procura de 
tesouros. 

14-NAS TELAS 
DA AVENTURA 
INFOLÚDICA: 
MAPEANDO A 
PRODUÇÃO 
IMAGINÁRIA DE 
ADEPTOS DE 
JOGOS DIGITAIS 
3D. 

Dirceu 
Ribeiro 
Nogueira 
da Gama. 

Jogos 
Digitais; 

Ludicidade; 
Imaginário 

Social 

Vera Lucia 
de Menezes 

Costa 

2004 UNIVERSIDA
DE GAMA 
FILHO - 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Baseado em 
abordagens 
conceituais 
inerentes ao 
campo do 
Imaginário 
Social, às teorias 
sobre o jogo e o 
lúdico e ao 
mapeamento de 
elementos 
contingenciais da 
época histórica 
que se 
convencionou 
chamar de Pós-
Modernidade, o 
presente estudo 
trata de 
investigar 
questões 
relativas às 
produções 
simbólicas de 
adeptos de jogos 
digitais 3-D. 

15-DESENHO: 
DO ANIMADO 
AO 
INTELIGENTE. 

Mario 
Luiz 

Belcino 
Maciel. 

Desenho. 
Desenho 
animado. 
Algoritmo. 
Interação. 

Jogo 
eletrônicos 

Suzete 
Venturelli 

01/07
/2004 

UNIVERSIDA
DE DE 

BRASÍLIA - 
ARTES 

Esta dissertação 
de mestrado se 
situa na 
interseção entre 
o desenho 
animado e o 
desenho 
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inteligente, isto 
é, o desenho que 
agrega a 
inteligência 
artificial para 
alimentar a 
interação. 
Aborda aspectos 
dos processos de 
produção do 
desenho animado 
e dos jogos 
eletrônicos. 

16-TEXTURAS 
COM RELEVO 
UTILIZANDO 
ILUMINAÇÃO 
POR PIXEL E 
PROCESSAMEN
TO PARALELO 

Francisco 
Mauro 
Alves 

Fonseca. 

Computação 
Gráfica, 

Renderizaçã
o Baseada 

em Imagens, 
Textura 

Marcelo de 
Andrade 
Dreux 

2004 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 

A principal 
motivação para 
realização deste 
trabalho é 
verificar a 
viabilidade de 
uso da técnica de 
mapeamento de 
textura com 
relevo em 
aplicações que 
exijam interação 
em tempo real 
como, por 
exemplo, jogos 
eletrônicos 

17-MÁQUINAS 
DE ESTADOS 
HIERÁRQUICAS 
EM JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Gilliard 
Lopes Dos 
Santos. 

Jogos 
Eletrônicos; 
Inteligência 
Artificial; 
Inteligência 

Art 

Bruno Feijó 2004 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 

Esta obra 
compreende a 
utilização de 
Máquinas de 
Estados 
Hierárquicas na 
definição e no 
controle de 
comportamento 
de agentes 
inteligentes para 
jogos eletrônicos 

18-ROLE 
PLAYING GAME 
ELETRÔNICO: 
UMA 
TECNOLOGIA 
LÚDICA PARA 
APRENDER E 
ENSINAR 
MATEMÁTICA. 

Mauricio 
Rosa. 

Matemática-
Estudo e 
Ensino, 
Jogos 

Eletrônicos, 
RPG 

Marcus 
Vinicius 
Maltempi 

2004 UNIVERSIDA
DE 

EST.PAULIST
A JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/RIO 
CLARO - 

EDUCAÇÃO 
MATEMÁTIC

A 

Essa pesquisa 
apresenta a idéia 
de construção e 
aplicação de um 
produto 
educativo que 
une o jogo e a 
informática sob 
uma perspectiva 
da Educação 
Matemática. 

19-GEF – GAME 
EDITOR 
FRAMEWORK. 
UM 
FRAMEWORK 

Wabber 
Miranda 
de Arruda 
Filho. 

Framework, 
Editor, 
Jogos, 
Níveis 

Geber 
Lisboa 

Ramalho 

2005 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 

O trabalho 
exposto descreve 
um esforço 
original no 
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PARA EDITORES 
DE NÍVEIS PARA 
JOGOS MÓVEIS 

COMPUTAÇÃ
O 

intuito de 
construir um 
framework para 
Editores de 
Níveis, chamado 
de GEF (Game 
Editor 
Framework). 

20-JOGOS 
ELETRÔNICOS E 
VIOLÊNCIA 
ESCOLAR. 

Marta 
Morgado 
Pereira 
Valente. 

Jogos 
Eletrônicos, 
Violência 

Sônia Maria 
Alvarez 

2005 UNIVERSIDA
DE BRAZ 
CUBAS - 

SEMIÓTICA, 
TECNOLOGIA

S DE 
INFORMAÇÃ

O E 
EDUCAÇÃO 

O objetivo deste 
trabalho é o de 
verificar se 
sessões de jogos 
de regras podem 
favorecer o 
desenvolvimento 
da noção de 
número em 
crianças de 1ª 
série. 

21-VIDEOGAME: 
HISTÓRIA, 
GÊNERO E 
DIÁLOGOS COM 
O CINEMA 

Givaldo 
Dos Reis 

Entretenime
nto, 

videogame, 
história 

Ana Maria 
Gottardi 

2005 UNIVERSIDA
DE DE 

MARÍLIA - 
COMUNICAÇ

ÃO 

Essa pesquisa 
pretende enfocar 
desde os 
primórdios do 
entretenimento 
eletrônico, mais 
precisamente o 
videogame, até 
os dias atuais, 
contando sua 
história, seu 
processo de 
evolução visual e 
sonora, 
analisando os 
jogos mais 
conhecidos pelo 
público. 

22-CONTROLE 
DE 
CONCORRÊNCI
A PARA JOGOS 
ELETRÔNICOS 
BASEADOS EM 
MÁQUINAS 
VIRTUAIS. 

Leonardo 
Reis 

Nunes. 

jogos 
eletrônicos, 
assincronis

mo, 
concorrência 

Alcides 
Calsavara 

2005 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 

DO PARANÁ - 
INFORMÁTIC
A APLICADA 

Esta dissertação 
apresenta um 
modelo de 
concorrência que 
oferece o suporte 
necessário para a 
construção de 
uma engine para 
jogos eletrônicos 
na Virtuosi, um 
middleware 
orientado a 
objeto e baseado 
em máquinas 
virtuais 
cooperantes. 

23-A 
SIGNIFICAÇÃO 
DOS JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Fabio 
Bernardes 

Jogos 
eletrônicos; 
interação; 

Mauro 
Wilton de 
Sousa 

2005 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 

CIÊNCIAS DA 

Analisar o papel 
dos jogos 
eletrônicos no 
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NA 
CONTEMPORAN
EIDADE : 
ATIVIDADE 
LÚDICA E MEIO 
DE 
COMUNICAÇÃO 
E 
ENTRETENIMEN
TO 

contempora
neidade 

COMUNICAÇ
ÃO 

mundo 
contemporâneo, 
entendendo-os 
como uma 
atividade lúdica 
e 
comunicacional, 
implica em 
investigar os 
seus fatores de 
atração, em 
especial, a 
participação 
possibilitada aos 
seus usuários. É 
disto que trata 
esta dissertação. 

24-CONTROLE 
AUTOMÁTICO 
DE CÂMERA EM 
AMBIENTES 
VIRTUAIS 
DINÂMICOS 

Rodrigo 
de 

Proença 
Gomes 

Hermann.. 

Controle 
automático 
de câmera; 
cinematogra
fia aplicada 

a jogos 

Waldemar 
Celes Filho 

2005 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 

Este trabalho 
propõe a 
implementação 
de um módulo 
cinegrafista. A 
partir de 
requisitos para o 
posicionamento 
da câmera 
oriundos de um 
módulo externo, 
propõe-se um 
modelo de 
câmera que faz 
posicionamento 
automático da 
câmera. 

25-UM 
MIDDLEWARE 
DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL 
PARA JOGOS 
DIGITAIS. 

Börje 
Felipe 

Fernandes 
Karlsson. 

Middleware 
de 

Inteligência 
Artificial; 
Jogos 

Digitais; 
Intel 

Bruno Feijó 2005 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 

Neste trabalho 
são apresentadas: 
questões de 
projeto de tal 
sistema e de sua 
integração com 
jogos; um estudo 
sobre a 
arquitetura de 
middlewares de 
IA; uma análise 
dos poucos 
exemplos desse 
tipo de software 
disponíveis; e 
um levantamento 
da literatura 
disponível. Com 
base nessa 
pesquisa, foi 
realizado o 
projeto e a 
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implementação 
da arquitetura de 
um middleware 
de IA; também 
descritos nesse 
trabalh 

26-JOGOS 
ELETRÔNICOS, 
BRINCAR E 
PSICANÁLISE: 
UM LINK ENTRE 
ADVENTO 
TECNOLÓGICO 
E ECONOMIA 
SUBJETIVA. 

Lílian 
Queiroz 
Frossard. 

Psicanálise; 
Brincar; 
Jogos 

eletrônicos; 
Infância 

Leônia 
Cavalcante 
Teixeira 

2005 UNIVERSIDA
DE DE 

FORTALEZA-
PSICOLOGIA 

Este trabalho 
tenciona tratar 
sobre o brincar 
como 
manifestação 
própria da 
infância, 
importante 
instrumento de 
articulação entre 
o universo 
subjetivo da 
criança e sua 
compreensão a 
respeito da 
realidade. A 
partir dos jogos e 
das brincadeiras 
infantis, o 
brincar será visto 
como dispositivo 
importante na 
constituição 
subjetiva 
humana e, na 
formação dos 
laços sociais, 
esta atividade 
aponta sua 
contribuição. 

27-UMA 
VIAGEM AO 
MUNDO DOS 
GAMES: 
ANÁLISE DAS 
NARRATIVAS 
DOS JOGOS 

Carina 
Dellaguist

ina 

Jogos 
eletrônicos. 
Hipermídia. 
Narrativas. 
Interatividad

e. 

Dulce 
Márcia Cruz 

2006 UNIVERSIDA
DE DO SUL 
DE SANTA 
CATARINA - 
CIÊNCIAS DA 
LINGUAGEM 

 

28-UMA 
RELAÇÃO 
ENTRE OS 
PARANGOLÉS E 
OS JOGOS 
DIGITAIS. 

Fabrízio 
Augusto 

Poltronieri
. 

parangolé, 
hélio 

oiticica, 
interatividad
e, games 

Sérgio 
Bairon 

2006 UNIVERSIDA
DE 

PRESBITERIA
NA 

MACKENZIE - 
EDUCAÇÃO, 

ARTE E 
HISTÓRIA DA 
CULTURA 

Este trabalho 
busca estabelecer 
elos entre a 
concepção de 
arte inaugural do 
artista brasileiro 
Hélio Oiticica – 
com foco nos 
parangolés – e os 
games, as 
manifestações 
tecnológicas 
digitais imersas 
na cultura. 
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29-JOGOS 
ELETRÔNICOS 
MULTI-
PLATAFORMA 
COMPREENDEN
DO AS 
PLATAFORMAS 
DE JOGO E SEUS 
JOGOS 
ATRAVÉS DE 
UMA ANÁLISE 
EM DESIGN. 

Leonardo 
Cardarelli 
Leite. 

Jogos 
eletrônicos, 

multi-
plataforma, 
arcade, 
console, 
handhe 

Rejane Spitz 2006 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 
DESIGN 

O presente 
trabalho aborda o 
estudo do Game 
Design de jogos 
eletrônicos 
multi-
plataforma, 
analisando 
criticamente 
como esta classe 
de jogos está 
sendo projetada. 

30-JOGOS 
ELETRÔNICOS  
SOB O OLHAR 
DE 
MEDIADORES 
DO 
CONHECIMENT
O - A 
VIRTUALIZAÇÃ
O DO BRINCAR 
NA 
PERSPECTIVA 
DOS 
PROFESSORES 
DE 3ª E 4ª 
SÉRIES DO 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
I DE UMA 
ESCOLA 
CONFESSIONAL 
DE 
MARINGÁ/PR 

Luciana 
Grandini 
Cabreira. 

Educação-
Mídia; 

Educação-
Jogos 

Eletrônicos 

Olga Ribeiro 
de Aquino 

2006 UNIVERSIDA
DE 

ESTADUAL 
DE 

LONDRINA - 
EDUCAÇÃO 

Então 
analisamos 
alguns de seus 
efeitos para 
compor com a 
visão dos 
professores, 
participantes 
dessa pesquisa, 
um quadro 
representativo do 
fenômeno que as 
virtualizações do 
brincar 
alcançaram no 
cenário mundial. 

31-FANTASIA, 
ROMANTISMO E 
MEDIEVO NAS 
PAISAGENS DE 
MUNDOS 
VIRTUAIS 
ONLINE 

Martha 
Werneck 

De 
Vasconcel

los. 

Fantasia 
medieval;pai
sagem;roma

ntismo 

Rogério 
Medeiros 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO RIO DE 
JANEIRO - 
ARTES 
VISUAIS 

A presente 
pesquisa tem 
como objetivo 
principal analisar 
as paisagens de 
mundos virtuais 
online de 
temática 
fantástico-
medieval a partir 
de imagens 
colhidas em sites 
de divulgação de 
tais jogos 
eletrônicos. 

32-UMA 
POÉTICA DO 
CIBERESPAÇO: 
UM OLHAR 
MITOCRÍTICO 
SOBRE O CLAN 
X TM E O GAME 
STRIKE. 

Gustavo 
Morais De 
Queiroz. 

Simbolismo, 
Jogo 

Eletrônico, 
Lanhouse 

Danielle 
Perin Rocha 

Pitta 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC

O - 
ANTROPOLO

GIA 

Esta pesquisa 
consta de um 
estudo do 
simbolismo 
presente no jogo 
eletrônico 
Counter Strike e 
na narrativa do 
cla Xtreme. 
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Abordo as 
imagens 
iconográficas de 
alguns cenários 
do referido jogo 
e o discurso 
criado pelo clan 
Xtreme a partir 
da vivência na 
lanhouse Tas.Net 
localizada no 
bairro Rosarinho 
na cidade de 
Recife. 

33-
SHARPLUDUS: 
ENRIQUECEND
O A 
EXPERIÊNCIA 
NO 
DESENVOLVIM
ENTO DE JOGOS 
ATRAVÉS DE 
LINGUAGENS 
DE DOMÍNIO 
ESPECÍFICO E 
FÁBRICAS DE 
SOFTWARE. 

Andre 
Wilson 
Brotto 
Furtado. 

Desenvolvi
mento de 
jogos, 

fábricas de 
software 

André Luis 
de Medeiros 

Santos 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Este trabalho, 
portanto, explora 
a integração 
entre o 
desenvolvimento 
de jogos, uma 
disciplina 
inerentemente 
criativa, com o 
conceito de 
fábricas de 
software, que são 
focadas em 
transformar o 
atual paradigma 
artesanal de 
desenvolvimento 
em um processo 
de manufatura. 

34-A 
COMUNICAÇÃO 
HIPERMIDIÁTIC
A DAS 
COMUNIDADES 
JOVENS - CASO 
RAGNAROK ON-
LINE. 

Ana 
Cristina 
Bariani 
Bica 

Rabello 

Comunicaçã
o- 

Comunidade
s jovens - 
teoria da 

comunicaçã
o 

Sergio 
Bairon 

2006 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DE SÃO 
PAULO -

COMUNICAÇ
ÃO E 

SEMIÓTICA 

 

35- O JOGO 
DIGITAL NO 
ENSINO 
APRENDIZAGE
M DE LÍNGUA 
MATERNA – UM 
ESTUDO 
ATRAVÉS DAS 
SEQÜÊNCIAS 
NARRATIVAS. 

Vanessa 
Doumid 

Damascen
o. 

Jogos 
digitais; 

Jogo-RPG; 
ensino-

aprendizage
m 

Dinora 
Fraga da 
Silva 

2006 UNIVERSIDA
DE DO VALE 
DO RIO DOS 

SINOS - 
LINGÜÍSTICA 
APLICADA 

Este estudo tem 
como objetivo 
principal 
apresentar o jogo 
num ambiente 
digital, 
possibilitando o 
ensino-
aprendizagem de 
língua 
portuguesa 
através da 
narrativa. 

36-JOGOS DE 
SIMULAÇÃO DE 
VIDA E 
SUBJETIVIDADE

Márcia 
Duarte 

Medeiros. 

Tecnologia, 
Subjetividad
e, Jogos de 

Maria de 
Fátima 
Vieira 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO CEARÁ - 
PSICOLOGIA 

Esta pesquisa foi 
realizada com 
intuito de refletir 
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: A 
EXPERIÊNCIA 
DE 
PODER/CONTRO
LE ENTRE 
JOVENS 
JOGADORES DE 
THE SIMS.”. 

Simulação, 
Jogos 

Eletrônicos 

Severiano acerca dos usos 
das novas 
tecnologias na 
produção da 
subjetividade 
contemporânea, 
investigando, em 
especial, as 
expressões de 
poder/controle 
suscitadas pelo 
jogo de 
simulação de 
vida The Sims e 
demais 
implicações para 
a sociabilidade 
de seus usuários. 

37-
BALANCEAMEN
TO DINÂMICO 
DE JOGOS: UMA 
ABORDAGEM 
BASEADA EM 
APRENDIZAGE
M POR 
REFORÇO. 

Gustavo 
Danzi De 
Andrade. 

Balanceame
nto 

Dinâmico de 
Jogos 

Geber 
Lisboa 

Ramalho 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Este trabalho 
apresenta um 
método original 
de 
balanceamento 
dinâmico de 
jogos baseado 
em 
aprendizagem 
por reforço. A 
abordagem 
consiste em 
dividir o 
problema em 
duas dimensões: 
competência (o 
conhecimento) e 
desempenho (a 
utilização prática 
do 
conhecimento). 

38-JOGOS 
ELETRÔNICOS: 
DEUSES E 
DEMÔNIOS NA 
FORMAÇÃO DO 
HOMEM 

Cristiane 
Bittencour

t 

violência; 
juventude; 

jogos 
eletrônicas; 
imaginário; 
educação 

Suely 
Barbosa 
Thomaz 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO - 
EDUCAÇÃO 

 

39-MÍDIAS E 
JOGOS: DO 
VIRTUAL PARA 
UMA 
EXPERIÊNCIA 
CORPORAL 
EDUCATIVA 

Alan 
Queiroz 
Da Costa 

Mídias, 
Jogos, 

Virtualizaçã
o, 

Atualização 

Mauro Betti 2006 UNIVERSIDA
DE 

EST.PAULIST
A JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO/RIO 
CLARO - 

CIÊNCIAS DA 
MOTRICIDAD

E 

 

40-ATIVIDADES 
LÚDICAS E 
TECNOLOGIAS 
DIGITAIS DA 

Claudia 
Luciene 
De Melo 

Atividades 
lúdicas; 

aprendisage

Maria 
Claurênia 
Abreu de 

2006 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DA 
PARAÍBA/JOÃ

A presente 
dissertação teve 
como objetivo 
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INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
: CONCILIANDO 
JOGOS 
TRADICIONAIS 
E DIGITAIS. 

Silva. m; 
esenvolvime
nto; digitais 

Andrade 
SIlveira 

O PESSOA - 
EDUCAÇÃO 

investigar novas 
formas para o 
uso das 
atividades 
lúdicas como 
recurso 
metodológico. O 
enfoque foi dado 
ao trabalho 
conjunto entre os 
jogos digitais e 
os jogos 
tradicionais, 
enquanto 
ferramenta capaz 
de auxiliar o 
desenvolvimento 
integral do aluno 
e, 
conseqüentement
e, sua 
aprendizagem. 

41-
CONTRIBUIÇÕE
S DOS JOGOS 
ELETRÔNICOS 
NA 
CONSTRUÇÃO 
DA LINGUAGEM 
ALGÉBRICA. 

Sandra 
Aparecida 
Romero. 

Álgebra. 
Jogo. 

Educação. 
Cibercultura

. Jogos 
Eletrônicos 

Rui Marcos 
de Oliveira 

Barros 

2007 UNIVERSIDA
DE 

ESTADUAL 
DE MARINGÁ 
- EDUCAÇÃO 

No presente 
trabalho 
analisamos se o 
uso de jogos 
eletrônicos 
possibilita uma 
melhoria na 
aprendizagem da 
linguagem 
algébrica em 
alunos da 6ª série 
do Ensino 
Fundamental. 

42-
NORMALPAINT: 
UMA 
FERRAMENTA 
INTERATIVA DE 
PINTURA DE 
NORMAL MAPS 
EM MODELOS 
3D.. 

Maurício 
Bammann 
Gehling. 

Jogo; 
computador; 
computação 

gráfica; 

Soraia 
Raupp 
Musse 

2007 UNIVERSIDA
DE DO VALE 
DO RIO DOS 

SINOS - 
COMPUTAÇÃ
O APLICADA 

 

43-IMAGÉTICA 
ELETROLÚDICA
: A 
VISUALIDADE 
DIALÓGICA NO 
MULTIVERSO 
DOS JOGOS 
ELETRÔNICOS. 

Guilherme 
de 

Almeida 
Xavier. 

Jogos 
eletrônicos; 
Linguagem 
Visual; 

Imagologia; 
Ludologia 

Luiz 
Antonio 
Luzio 
Coelho 

2007 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO DE 
JANEIRO - 
DESIGN 

A presente 
dissertação 
analisa o 
fenômeno 
cultural dos 
jogos eletrônicos 
em função de sua 
visualidade 
interativa, 
construções 
simbólicas que 
guardam estreita 
relação com as 
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novas tendências 
da comunicação 
in absentia, da 
hipermidiação e 
da 
transmidiação. 

44-JOGOS E 
PRAZERES: 
UMA PESQUISA 
EM 
INFOCENTROS 
DE SÃO PAULO. 

Luciano 
Gosuen. 

Videogames
, games, 
jogos 

eletrônicos, 
narrativas 
digitais 

Silvia 
Regina 

Ferreira de 
Laurentiz 

2007 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 
ARTES 
VISUAIS 

Nesta pesquisa 
procuramos 
buscar um 
entendimento 
mais amplo 
sobre como as 
caracteristicas 
inerentes às 
narrativas 
digitais 
interativas e aos 
jogos eletrônicos 
podem, através 
de fatores 
quantitativos e 
qualitativos, 
envolver seus 
usuários. 

45-GAMES 3D: 
ASPECTOS DE 
DESENVOLVIM
ENTO. 

Marcos 
Fernandez 
Cuzziol. 

Games, 
Jogos 

Eletrônicos, 
Realidade 
Virtual 

Gilberto dos 
Santos 
Prado 

01/03
/2007 

UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 
ARTES 
VISUAIS 

Esta dissertação 
documenta a 
exploração do 
desenvolvimento 
de games 3D 
com base em 
minha 
experiência 
pessoal nessa 
atividade, entre 
1994 e 2006, 
estabelecendo 
um diálogo com 
os trabalhos 
teóricos de 
autores de áreas 
correlatas. 

46-
MATEMÁTICA 
SE APRENDE 
BRINCANDO?! 
JOGOS 
ELETRÔNICOS 
COMO UMA 
PÓSSIBILIDADE 
DE ENSINO. 

Rossana 
Carla Da 
Fonseca 

jogos 
eletrônicos; 
matemática; 
ambiente 

informatizad
o. 

Rosália 
Maria 

Ribeiro de 
Aragão 

01/03
/2007 

UNIVERSIDA
DE 

METODISTA 
DE SÃO 
PAULO - 

EDUCAÇÃO 

Esta dissertação 
tem como 
objetivo analisar 
a minha ação 
docente em aulas 
de matemática, 
que implicam a 
utilização de dois 
tipos de jogos 
eletrônicos em 
ambiente 
informatizado. 

47-PROPOSTA E 
IMPLEMENTAÇ
ÃO DE UMA 
INTERFACE 

Eduardo 
Costa 
Jacober 

JOGOS 
ELETRÔNI

COS, 

Romero Tori 01/04
/2007 

UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 

ENGENHARI

Com o objetivo 
de melhor 
adaptar um 



 

 

188  

PARA MOTORES 
DE JOGOS 
INTERATIVA E 
CENTRADA NO 
USUÁRIO 

USABILID
ADE DE 

SOFTWAR
E 

A ELÉTRICA motor de jogo 
didático às 
necessidades 
pedagógicas, este 
trabalho propõe 
uma interface 
interativa para 
motores 
denominada 
Game Wrench e 
criada através de 
métodos de 
Interação 
Humano-
Computador. 

48-NAVEGAÇÃO 
EM JOGOS 
DIGITAIS 

Dinara 
Moura 
Barbosa 
Lima E 
Silva 

navegação, 
jogos 

digitais, 
ambientes 

reais. 

Andre 
Menezes 

Marques das 
Neves 

01/04
/2007 

UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - DESIGN 

o objetivo dessa 
pesquisa é 
comparar a 
navegação em 
ambientes reais e 
em jogos digitais 
através das 
informações 
visuais 
navegacionais, 
disponíveis em 
tais ambientes, e 
das ferramentas 
utilizadas no 
processo de 
navegação. 

49-EDUCAÇÃO E 
GAMES: UM 
ESTUDO 
PEDAGÓGICO 
DO THE SIMS. 

Lázaro 
Emanuel 
Souza 

Fonseca. 

Jogos 
Eletrônicos, 
Tecnologia, 
Cultura, 
Prática 

Pedagógica 

Arnaud 
Soares Lima 

Junior 

2007 UNIVERSIDA
DE DO 

ESTADO DA 
BAHIA - 

EDUCAÇÃO E 
CONTEMPOR
ANEIDADE 

Através do 
desenvolvimento 
da pesquisa 
autobiográfica, 
buscamos 
redimensionar as 
possibilidades 
refuncionalizada
s no game The 
Sims, a partir da 
vivência que 
tivemos com ele 
e da nossa 
experiência de 
jogador, no 
desejo de inter-
relacionar tais 
descobertas e 
potencialidades 
do game no 
processo 
pedagógico 
escolar. 

50-A GALÁXIA 
DE LUCAS - 
SOCIABILIDADE 

Luiz 
Adolfo De 

Jogos 
Eletrônicos, 

Simone 
Maria 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
FLUMINENSE 

Este trabalho 
pretende 
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E NARRATIVA 
NOS JOGOS 
ELETRÔNICOS. 

Paiva 
Andrade. 

Star Wars, 
Narrativa, 
MMORGP 

Andrade 
Pereira de 

Sá 

- 
COMUNICAÇ

ÃO 

contribuir para a 
reflexão acerca 
das novas 
possibilidades 
comunicativas e 
narrativas do 
meio digital, 
tendo como foco 
central os jogos 
eletrônicos para 
múltiplos 
usuários – 
MMORPG. 

51-JOGOS 
ELETRÔNICOS: 
ENTRE A 
ESCOLA E A 
LAN HOUSE 

Débora 
Da Rocha 
Gaspar 

Leitura de 
Imagens; 
Jogos 

eletrônicos; 
Ensino de 

Arte 

Araci Hack 
Catapan 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DE SANTA 
CATARINA - 
EDUCAÇÃO 

Esta pesquisa se 
propõe a 
verificar se os 
estudantes, que 
estão concluindo 
o Ensino Médio 
no Colégio de 
Aplicação da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina, ao 
interagirem com 
jogos eletrônicos 
utilizam 
conhecimentos 
da linguagem 
visual, mediados 
pela escola, para 
realizarem suas 
leituras de 
imagens. 

52-UMA 
ARQUITETURA 
DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DINÃMICA DE 
TAREFAS 
ENTRE CPU 
EGPU EM JOGOS 
DIGITAIS.. 

Marcelo 
Panaro De 
Moraes 
Zamith. 

Computação 
gráfica; 
Jogos 

tridimension
ais 

Esteban 
Walter 

Gonzalez 
Clua 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
FLUMINENSE 

- 
COMPUTAÇÃ

O 

Esta dissertação, 
embora dê 
continuidade ao 
campo de 
pesquisa da UFF 
voltado ao 
desenvolvimento 
de jogos digitais 
e ao uso da GPU 
em simulações, 
inicia uma nova 
linha de pesquisa 
na área de 
computação 
visual e 
interfaces: o uso 
de técnicas de 
GPGPU, isto é, 
aplicação da 
GPU para 
solução de 
problemas 
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gerais, tendo 
aplicação nas 
demais linhas de 
pesquisa desta 
Universidade. 

53-PRÁTICAS DE 
LEITURA DO 
GÊNERO DE 
DISCURSO 
VIDEOGAME 

Antonio 
Jorge 
Portela 
Marques 
Ribeiro 

Gêneros do 
discurso. 

Videogame 

Francisco 
Alves Filho 

2007 FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO PIAUÍ - 
LETRAS 

 

54-OS JOGOS 
ELETRÔNICOS 
NA ERA DO 
ALUNO 
VIRTUAL: 
BRINCAR E 
APRENDER. 

Leovigild
o Samuel 
Santana. 

Educação. 
Jogos 

Eletrônicos. 
Tecnologia 
Educacional 

Raquel 
Rosan 

Christino 
Gitahy 

2007 UNIVERSIDA
DE DO OESTE 
PAULISTA - 
EDUCAÇÃO 

Em nossa 
pesquisa 
estudamos 
especificamente 
a utilização do 
jogo eletrônico 
CALL OF 
DUTY, 
avaliando a 
influência do 
mesmo na 
aprendizagem 
dos alunos 
referente ao 
período da 
Segunda Guerra 
Mundial. 

55-
METODOLOGIA 
DE DESIGN 
APLICADA À 
CONCEPÇÃO DE 
JGOS DIGITAIS. 

Diego 
Camargo 
Credidio. 

Jogos, 
metodologia
, design, 
processo 

Andre 
Menezes 

Marques das 
Neves 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - DESIGN 

Esse estudo 
objetiva dar um 
enfoque do jogo 
como um 
produto de 
design, e para 
tal, precisa ser 
desenvolvido 
dentro de um 
processo bem 
definido, 
analisado e 
avaliado ao 
longo de sua 
concepção. 

56-IMAGINÁRIO 
E DESIGN: 
RESIGNIFICAÇÃ
O DO JOGO 
ELETRÔNICO 
POR MEIO DA 
LINGUAGEM 
EXPRESSIVA 

Adriana 
Kei 

Ohashi 
Sato 

Design, 
imaginário, 
resignificaçã

o 

Paulo 
Roberto 

Monteiro de 
Araújo 

2007 UNIVERSIDA
DE 

PRESBITERIA
NA 

MACKENZIE - 
EDUCAÇÃO, 

ARTE E 
HISTÓRIA DA 
CULTURA 

 

57-CRIAÇÃO DE 
OPONENTES 
VIRTUAIS COM 
CARACTERÍSTI
CAS REALISTAS 
EM JOGOS 
ELETRÔNICOS 
ATRAVÉS DE 

Bruno 
Portella 

De Aguiar 
Grieco 

Inteligência 
Computacio

nal; 

Adriano 
Joaquim de 
Oliveira 
Cruz 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 
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TÉCNICAS DE 
INTELIGÊNCIA 
COMPUTACION
AL 
58-UMA 
ARQUITETURA 
DE MOTOR DE 
FÍSICA PARA 
GAMES 3D COM 
PROCESSAMEN
TO HÍBRIDO 
ENTRE CPU E 
GPU E 
DISTRIBUIÇÃO 
DINÂMICA DE 
CARGA. 

Mark 
Eirik 

Scortegag
na Joselli. 

Computação 
Gráfica; 
Jogo 

Tridimensio
nal 

Esteban 
Walter 

Gonzalez 
Clua 

2007 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
FLUMINENSE 

- 
COMPUTAÇÃ

O 

O realismo em 
jogos digtais 
3D,realidade 
virtual de 
simulações tem 
evoluído 
rapidamente , 
requerendo cada 
vez mais poder 
de 
processamento 
dos 
computadores. 
Esta dissertação 
apresenta 
também uma 
arquitetura de 
jogos digitais 
especifica, para 
ser usada com o 
GDE juntamente 
com o 
framework 
GUFF (Games 
UFF) 

59-
PERSPECTIVAS 
PARA O 
JORNALISMO 
CRÍTICO DE 
GAMES 

Diego 
Oliveira 
De Assis 

Jornalismo; 
crítica; 
games 

videogames 

Giselle 
Beiguelman 

2007 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DE SÃO 
PAULO - 

COMUNICAÇ
ÃO E 

SEMIÓTICA 

 

60-POR UMA 
TEORIA DAS 
SUPERCORDAS 
DA 
NARRATIVA. 

Mauricio 
Da 

Silveira 
Piccini. 

Teoria da 
literatura, 

interatividad
e, jogos 
digitais 

Vera 
Teixeira de 

Aguiar 

2008 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DO RIO 

GRANDE DO 
SUL - 

LINGÜÍSTICA 
E LETRAS 

A presente 
dissertação de 
Mestrado 
constitui-se em 
uma proposta de 
modelo para a 
análise das 
narrativas 
hipertextuais em 
jogos 
eletrônicos, 
embasa-se na 
Teoria da 
Literatura, 
valendo-se das 
estruturas 
narrativas 
descritas por 
Vladimir Propp, 
Claude Bremond 
e Algirdas 
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Greimas, nos 
conceitos de 
interação e 
hipertextualidade 
das áreas de 
Comunicação e 
Informática e nos 
estudos sobre 
processos de 
jogo e de leitura. 

61-ROBOT 
ARENA: UMA 
INFRA-
ESTRUTURA 
PARA O 
DESENVOLVIM
ENTO DE JOGOS 
COM 
REALIDADE 
AUMENTADA 
ESPACIAL 

Daniel 
Calife 

JOGOS 
ELETRÔNI

COS 

Romero Tori 2008 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 

ENGENHARI
A ELÉTRICA 

 

62-APLICAÇÃO 
DE TÉCNICAS 
DE 
EXPLORAÇÃO 
DO ESPAÇO 
CRIATIVO AO 
DESIGN DE 
JOGOS 
DIGITAIS. 

Eliana 
Virgínia 
Vieira De 
Melo. 

jogos, 
técncias de 
criatividade, 

design 

Fábio 
Ferreira da 

Costa 
Campos 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - DESIGN 

O presente 
estudo teve por 
objetivo levantar 
várias das 
técnicas de 
exploração do 
espaço criativo 
aplicáveis ao 
design e 
experimentar sua 
viabilidade na 
concepção de 
jogos digitais. 

63-VIRANDO O 
JOGO: UMA 
ANÁLISE DE 
VIDEOGAMES 
ATRAVÉS DE 
UM OLHAR 
DISCURSIVO 
CRÍTICO.. 

Luiz 
Henrique 
Magnani 
Xavier De 
Lima. 

videogames; 
discurso; 
reflexão 

social crítica 

Denise 
Bertoli 
Braga 

2008 UNIVERSIDA
DE 

ESTADUAL 
DE 

CAMPINAS - 
LINGÜÍSTICA 
APLICADA 

O presente 
estudo reflete 
sobre a 
possibilidade de 
desenvolvimento 
da consciência 
crítica a partir da 
interação com 
jogos digitais. 
Nessa direção, a 
pesquisa revê 
uma literatura 
mais geral sobre 
jogos, apontando 
diferentes 
abordagens 
teóricas e sugere 
uma análise de 
videogames a 
partir de uma 
perspectiva 
discursiva. 

64-
ESTRATÉGIAS 

Alexandre Estratégias Alsones 2008 UNIVERSIDA
DE DO VALE 
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COLABORATIV
AS NA 
INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE 
JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Souza 
Perucia 

Colaborativa
s; Redes 

Interorganiz
acionais 

Balestrin DO RIO DOS 
SINOS - 

ADMINISTRA
ÇÃO 

65-A 
CONTRIBUIÇÃO 
DOS JOGOS 
ELETRÔNICOS 
PARA O 
CONSUMO 
CONSCIENTE: 
UM ESTUDO DE 
CASO NO 
COLÉGIO 
INTEGRADO 
SANTA INÊS 
(2006 – 2007). 

Rafael 
Augusto 
Bertoni 

Rodrigues
. 

Jogos 
Eletrônicos, 
consumo, 
educação 
ambiental 

Petra 
Sanchez 
Sanchez 

2008 UNIVERSIDA
DE 

PRESBITERIA
NA 

MACKENZIE - 
EDUCAÇÃO, 

ARTE E 
HISTÓRIA DA 
CULTURA 

O vocábulo 
“consumo” – 
quer em sua 
forma 
substantivada, 
quer como 
primeira pessoa 
do presente do 
indicativo do 
verbo consumir, 
– sempre surge 
em nossas vidas, 
e todas as vezes 
associado ao 
gasto de 
dinheiro. 
Presente trabalho 
pretende abordar 
o assunto e 
sugerir uma 
solução para que 
ele seja discutido 
e analisado em 
sala de aula. 

66-UM 
ALGORITMO 
EVOLUTIVO 
PARA 
APRENDIZADO 
ON-LINE EM 
JOGOS 
ELETRÔNICOS.  

Marcio 
Kassouf 
Crocomo 

Adaptação, 
Algoritmos 
evolutivos,A
prendizado 

on-
line,jogos 

Eduardo do 
Valle 
Simoes 

2008 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO/SÃO 
CARLOS - 

CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃ

O E 
MATEMÁTIC

A 
COMPUTACI

ONAL 

Este trabalho 
verifica a 
possibilidade de 
se aplicar 
Algoritmos 
Evolutivos no 
aprendizado on-
line de jogos. 

67-UMA 
MÁQUINA DE 
ESTADOS 
NEBULOSA 
PARA UM 
MODELO DE 
EMOÇÕES 
APLICADO A 
UM 
PERSONAGEM 
DE UM JOGO 
ELETRÔNICO. 

Leandro 
Guimarae
s Marques 
Alvim. 

FuSM, 
Jogos, 

Expressões 
Faciais; 

Adriano 
Joaquim de 
Oliveira 
Cruz 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO RIO DE 
JANEIRO - 

INFORMÁTIC
A 

Nesta dissertação 
um modelo de 
emoções para 
personagens de 
jogos eletrônicos 
é investigado. 
Objetivando 
simular este 
modelo, uma 
Máquina de 
Estados 
Nebulosa 
(FuSM) com 
uma nova função 
de transferência 
de graus de 
pertinência foi 
proposta. 
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68-A 
UTILIZAÇÃO DE 
NARRATIVAS 
EMBUTIDAS NO 
AUXÍLIO DA 
NARRATIVA DA 
HISTÓRIA NOS 
JOGOS 
ELETRÔNICOS 
INFORMATIZAD
OS.. 

Rafael 
Pereira 
Dubiela. 

Jogos 
eletrônicos - 

Design. 
Jogos 

Eletrônicos - 
Narrativas. 

Andre Luiz 
Battaiola 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO PARANÁ - 

DESIGN 

Esta dissertação 
pretende, por 
meio de um 
estudo de caso, 
identificar o 
pressuposto de 
que as 
utilizações de 
narrativas 
embutidas 
auxiliam a 
narrativa da 
história desses 
jogos. 
Analogamente, 
pretende 
também, 
identificar como 
as narrativas 
embutidas 
podem contribuir 
para a narrativa 
da história dos 
jogos eletrônicos 
informatizados. 

68-JOVENS E 
JOGOS 
ELETRÔNICOS: 
PRÁTICAS 
CULTURAIS E 
MODOS DE 
SUBJETIVAÇÃO. 

Helenice 
Mirabelli 
Cassino 
Ferreira... 
01/06/200

8 

juventude, 
jogos 

eletrônicos, 
constituição 

de 
subjetividad

e 

Maria Luiza 
Magalhães 
Bastos 
Oswald 

2008 UNIVERSIDA
DE DO 

ESTADO DO 
RIO DE 

JANEIRO - 
EDUCAÇÃO 

O presente 
estudo se propõe 
a entender de 
que forma jovens 
jogadores de 
jogos eletrônicos 
constituem suas 
subjetividades na 
relação com 
esses artefatos. 

69-UM 
FRAMEWORK 
PARA A 
CRIAÇÃO 
COOPERATIVA 
DE JOGOS. 

Luiz 
Manoel 
Gerosa. 

Jogos 
educativos, 
Framework, 
Cooperação 

Davidson 
Cury 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO ESPÍRITO 

SANTO - 
INFORMÁTIC

A 

Esta dissertação 
propõe a 
ferramenta de 
criação 
cooperativa de 
jogos Affinity 
que objetiva a 
acessibilidade 
para indivíduos 
que não sabem 
programação, a 
extensibilidade 
para que os 
próprios usuários 
incorporem 
novas 
funcionalidades 
e o trabalho 
cooperativo entre 
os membros da 
comunidade 
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criativa. 
70-APLICAÇÃO 
DE 
PLANEJAMENT
O EM JOGOS DE 
ESTRATÉGIA 

Bruno 
Nepomuc
eno Luiz 

PLANEJA
MENTO, 
JOGOS DE 
ENTRETEN
IMENTO,IN
TELIGENC

IA 
ARTIFICIA

L 

Carlos 
Roberto 
Lopes 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
UBERLÂNDIA 
- CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃ

O 

 

71-MOTOR DE 
FÍSICA DE 
CORPOS 
RÍGIDOS EM 
GPU COM 
ARQUITETURA 
CUDA. 

Márcio 
Artacho 
Peres. 

Simulação 
Dinâmica; 
Motor de 

Física; GPU; 
Jogos 

Digitais 

Paulo 
Aristarco 
Pagliosa 

2008 FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DE MATO 

GROSSO DO 
SUL - 

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Neste trabalho é 
apresentada uma 
proposta de 
desenvolvimento 
de um motor de 
física para 
simulação 
dinâmica de 
corpos rígidos 
em tempo real 
com o auxílio de 
um dispositivo 
gráfico. As 
tarefas do motor 
de física são 
executadas de 
forma paralela 
pelo dispositivo 
cuja 
implementação é 
realizada 
utilizando uma 
nova arquitetura 
de programação 
para dispositivos 
gráficos: CUDA 
(Computer 
Unified Device 
Architecture). 

72-O ESTUDO 
DE JOGOS 
ELETRÔNICOS 
COMO 
MATERIAL 
DIDÁTICO PARA 
O ENSINO DE 
ARTES VISUAIS 
VIA WEB". 

Patricia 
De Paula 
Pereira. “ 

Games; 
Ensino de 
Arte; web. 

Lucia 
Gouvêa 
Pimentel 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DE MINAS 
GERAIS - 
ARTES 

A dissertação 
visa investigar as 
possibilidades de 
estudos dos 
jogos eletrônicos 
como recurso 
didático para o 
ensino de artes 
visuais, dentro 
dos novos 
conceitos 
contemporâneos 
de ambientes 
virtuais de 
ensino/aprendiza
gem. 

74-O 
APRENDIZADO 

Rynaldo EDUCAÇÃ Antonio 2008 CENTRO 
UNIVERSITA

Busca-se  
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EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
ATRAVÉS DOS 
JOGOS 
INTERATIVOS 
COMPUTACION
AIS. 

Anversa 
Rosa. 

O 
AMBIENT

AL; 
ENSINO 

DE 
CIÊNCIAS; 

JOGO 
COMPUTA
CIONAL 

Carlos de 
Miranda 

RIO PLINIO 
LEITE - 

ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA 
SAÚDE E DO 
AMBIENTE 

associar o jogo à 
educação 
ambiental. 
Inicialmente 
pesquisa-se em 
anais de 
congressos e 
revistas 
eletrônicas de 
educação 
ambiental, 
buscando 
identificar 
trabalhos 
publicados sobre 
o lúdico na 
educação 
ambiental. Em 
seguida 
desenvolvem-se, 
através de 
ferramentas 
computacionais, 
dois jogos com 
os temas 
“Quebra-cabeça” 
e “Preserve a 
Floresta”. A 
seguir é criado o 
ambiente 
computacional 
com a interface 
gráfica amigável 
de navegação. 

75-AVALIAÇÃO 
HEURÍSTICA 
PARA 
PROTÓTIPO DE 
JOGOS DIGITAIS 
- ADAPTAÇÃO 
DO MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO 
ATRAVÉS DE 
HEURÍSTICAS 
PARA A 
APLICAÇÃO NO 
PRIMEIRO 
PROTÓTIPO 
FUNCIONAL DE 
JOGOS 
DIGITAIS.. 

Felipe 
Borba 
Breyer. 

jogos, 
heurísticas, 
métodos de 
avaliação, 

Andre 
Menezes 

Marques das 
Neves 

2008 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - DESIGN 

Esta dissertação 
trata de alguns 
aspectos do 
processo de 
interação entre 
design e 
psicologia, sendo 
esta examinada 
com mais 
especificidade no 
âmbito do ensino 
do design. Trata-
se de uma 
pesquisa de 
natureza 
interdisciplinar e 
que teve por 
objetivo 
específico 
entender onde e 
como no design, 
acontece o 
processo de 
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interação com a 
psicologia. 

76-PRÁTICAS 
ÁGEIS NO 
PROCESSO DE 
DESENVOLVIM
ENTO DE JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Fabio Dos 
Santos 
Petrillo 

Jogos 
eletrônicos, 
engenharia 
de software, 
métodos 
ágeis 

Marcelo 
Soares 
Pimenta 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DO RIO 
GRANDE DO 

SUL - 
COMPUTAÇÃ

O 

O objetivo deste 
trabalho é avaliar 
o impacto da 
aplicação de 
práticas ágeis no 
processo de 
desenvolvimento 
de jogos 
eletrônicos, 
analisando os 
principais 
problemas da 
indústria de 
jogos, 
levantando as 
boas práticas já 
adotadas e 
propondo um 
conjunto de 
práticas ágeis 
que contemplem 
as características 
do processo de 
desenvolvimento 
de jogos. 

77-JOGOS EM 
AMBIENTES 
PERVASIVOS. 

Sonia 
Andrea 
Lugo 

Vázquez. 

Jogos, 
computação 
pervasiva, 
análise de 
sistemas. 

Claudio 
Fernando 

Resin Geyer 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DO RIO 
GRANDE DO 

SUL - 
COMPUTAÇÃ

O 

Este trabalho 
contribui 
apresentando 
uma pesquisa 
realizada sobre 
quais são as 
características 
desejáveis em 
jogos pervasivos. 
Este ramo da 
computação 
almeja integrar 
os serviços 
computacionais 
de forma 
transparente na 
vida das pessoas. 
Um uso 
interessante 
desta nova 
tecnologia ainda 
relativamente 
pouco explorado 
é o 
entretenimento, 
mais exatamente 
jogos pervasivos 

78-O VÍDEO 
GAME COMO 
DIAGRAMA DE 

Frederico 
Antônio 

Comunicaçã
o, video 

José Afonso 
da Silva 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 

O presente 
estudo teve como 
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CONTROLE E DE 
PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADE 
CAPITALÍSTICA. 

Cordeiro 
Feitoza 

games, 
produção de 
subjetividad

e 

Júnior PERNAMBUC
O - 

COMUNICAÇ
ÃO 

objetivo analisar 
o processo 
comunicativo 
entre jogadores e 
video games sob 
o enfoque da 
produção de 
subjetividade, 
baseado nos 
modelos circular 
e interativo de 
comunicação 
entre homem e 
tecnologia e na 
teoria da 
subjetividade de 
Felix Guattari. 

79-MEDAL OF 
HONOR E A 
CONSTRUÇÃO 
DA MEMÓRIA 
DA II GUERRA 
MUNDIAL. 

Christiano 
Britto 

Monteiro 
Dos 

Santos 

História da 
Segunda 
Guerra 

Mundial;Co
nstrução da 
memória 

Samantha 
Viz Quadrat 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
FLUMINENSE 
- HISTÓRIA 

 

80-JOGOS 
ELETRÔNICOS E 
APREDIZAGEM 
ESCOLAR: PARA 
ALÉM DO 
INSTRUMENTO 
PEDAGÓGICO. 

Janaina 
Dos Reis 
Rosado. 

Jogos 
eletrônicos, 
aprendizage

m, 
ludicidade 

Lynn 
Rosalina 

Gama Alves 

2009 UNIVERSIDA
DE DO 

ESTADO DA 
BAHIA - 

EDUCAÇÃO E 
CONTEMPOR
ANEIDADE 

Com base em 
uma concepção 
sociointeracionis
ta de educação, 
esta pesquisa 
dedica um olhar 
minucioso ao 
papel do jogo 
eletrônico 
mediando a 
aprendizagem, a 
fim de perceber 
quais são as 
aprendizagens 
que emergem da 
interação dos 
alunos com os 
games. 

81-A 
EVOLUÇÃO 
NARRATIVA E 
AUDIOVISUAL 
DO VIDEOGAME 
EM FINAL 
FANTASY 

Erick 
Santos 
Cardoso 

Final 
Fantasy. 
Games. 
Cinema. 

Audiovisual 

Vicente 
Gosciola 

2009 UNIVERSIDA
DE ANHEMBI 
MORUMBI - 
COMUNICAÇ

ÃO 

Essa pesquisa 
pretende 
demonstrar como 
os jogos 
eletrônicos, os 
games, se 
configuram 
como meio de 
comunicação e 
analisar como 
suas 
características 
narrativas e 
audiovisuais têm 
se transformado 
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através da 
história. 

82-GAMEARTE Frank 
Nely 
Peres 
Alves 

Game, 
Cyberart, 

videogame, 
interactivity, 
Gameart. 

Maria de 
Fátima 
Borges 
Burgos 

2009 UNIVERSIDA
DE DE 

BRASÍLIA - 
ARTES 

pretendemos 
mostrar que a 
Gamearte 
(movimento 
artístico que se 
caracteriza pela 
fusão do 
videogame com 
a arte) pode unir 
o poder de 
fascinação do 
jogo eletrônico e 
a inquietação do 
artista 
contemporâneo 
em uma nova 
linguagem, 
marcada pelo 
hibridismo e pela 
utilização das 
novas 
tecnologias.. 

83-O USO DE 
TÉCNICAS DE 
ANÁLISE 
EMOCIONAL 
COMO MEDIDA 
DA EFICIÊNCIA 
EM JOGOS 
DIGITAIS: UM 
MODELO DE 
ANÁLISE. 

Cláudio 
Santos De 
Almeida. 

Jogos 
Digitais, 

Avaliação, 
Análise 

Emocional 

Fábio 
Ferreira da 

Costa 
Campos 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - DESIGN 

O presente 
trabalho propõe 
uma solução ao 
problema de 
avaliar a eficácia 
de um jogo 
digital, durante o 
seu uso. Para 
isso usa uma 
técnica de coleta 
de dados baseada 
na medição da 
resposta 
emocional dos 
jogadores. 

84-UM ESTUDO 
SOBRE 
ALGORITMOS 
DE BUSCA EM 
GRAFOS EM 
TEMPO REAL. 

Eder 
Lúcio 

Trindade. 

Grafos, 
Busca em 
tempo real, 
RTA*, 
Jogos 

Digitais 

Ricardo 
Poley 
Martins 
Ferreira 

2009 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DE MINAS 
GERAIS - 

INFORMÁTIC
A 

Nesta dissertação 
apresentamos um 
estudo de 
algoritmos de 
busca em grafos 
em tempo real. 
Foi feito um 
estudo de caso 
em um jogo, o 
Ultima Online, 
para avaliar a 
eficácia dos 
algoritmos de 
busca em tempo 
real em jogos 
digitais. 

85-OS JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Thiago Jogos Margarida 2009 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 

O presente 
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NA AMÉRICA 
LATINA: 
MERCADO DE 
TRABALHO, 
HABILIDADES 
COGNITIVAS E 
IDENTIDADE 
CULTURAL EM 
TEMPOS DE 
TECNOCULTUR
A 

Castilho 
Marcoant

onio. 

eletrônicos, 
hipermídia, 
tecnologia 

da 
informação 

Maria 
Krohling 
Kunsch 

PAULO - 
INTEGRAÇÃO 
DA AMÉRICA 

LATINA 

estudo consitui-
se de uma 
análise 
exploratória 
bibliográfica, e 
vale-se de 
pesquisas de 
campo 
registradas em 
diversas 
publicações 
como anais de 
congressos, 
livros, revistas e 
websites. Seu 
objetivo é 
aprofundar o 
entendimento 
sobre de que 
maneiras os 
jogos eletrônicos 
inserem-se na 
vida dos jovens 
latino-
americanos. 

86-O 
TABULEIRO 
DOS JOGOS QUE 
SE BIFURCAM: 
AS 
MANIFESTAÇÕE
S DO 
LABIRINTO NOS 
JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Andrei 
Rubina 
Thomaz 

labirinto, 
jogos 

eletrônicos,g
ame art, 
artemídia, 
arte digit 

Silvia 
Regina 

Ferreira de 
Laurentiz 

2009 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 
ARTES 
VISUAIS 

 

87-JOGO DA 
CABANAGEM: 
PROJETO E 
IMPLENTAÇÃO 

Felipe 
Vaz Dos 
Reis. 

Realidade 
Virtual, 
Jogo 

Eletrônico, 
motor 

Manoel 
Ribeiro 
Filho 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO PARÁ - 

ENGENHARI
A ELÉTRICA 

Esta dissertação 
descreve o 
desenvolvimento 
de um motor de 
jogo para uso 
educacional, 
construído 
usando 
ferramentas 
livres. 

88-BEM VINDOS 
A AZEROTH: 
ASPECTOS DA 
ECONOMIA 
LÚDICA NOS 
MUNDOS 
FANTÁSTICOS. 

Gabriela 
Campedel

li. 

World of 
Warcraft, 
jogos 

digitais, 
economia 
lúdica, 

mundos s 

Gilson 
Schwartz 

2009 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 

CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇ

ÃO 

Esse trabalho 
tem como 
finalidade a 
análise de 
aspectos 
econômicos e 
sociais do mundo 
sintético World 
of Warcraft, um 
Massively 
Multiplayer 
Online Role 
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Playing Game 
(MMORPG). 

89-O JOGO 
DIGITAL COMO 
ELEMENTO DE 
APOIO AO 
RESGATE E À 
VALORIZAÇÃO 
DO CONTEÚDO 
CULTURAL 
REGIONALIZAD
O. 

Carlos 
Eduardo 
De Martin 

Silva. 

Comunicaçã
o, 

Tecnologias, 
Jogo Digital 

Carlos 
Pernisa 
Júnior 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DE JUIZ DE 

FORA - 
COMUNICAÇ

ÃO 

As alterações 
provocadas pelas 
tecnologias da 
comunicação 
estimulam o 
desenvolvimento 
de novas 
linguagens, 
como a dos 
jogos, que 
procuram dar 
conta desta 
multiplicidade de 
estímulos e 
significações e 
favorecer o 
acesso sob novos 
formatos. O 
sujeito agora é 
parte 
modificadora da 
experiência, 
enquanto 
constrói o 
conhecimento. 

90-JOGOS 
ELETRÔNICOS E 
PROFESSORES: 
MAPEANDO 
POSSIBILIDADE
S 
PEDAGÓGICAS 

Juliana 
Santana 
Moura. 

Jogos 
eletrônicos, 
professores, 
aprendizage

m. 

Lynn 
Rosalina 

Gama Alves 

2009 UNIVERSIDA
DE DO 

ESTADO DA 
BAHIA - 

EDUCAÇÃO E 
CONTEMPOR
ANEIDADE 

Neste trabalho 
procuramos 
identificar quais 
são as 
possibilidades 
pedagógicas de 
utilização dos 
jogos em sala de 
aula, analisando 
de que forma os 
professores 
podem utilizar os 
jogos para 
mediar a 
aprendizagem 
dos seus alunos e 
a importância 
dos jogos 
eletrônicos para 
os professores 

91-“PLAY4FUN: 
FÁBRICA DE 
JOGOS DIGITAIS 
CASUAIS”. 

Allan 
Rodrigo 
Dos 

Santos 
Araujo. 

Play4Fun: 
Fábrica de 

Jogos 
Digitais 
Casuais 

André Luis 
de Medeiros 

Santos 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Este trabalho 
sugere uma 
abordagem 
baseada no 
conceito de 
fábricas para 
indústria de 
jogos. Para tanto, 
analisa e discute 
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o estado-da-arte 
da tecnologia, 
dos processos e 
dos métodos de 
design 
empregados para 
o 
desenvolvimento 
de jogos, 
identificando as 
necessidades do 
desenvolvimento 
de jogos casuais. 

92-CONCEPÇÃO 
DO JOGO 
EDUCATIVO A 
REVOLTA DA 
CABANAGEM: 
ENREDO,CENÁR
IO,INTERFACES, 
JOGABILIDADE 
E ÁUDIO 

Ricardo 
Rodrigues 
Damascen

o.. 

Jogo digital 
educativo, 
cabanagem, 
aspectos 

conceituais 

Manoel 
Ribeiro 
Filho; 
Roberto 

Célio Limão 
de Oliveira 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 
DO PARÁ - 

ENGENHARI
A ELÉTRICA 

Esta dissertação 
aborda os 
aspectos 
conceituais do 
desenvolvimento 
do jogo 
educacional “A 
Revolta da 
Cabanagem”. 
Neste trabalho 
são analisados: o 
enredo, os 
personagens, o 
cenário, a 
jogabilidade, as 
interfaces, os 
modelos 3D e 
texturas, a 
música e efeitos 
sonoros, 
narrações e a 
estrutura do 
jogo. 

93-ADEQUAÇÃO 
DA 
METODOLOGIA 
ÁGIL SCRUM À 
PRODUÇÃO DE 
ADVERGAMES. 

Nilton 
Silva De 
Melo. 

Metodologia 
scrum 

Geber 
Lisboa 

Ramalho 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Esta dissertação 
foca no estudo 
da metodologia 
ágil de 
gerenciamento 
de projetos 
Scrum e sua 
adoção na 
fabricação de 
advergames, que 
é um tipo de jogo 
eletrônico que 
tem como 
objetivo 
principal a 
divulgação de 
publicidade ao 
jogador. Para 
tanto, foi feita 
uma pesquisa na 
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Jynx Playware, 
que é a empresa 
de referência no 
Brasil nesse 
ramo de 
atividade. 

94-GAMES 
INDEPENDENTE
S - 
FUNDAMENTOS 
METODOLÓGIC
OS PARA 
CRIAÇÃO, 
PRODUÇÃO E 
DESENVOLVIM
ENTO DE JOGOS 
DIGITAIS. 

David De 
Oliveira 
Lemes. 

Desenvolvi
mento; 
games; 
jogos 

digitais; 
metodologia 

LUÍS 
CARLOS 
PETRY 

2009 PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDA

DE 
CATÓLICA 
DE SÃO 
PAULO - 

TECNOLOGIA
S DA 

INTELIGÊNCI
A E DESIGN 
DIGITAL 

A presente 
pesquisa reúne e 
analisa os 
fundamentos 
metodológicos 
para criação, 
planejamento e 
desenvolvimento 
de jogos digitais 
com foco no 
produtor 
independente de 
games 

95-A 
INTERATIVIDA
DE 
QUALITATIVA 
DOS JOGOS 
DIGITAIS: 
ESTUDO DE 
CASO SOBRE O 
VIVO EM AÇÃO. 

Viktor 
Busch 
Blazek.  

Jogo, Meios 
digitais, 
ARG, 
Celular 

Maria 
Cristina 
Castilho 
Costa 

2009 UNIVERSIDA
DE DE SÃO 
PAULO - 

CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇ

ÃO 

Este estudo de 
caso apresenta o 
jogo apropriado 
como ferramenta 
de uma ação 
estratégica de 
ampliação da 
base de usuários 
da empresa 
Vivo. Além 
disso, o modelo 
possibilitou a 
ressignificação 
do telefone 
celular para 
ampliar a 
familiaridade do 
usuário em 
relação a todas 
as possibilidades 
desse meio. 

96-RECURSOS E 
CAPACIDADES 
FONTES DE 
VANTAGEM 
COMPETITIVA E 
FATORES DE 
SUCESSO DE 
PROJETOS DE 
SOFTWARES: 
UM ESTUDO DE 
CASO A PARTIR 
DA VISÃO 
BASEADA EM 
RECURSOS 

Fernando 
Kaname 
Westphal 

Fatores de 
sucessos de 
projetos. 
Visão 

baseada em 
recursos 

José Paulo 
de Souza 

2009 UNIVERSIDA
DE 

ESTADUAL 
DE MARINGÁ 

- 
ADMINISTRA

ÇÃO - 
UEM/UEL 

Objetiva-se 
compreender 
como recursos e 
capacidades 
fontes de 
vantagem 
competitiva 
associam-se aos 
fatores de 
sucesso de 
projetos na 
Ômega 
Softwares. 
Assim 
denominada para 
fins desse 
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trabalho, a 
Ômega 
Softwares é uma 
empresa 
desenvolvedora 
de jogos 
eletrônicos e que 
vem 
diversificando 
seu negócio 
aplicando a 
tecnologia 
utilizada em 
jogos na 
concepção de 
soluções em 
sistemas para o 
mercado 
corporativo. 

97-OBJETOS DE 
APRENDIZAGE
M 
INTERATIVOS: 
FERRAMENTA 
DE APOIO A 
DISCIPLINAS 
TEÓRICAS 

Daniel De 
Souza 

Carvalho 

Jogo 
eletrônico, 
Objeto de 

Aprendizage
m, Sistema 
educacional 

Sandra 
Maria Dotto 

Stump 

2009 UNIVERSIDA
DE 

PRESBITERIA
NA 

MACKENZIE - 
ENGENHARI
A ELÉTRICA 

 

98-
INVESTIGANDO 
EQUIPES 
MULTIDISCIPLI
NARES EM 
PROJETOS DE 
JOGOS: UMA 
PESQUISA 
QUALITATIVA”. 

Raphael 
Lima 

Belém De 
Barros. “ 

Jogos 
digitais, 
equipes 

multidiscipli
nares 

Hermano 
Perrelli de 
Moura 

2009 UNIVERSIDA
DE FEDERAL 

DE 
PERNAMBUC
O - CIÊNCIAS 

DA 
COMPUTAÇÃ

O 

Este trabalho 
investiga a forma 
como as equipes 
de jogos são 
compostas, como 
seus membros se 
comunicam e 
quais são as 
principais 
dificuldades 
enfrentadas no 
decorrer de um 
projeto. 
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TESE QUE POSSUEM COMO OBJETO DE ESTUDO JOGOS DIGITAIS 
 

 
Título Autor Palavras-

Chave 
Orientador 

(A) 
Ano Instituição/ 

Área 
Objetivo da 

Pesquisa 
1- ENTRE A 
MÃO E O 
CÉREBRO A 
AMBIVALÊNCI
A DOS JOGOS 
E DA 
CULTURA 
ELETRÔNICA 

Fátima 
Aparecida 
Cabral 

cérebro, 
jogos, 
cultura 

eletrônica 

Maria 
Arminda do 
Nascimento 

Arruda 

2000 UNIVERSIDA

DE DE SÃO 

PAULO - 

SOCIOLOGIA 

Tomando os jogos 
eletrônicos como 
fio condutor de 
análise, busca-se 
conhecer sua 
particularidade no 
mundo moderno 
contemporâneo, 
visando desvelar 
sua possível 
contribuição à 
gênese e à 
formação da 
subjetividade 
humana. 

2- A 
VIRTUALIZAÇ
ÃO DO 
ESPORTE E 
SUAS NOVAS 
VIVÊNCIAS 
ELETRÔNICAS 

Alfredo 
Feres 
Neto 

Tecnologia 
da 

informação, 
esporte, 
educação 
física 

João 
Francisco 
Regis de 
Morais 

2001 UNIVERSIDA

DE 

ESTADUAL 

DE 

CAMPINAS - 

EDUCAÇÃO 

 

3- NARRATIVA 
ELETRÔNICA 
E JOGOS DE 
COMPUTADOR
: UM ESTUDO 
DO JOGO 
"MYST". 

Maria 
Cristina 
Duarte 
Ribeiro. 

Hipertexto; 
Jogos de 

computador; 
Narrativa 
onírica; 
Myst 

Maria Luíza 
Ritzel 

Remédios 

2001 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA

DE 

CATÓLICA 

DO RIO 

GRANDE DO 

SUL - TEORIA 

LITERARIA 

Através do diálogo 
entre Teoria 
Literária e 
Psicologia 
Analítica, o 
trabalho tem como 
objeto de estudo o 
jogo de 
computador Myst. 

4- GAME 
OVER: JOGOS 
ELETRÔNICOS 
E VIOLÊNCIA. 

Lynn 
Rosalina 
Gama 
Alves. 

Jogos; Jogos 
eletrônicos; 
Violência; 

Interatividad
e; RPG 

Edvaldo 
Souza Couto 

2004 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

DA BAHIA - 

EDUCAÇÃO 

A tese analisa a 
influência dos 
jogos eletrônicos 
no cotidiano dos 
jogadores e suas 
possíveis 
implicações em um 
comportamento 
violento, que 
supostamente 
poderia refletir nos 
ambientes sociais 
e, principalmente, 
na escola. 

5- CONTROLA-
ME QUE TE 
GOVERNO: OS 
JOGOS PARA 
COMPUTADOR 

Cláudio 
Lúcio 
Mendes 

Jogos 
eletrônicos, 
jogos para 
computador, 
Foucault, 

Tomaz 
Tadeu da 
Silva 

2004 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

DO RIO 

GRANDE DO 
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COMO 
FORMAS DE 
SUBJETIVAÇÃ
O E 
ADMINISTRAÇ
ÃO DO ?EU? 

subjetivação SUL - 

EDUCAÇÃO 

6- JOGOS 
ELETRÔNICOS 
E GERAÇÃO 
DIGITAL: UM 
DISCURSO DA 
COTIDIANIDA
DE. 

Maria 
Virginia 
Moraes de 
Arana. 

Jogos 
eletrônicos, 
sociossemiót
ica, Regimes 
de interação 

Ana Claudia 
Alves de 
Oliveira 

2004 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA

DE 

CATÓLICA 

DE SÃO 

PAULO - 

COMUNICAÇ

ÃO E 

SEMIÓTICA 

Os jogos 
eletrônicos, 
comumente 
chamados de 
games, são formas 
intersemióticas, 
objetos múltiplos e 
complexos, que 
ensejam práticas 
discursivas e 
comunicativas 
emblemáticas da 
nossa 
contemporaneidade
. Estudando-os à 
luz da 
sociossemiótica, o 
objetivo é 
investigar os 
procedimentos de 
produção e os 
efeitos de sentido 
apreensíveis em 
ato, ou seja, em 
situações de jogo. 

7- O LÚDICO E 
A 
APRENDIZAGE
M NA 
CIBERCULTUR
A: JOGOS 
DIGITAIS E 
INTERNET NO 
COTIDIANO 
INFANTIL. 

Claudemir 
Edson 
Viana. 

Criança; 
Lúdico; 

Aprendizage
m; Jogos 
Digitais; 

Cibercultura 

Elza Dias 
Pacheco 

2005 UNIVERSIDA

DE DE SÃO 

PAULO - 

CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇ

ÃO 

As análises 
realizadas a partir 
deste estudo têm 
como principal 
preocupação 
atentar para a 
interação que se dá 
entre as crianças e 
as tecnologias 
digitais, com a 
tarefa de 
compreender a 
representação 
infantil sobre os 
conteúdos de jogos 
digitais e 
considerar, 
sobretudo, o modo 
lúdico das crianças 
se relacionarem 
com o mundo 
digital conforme as 
particularidades da 
consciência criativa 
do imaginário 
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infantil. 
8- UMA 
ARQUITETUR
A BDI PARA 
COMPORTAM
ENTOS 
INTERATIVOS 
DE AGENTES 
EM JOGOS 
COMPUTACIO
NAIS. 

Roberto 
Cezar 

Bianchini. 

Agentes 
Inteligentes, 

Jogos 
Eletrônicos, 

Romero Tori 2005 UNIVERSIDA

DE DE SÃO 

PAULO - 

ENGENHARI

A ELÉTRICA 

Este trabalho 
propõe, bem como 
demonstra a 
viabilidade e 
discute 
aplicabilidade, 
implementação e 
possíveis melhorias 
de uma arquitetura 
híbrida para 
Agentes de Jogos 
Computacionais, 
ou Non-Player 
Characters (NPC), 
chamada de 
SINBA (Social and 
Interactive 
Npcs based on Bdi 
Architecture). 

9- A 
COMUNICAÇÃ
O MEDIADA 
POR 
INTERFACES 
DIGITAIS: A 
INTERAÇÃO 
HUMANA 
COM OS 
JOGOS 
DIGITAIS EM 
CELULARES. 

Amyris 
Fernandez 

Celulares; 
Jogos 

Digitais; 
Estudo 

Empírico 

Sebastião 
Carlos de 
Morais 
Squirra 

2007 UNIVERSIDA

DE 

METODISTA 

DE SÃO 

PAULO - 

COMUNICAÇ

ÃO SOCIAL 

O trabalho é um 
estudo exploratório 
sobre o 
processamento de 
mensagens de 
entretenimento. O 
objetivo do 
trabalho foi propor 
e testar um modelo 
de processamento 
de mensagens 
dedicado à 
compreensão de 
jogos digitais. 

10- INSERÇÃO 
DE 
JOGADORES 
VIRTUAIS EM 
JOGOS DE 
PAPÉIS PARA 
USO EM 
SISTEMAS DE 
APOIO À 
DECISÃO EM 
GRUPO: UM 
EXPERIMENT
O NO 
DOMÍNIO DA 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
NATURAIS 

Diana 
Francisca 
Adamatti. 

Sistemas 
Multiagente
s, Sistemas 
De Apoio À 
Decisão 

Jaime Simão 
Sichman 

2007  

UNIVERSIDA

DE DE SÃO 

PAULO. 

ENGENHARI

A ELÉTRICA 

Este trabalho 
propõe a definição 
de uma arquitetura 
para incorporar 
jogadores virtuais 
em uma classe de 
Sistemas de Apoio 
à Decisão em 
Grupos (SADs-G), 
baseados na 
utilização conjunta 
de Simulação 
Baseada em 
Multiagentes 
(MABS) e Jogos de 
Papéis (RPGs). 

11- JOGO 
COMO 
ELEMENTO 
DA CULTURA: 
ASPECTOS 

Sérgio 
Nesteriuk 
Gallo. 

Jogo - 
hipermidia - 
narrativa - 
tecnologia - 

games 

Sergio 
Bairon 

2007 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA

DE 

CATÓLICA 

A presente tese 
procura entender e 
refletir sobre o jogo 
como elemento da 
cultura, bem como 
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CONTEMPORÂ
NEOS E AS 
MODIFICAÇÕE
S NA 
EXPERIÊNCIA 
DO JOGAR. 

DE SÃO 

PAULO - 

COMUNICAÇ

ÃO E 

SEMIÓTICA 

identificar as 
características 
formais do jogo em 
si. O objetivo desta 
tese é pensar a 
presença e os 
reflexos do jogo na 
cultura 
contemporânea e 
seu diálogo com a 
tecnologia e as 
novas mídias. 

12-
APONTAMENT
OS PARA UMA 
APROXIMAÇÃ
O ENTRE 
JOGOS 
DIGITAIS E 
COMUNICAÇÃ
O 

Cristiano 
Max 

Pereira 
Pinheiro 

Jogos 
eletrônicos; 
comunicaçã
o digital; 
jogos 

digitais. 

Flávio 
Vinicius 
Cauduro 

2007 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA

DE 

CATÓLICA 

DO RIO 

GRANDE DO 

SUL - 

COMUNICAÇ

ÃO SOCIAL 

 

13-FAZENDO 
ESTÓRIAS: 
NARRATIVAS 
INTERATIVAS 
E OS NOVOS 
PARADIGMAS 
PARA A 
PRODUÇÃO E 
CRÍTICA 
LITERÁRIAS 
SOBRE 
AMBIENTES 
DE 
HIPERMÍDIA 

Glaucio 
Aranha 
Barros 

Narrativa; 
Crítica 

Literária; 
Jogos 

Eletrônicos 

Mario Cesar 
Lugarinho 

2008 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

FLUMINENSE 

- LETRAS 

A presente reflexão 
foca os desafios 
trazidos para a 
Crítica Literária 
pelos novos 
paradigmas 
introduzidos por 
estas formas, bem 
como a análise 
histórico-
morfológica das 
narrativas 
produzidas nos 
Jogos Eletrônicos 

14-VÍDEO-
AVATAR COM 
DETECÇÃO DE 
COLISÃO 
PARA 
REALIDADE 
AUMENTADA 
E JOGOS. 

Ricardo 
Nakamura 

Jogos 
Eletrônicos 

Romero Tori 2008 UNIVERSIDA

DE DE SÃO 

PAULO - 

ENGENHARI

A ELÉTRICA 

Proposta deste 
trabalho é 
demonstrar a 
viabilidade de um 
sistema para 
inserção de um 
vídeo-avatar 
interativo em um 
ambiente virtual 
3D, utilizando-se 
somente um 
computador 
pessoal e câmeras 
domésticas. 

15-
CIBERÉTICA: 
VIAS DO 
DESEJO NOS 
JOGOS 
ELETRÔNICOS 

Daniela 
Karine 
Ramos. 

Jogos 
eletrônicos; 
Desejo; 
Ética; 

Ciberética 

Wladimir 
Antônio da 
Costa Garcia 

2008 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

DE SANTA 

CATARINA - 

EDUCAÇÃO 
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16-
TOPOLOGIA 
(S) SONORA 
(S) NOS 
GAMES. 

Lawrence 
Rocha 
Shum. 

Áudio, 
games, 

topologia, 
sonora 

Eugênio 
Rondini 
Trivinho 

2008 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA

DE 

CATÓLICA 

DE SÃO 

PAULO - 

COMUNICAÇ

ÃO E 

SEMIÓTICA 

O problema de 
pesquisa é 
investigar e propor 
empregos possíveis 
dos sons como 
elementos 
imersivos, índices 
de interação e 
formas de 
jogabilidade. 

16-
PATRIMONIO 
VIRTUAL: 
REPRESENTAÇ
ÃO DE 
ASPECTOS 
CULTURAIS 
DO ESPAÇO 
URBANO. 

Rodrigo 
Cury 

Paraizo. 

Hiperdocum
entos; Jogos 
Eletrônicos 

Jose Ripper 
Kos 

2009 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

DO RIO DE 

JANEIRO - 

URBANISMO 

Este trabalho tem 
por objetivo o 
desenvolvimento 
da representação 
do patrimônio em 
computação gráfica 
- o chamado 
patrimônio virtual, 
uma das práticas de 
apresentação e 
interpretação 
patrimonial. A 
metodologia 
utilizada é a 
criação de um 
protótipo a partir 
de demandas 
teóricas e 
conceituais 
embasadas na 
análise de outros 
aplicativos de 
patrimônio virtual 
e nos próprios 
conceitos de 
patrimônio e de 
espaço relacionado 
ao patrimônio 

17-JOGOS 
DIGITAIS E 
APRENDIZAGE
M:O JOGO AGE 
OF EMPIRE III 
DESENVOLVE 
IDÉIAS E 
RACIOCÍNIOS 
HISTÓRICOS 
DE JOVENS 
JOGADORES?. 

Eucidio 
Pimenta 
Arruda. 

O Jogo Age 
of Empire 

III 
desenvolve 
idéias e 

raciocínios 

Lana Mara 
de Castro 
Siman 

2009 UNIVERSIDA

DE FEDERAL 

DE MINAS 

GERAIS - 

EDUCAÇÃO 

O objetivo geral 
deste estudo é o de 
identificar e 
analisar as 
aprendizagens de 
raciocínios e de 
ideias históricas 
que os sujeitos 
jogadores fazem 
por meio de um 
jogo de 
computador, que 
simula 
acontecimentos 
históricos. 

18-A 
INSERÇÃO DO 
DESIGNER DE 

Maria das 
Graças de 
Almeida 

Design; 
Design de 
Games; 

Rejane Spitz 2009 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDA
O presente trabalho 
trata da inserção do 
Designer de Games 
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GAMES NA 
INDÚSTRIA 
BRASILEIRA 
DE JOGOS 
ELETRÔNICOS
. 

Chagas. Designer de 
Games; 
Game 
Design; 
Game 

DE 

CATÓLICA 

DO RIO DE 

JANEIRO - 

DESIGN 

na indústria 
brasileira de jogos 
eletrônicos que, 
como um setor em 
amadurecimento e 
crescimento no 
Brasil, apresenta-se 
como um campo de 
atuação ainda não 
investigado para 
esse profissional. 
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Anexo 4 – Levantamento dos history games  

Nome Resumo  Ano  Plataforma  Gênero / 
Tipologia  

Desenvolvedor 

Britania Permite ao jogador a 
recriação da invasão da 
Inglaterra. O jogo começa 
com a invasão romana de 43 
dC, continua com o de 
muitas lutas entre anglos, 
saxões, pictos, 
escandinavos, escoceses, 
irlandeses, e de outras 
tribos, e termina com a 
invasão normanda de 1066. 
Britannia permite aos 
jogadores recriar esta 
história épica, reencenar 
batalhas importantes em 
alguns casos, alterar o curso 
da história em outras. 

1986 PC Estratégia Delta Vision 

Defende
r of the 
Crown 

Você assume um dos quatro 
cavaleiros saxões da 
Inglaterra Medieval onde o 
rei está morto e sua coroa 
foi roubada. Saxões e 
normandos lutam pelo 
controle da Inglaterra. Você 
precisa comandar soldados e 
assumir um exercito. Dentre 
as lutas, há a possibilidade 
de duelar com um cavaleiro 
normando. 

1986 Amiga, 
Amstrad 
CPC,  
Commodore 
64,  Game 
Boy 
Advance, 
NES, PC  

Estratégia Master Design 
Software, Inc 

Altered 
Beast 

É um jogo que se utiliza da 
ficção cientifica para contar 
a história da mitologia 
grega. O jogador possui o 
papel de um guerreiro 
ressuscitado por Zeus para 
resgatar sua filha Athena 
que fora raptada pelo deus 
Neff. 

1989 Mega 
Drive, PSP2 

Ação Sega 

Castlev
ania III: 
Dracula
’s Curse 

O ano é 1476. Europa, 
nobreza e Igreja Católica 
estão reunidas neste jogo. A 
história envolve conflitos 

1989 NES Aventura Konami 
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entre a família Belmont e o 
temido Conde Drácula 
(caracterização criada em 
torno de mitos sobre o 
personagem real, Vlad 
Tepes, conhecido como 
Vlad, do Clã dos DRACUL, 
o  empalador da valáquia, 
Romênia. ) 

 
NAM-
1975 

Tendo como plano de fundo 
a guerra do Vietnã, o 
jogador assume o 
personagem de dois 
soldados, Silver e Brown e 
tem a difícil missão de 
salvar o ex-cientista das 
forças armadas norte-
americanas, Dr. R Muckly e 
sua filha, presos nas mãos 
dos vietnamitas do norte.  

1990 NeoGeo/M
VS 

Guerra SNK 

Civiliza
tion I 

Parte da série Civilization, o 
objetivo do jogo é 
desenvolver um grande 
império desde o início, 
quando os primeiros 
homens deixam de ser 
nômades e constituem uma 
civilização. O jogador 
precisa expandir e 
desenvolver seu império 
através das eras até um 
futuro próximo, 
concorrendo com diversas 
outras civilizações que 
podem tornar-se aliadas ou 
inimigas. 

1991 PC Estratégia Microprose 

Secret 
Weapon
s of the 
Luftwaf
fe 

Também conhecido como 
SWOTL, este jogo é um 
simulador de vôos em 
missões durante a 2ª Guerra 
Mundial. No começo do 
jogo você pode escolher 
entre a U.S. Air Force ou a 
German Luftwaffe. Há 
modos diferentes do jogo. 

1991 PC Simulação
, Guerra 

LucasArts 
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Você poderá primeiro entrar 
em uma escola de vôo e 
aprender a pilotar na guerra. 
Depois você poderá 
participar das grandes 
campanhas que marcaram a 
história da guerra.  

1552 
Tenka 
Tairan 

É um jogo estabelecido 
durante o período Sengoku 
da História Japonesa. O 
jogador está entre os anos 
1582 e 1600 e pode editar o 
caráter de seu personagem. 
Vai também gerenciar um 
exército, consquistar 
províncias e proteger seu 
castelo. 

1993 TurboGrafx 
CD 

Estratégia Ask Kodansha 

1942: 
The 
Pacific 
Air War 

É um jogo de simulação de 
vôo na II Guerra Mundial, 
mais especificamente a 
Guerra do Pacífico entre o 
Japão e os Estados Unidos. 
 O jogo conta com várias 
missões que pode ser jogado 
de forma independente ou 
em duas campanhas para os 
Estados Unidos ou Japão. A 
característica especial deste 
jogo é que ele também pode 
ser jogado como jogo de 
estratégia. Em um mapa 
aéreo do jogador é mostrada 
com a posição de todos os 
aviões e ele pode ordenar 
suas tropas ao redor.  

1994 PC Simulação 
de guerra 

MicroProse So
ftware, Inc. 

Aces of 
the 
Deep 

É um jogo de simulação, 
ambientado na 2ª Guerra 
Mundial. O jogador assume 
o comando de um dos setes 
submarinos alemães e tem a 
missão de caçar e destruir os 
comboios Aliados. 

1994 PC Simulação 
de guerra 

Dynamix, Inc. 

The 5th 
Fleet 

Um jogo de guerra baseado 
no jogo de Tabuleiro 5ª 
Frota, para 2  ou mais 
jogadores, que envolve 
diversos países. No modo 

1994 PC Estratégia Stanley Associ
ates 

http://www.mobygames.com/company/ask-kodansha
http://www.mobygames.com/company/microprose-software-inc
http://www.mobygames.com/company/microprose-software-inc
http://www.mobygames.com/company/dynamix-inc
http://www.mobygames.com/company/stanley-associates
http://www.mobygames.com/company/stanley-associates
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single player, o jogador 
pode assumir o papel de 
americano e lutar contra a 
Rússia. 

Across 
the 
Rhine: 
1944 - 
1945  

O jogo foca na batalha de 
tanque durante a invasão 
Aliada da Normandia no 
contexto da Segunda Guerra 
Mundial. O jogador se 
utiliza de mapas táticos e 
estratégicos para ordenar às 
suas tropas e pode também 
assumir o controle direto de 
um tanque. 

1995 PC Estratégia, 
Simulação  

MicroProser 
Software, Inc. 

Americ
an Civil 
War: 
Sumter 
to 
Appom
attox 

Jogo em torno da Guerra 
Civil Americana. Os 
jogadores precisam se 
preocupar com a 
movimentação de tropas, as 
conseqüências econômicas 
das ações tomadas e 
qualidade de sua liderança. 

1996 PC 
 

Estratégia, 
Simulação 

Adanac Comm
and Systems 

Battlegr
ound 5: 
Antieta
m 1862 

O jogador percorre até 25 
cenários distintos para 
participar das batalhas 
individuais da Guerra Civil 
Americana, inclusive a 
Batalha de Antietam, em 
1862. 

1996 PC 
 

Estratégia Talonsoft 

Civiliza
tion II O jogador precisa 

desenvolver uma civilização 
pré-histórica até a idade 
contemporânea, 
administrando os aspectos 
domésticos de sua 
civilização, desenvolvendo 
tecnologias, e quando 
necessário guerreando com 
seus vizinhos. 

Existem 21 povos 
(incluindo Espanhóis, 
Japoneses, Americanos, 
Sioux, Zulus, entre outros), 
que iniciam o jogo, com 
algumas tecnologias 

1996 PC Estratégia Microprose / 
Atari 
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aleatórias, sendo que o 
número dessas tecnologias 
também varia. Você escolhe 
quantas outras civilizações 
jogarão com você (até 6 e 
mais você), qual o tipo de 
terreno, tamanho e estilo (de 
arquipélagos a Pangéia). 

 
Wishbo
ne and 
the 
Amazin
g 
Odysse
y 

Um jogo sobre a Odisséia 
de Homero. O jogador viaja 
pela Grécia Antiga no 
comando de uma tripulação 
e controla o personagem 
Ulisses para voltar a seu 
tempo, fazendo todas as 
paradas clássicas descritas 
no conto. O jogo também 
oferece uma referência 
online sobre a Odisséia de 
Homero, além de glossário, 
lista de personagens e 
locais. 

1996 PC Aventura, 
Educacion
al 

Human Code, 
Inc 

Achtun
g 
Spitifire 

Jogo de estratégia que 
abrange a historia da 
aviação do período de 1939 
à 1945. O jogo possui a 
mesma mecânica e interface 
que o seu anterior, Reich. 
Nele, o jogador precisa 
comandar os pilotos que tem 
para atingir os objetivos e 
conhecer as técnicas dos 
aviões. 

1997 PC Estratégia, 
Simulação 

Big Time 
Software, Inc. 

Age of 
Empires 

Um jogo épico de estratégia 
sobre a historia das 
Civilizações e que decorre 
ao longo de 10.000 anos 
Nele, os jogadores escolhem 
estratégias para 
desenvolverem suas tribos e 
se tornarem civilizações.   

1997 PC Estratégia 
em tempo 
real - RTS 

Ensemble/ 
Microsoft 

Battlegr
ound 6: 
Napolen 
in 

Simulação da batalha 
histórica de 1812, perto da 
cidade de Borodino na 
Rússia. O jogador comanda 

1997 PC Estratégia Talonsoft 
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Russia unidades de controle do 
batalhão e líderes 
individuais. 

Byzanti
ne: The 
Betrayal 

O jogador é um jornalista 
americano que viaja até 
Istambul e perpassa a 
história da Turquia e sudeste 
da Europa.  

1997 PC Aventura, 
Educacion
al 

Discovery 
Channel 
Multimedia, 
Stormfront 
Studios 

Capitali
sm II 

Simulação de operações 
econômicas. O objetivo é 
utilizar-se de recursos de 
marketing, produção, 
compras, importações e 
vendas e desta forma, 
tornar-se o presidente de 
uma grande companhia. Um 
exercício para entender 
como funciona o 
capitalismo. 

1997 PC Simulação Global Star 
Software 

Civiliza
tion II: 
Fantasti
c 
Worlds 

É um pacote com 19 
cenários novos para o 
Civilization II.  

1997 PC Estratégia MicroProse, 
Inc. 

Close 
Combat
: A 
Bridge 
Too Far 

Você é um comandante na 
Operação Market Garden, 
acontecida durante a 
Segunda Guerra Mundial, 
cujo objetivo era recuperar 
pontes do Rio Reno sob o 
controle dos alemães. O 
jogador pode ficar do Lado 
dos Aliados ou da 
Alemanha.  

1997 PC Estratégia Atomic 
Games, Inc 

Crusade
r: 
Advent
ure Out 
of Time 

O tempo é a Idade Média, 
quando os francos são 
expulso de Jerusalém. O 
personagem do jogador 
assume o precisa redimir-se 
e viajar pela Terra Santa 
escoltando a segurança da 
Verdadeira Cruz de volta. 

1997 PC Aventura, 
Educação 

Índex+ 

Egypt 
1156 
B.C: 
Tom of 
the 

Este é um RPG que permite 
ao jogador caminhar por 
cenários que descrevem o 
antigo Egito de 1156 a.C. 
Você precisa desvendar o 

1997 PC Aventura, 
Educacion
al 

Canal 
Multimedia +, 
Cryo 
Interactive 
Entertainment 
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Pharaoh mistério do túmulo do faraó 
Sethi I que foi seqüestrado.  

Evoluti
on: The 
Game 
of 
Intellige
nte 
Time 

O jogador acompanha a 
evolução das espécies nas 
idades Pré-Históricas. 

1997 PC Educacion
al,  
Estratégia, 
Simulação 

Crossover 
Technologies, 
Inc 

Outlaws Um jogo de tiro em 1ª 
pessoa que se passa no 
velho oeste norte-americano 

1997 PC Ação  LucasArts 

Panzer 
General 
II 

O jogador interage com a 2ª 
Guerra Mundial, com 
cenários estabelecidos na 
Europa Oriental e Ocidental 
e Norte da África. 

1997 PC Estratégia Strategic Simu
lations, Inc. 
 

Versaill
es 1685 

O jogador serve ao rei da 
França, Luis XIV. A cidade 
sofre a ameaça de uma 
bomba e você precisa 
descobrir onde está e quem 
a colocou, para evitar a 
destruição de Versalhes.  

1997 PC, 
Playstation 

Aventura, 
Educacion
al 

Cryo 
Interactive 
Entertainment 

101: A 
invasão 
da 
Norman
dia 
Airbour
ne 

É um jogo de estratégia, 
baseado em turnos que se 
passa durante a Segunda 
Guerra Mundial e o jogador 
precisa organizar e assumir 
o comando de 18 tropas de 
combate. 

1998 PC Estratégia Interactive Sim
ulations Inc. 

Axis & 
Allies 
Real 
Time 
Strategy 

O ano é 1939. Estamos na 
Segunda Guerra Mundial e 
você precisa comandar o 
exército, a marinha e a força 
aérea. 

1998 PC Estratégia Meyer Vidro/ 
Interativo; 
Hasbro 

Caesar 
III 

Jogo de estratégia que 
consiste em você assumir o 
papel de um imperador 
romano e erguer cidades. 

1998 PC Estratégia Sierra 

China: 
The 
Forbidd
en City  

Através dos cenários e 
características culturais da 
China de 1775, o jogador 
tem a missão de investigar 
um assassinato ocorrido nos 
Palácios da Cidade Proibida 
do Imperador, em Pequim.  

1998 PC, 
Playstation 

Aventura, 
Educacion
al 

Canal+Multim
edia, Cryo 
Interactive 
Entertainment, 
Reunion des 
Musiees 
Nationaux  

http://www.mobygames.com/company/interactive-simulations-inc
http://www.mobygames.com/company/interactive-simulations-inc
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Civiliza
tion 
Séries 

Reúne a série de jogos 
Civilization desenvolvidos 
por Sid Meyer 

1991 -
1998 

PC, 
Playstation 
3, Xbox 360 

Estratégia, 
Simulação 

1C Company; 
2K Games; 
Activision 
Blizzard, Inc; 
Aspyr Media, 
Inc.; Atari 
Europe 
S.A.S.U; 
Infogrames 
Europe SA; 
Infogrames, 
Inc;  

Comma
ndos 

O cenário é a Segunda 
Guerra Mundial, e os 
jogadores assumem os 
papéis de soldados 
integrantes do grupo 
Commandos que a 
Inglaterra criou para realizar 
operações especiais de 
guerra. 

1998 PC Estratégia Pyro Studios 
SL 

Metal 
Gear 
Solid 3: 
Snake 
Eater 

Ambientado na Rússia da 
época da Guerra Fria, a 
história se centra em Naked 
Snake, um agente da 
unidade FOX cujas missões 
são resgatar um fabricador 
de armas e sabotar uma 
grande arma experimental. 
Esta versão adota uma 
ambientação em uma 
floresta soviética dos anos 
1960. 

 

1998 Playstation  Konami 

12 
O'Clock 
High: 
Bombin
g the 
Reich 

É uma simulação detalhada 
da campanha de bombardeio 
estratégica dos Aliados 
contra a Alemanha na 
Segunda Guerra 
Mundial. Como existem  
várias definições da 
campanha , o jogador 
alemão pode escolher entre 
várias estratégias. 

1999 PC Estratégia TalonSoft 

Age of 
Empires 
2: The 

Este jogo traz características 
além daquelas contidas no 
Age of Empires original, 

1999 PC Estratégia Microsoft, 
Ensemble 

http://www.mobygames.com/company/talonsoft
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Age of 
Kings 

tais como um aumento nos 
níveis de combate, opções 
táticas e inteligentes. 
Também multiplayer para 
até 8 jogadores. 

Bravehe
art 

A missão do jogador, que 
nesse jogo assume o 
personagem de um lorde 
escocês na Inglaterra 
medieval é unir clãs e 
derrotar o exército britânico.  

1999 PC Estratégia Studios Red 
Lemon 

Civiliza
tion: 
Call to 
Power 

Atualização do Original 
Civilization 

1999 PC Estratégia, 
Simulação 

Activision, Inc 

Faraó O jogador é conduzido ao 
Egito Antigo, onde terá a 
missão de criar cidades, 
controlar a economia, dar 
vida aos habitantes e 
proporcionar-lhes a 
prosperidade. 

1999 PC Estratégia Impressions 
Games/ 
Brasoft 

Gabriel 
Knight: 
Sangue 
Profano 

O objetivo do jogador é 
acompanhar Gabriel Knight 
e ajudá-lo a desvendar um 
mistério que acompanha a 
humanidade desde a Idade 
Média. 

1999 PC Aventura Sierra 
Entertainment 

Hidden 
& 
Danger
ous  

Multiplayer para até 4 
jogadores, considerado um 
ótimo jogo de ação 
ambientado na Segunda 
Guerra Mundial. 

1999 PC Ação Illusion 

Tom 
Clancy'
s 
EndWar 

Em 2016, ocorre um ataque 
nuclear na Arábia Saudita, 
matando 6 milhões de 
pessoa, fazendo surgir a III 
Guerra Mundial da história, 
assim o jogador escolhe a 
sua facção tenta tomar todas 
as três capitais das cidades 
inimigas ou 28 campos de 
batalha. No modo campanha 
jogador tem opções 
adicionais a escolha de 
batalhas em vários locais.  O 

2009 PC , 
PlayStation 
Portable , 
PlayStation 
3 , Nintendo 
DS , Xbox 
360  

Estratégia Ubisoft 
Shanghai  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ubisoft&prev=/search%3Fq%3DTom%2BClancy%2527s%2BEndWar%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1R2ADSA_pt-BRBR407%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhs7NS-gmZZjpBcu3edTIfvlhrYKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ubisoft&prev=/search%3Fq%3DTom%2BClancy%2527s%2BEndWar%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1R2ADSA_pt-BRBR407%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhs7NS-gmZZjpBcu3edTIfvlhrYKA
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jogador também tem a 
opção para atualizar seu 
batalhão escolhido com 
melhor ataque, defesa, 
mobilidade, capacidade e 
outras características. 

 

Age of 
Empires 
II: The 
Conque
rors 
Expansi
on 

Expansão do Age of 
Empires II 

2000 PC Estratégia Microsoft, 
Ensemble 

Cabral: 
descobri
mento e 
criação 

É um livro-jogo, onde os 
participantes são autores e 
personagens que recontam 
ou criam enredos, de acordo 
com a imaginação do grupo. 
O jogo traz histórias 
inspiradas no tema do 
Descobrimento. 

2000 PC RPG Rodrigues 
Mota 
Associados 

Cleópat
ra: 
Queen 
of the 
Nile 

É um pacote de expansão 
para o jogo Pharaoh, que 
reúne mais habilidades e 
estruturas para ajudar a 
construir e proteger os 
túmulos. 

2000 PC Estratégia BreakAway  
Games Ltda;  
Impressions 
Games 

Civiliza
tion: 
Call to 
Power 
II 

Parte da série Civilization, 
neste, o jogador tem a 
oportunidade de mudar o 
curso da história de uma 
Civilização da Pré-História 
para além do futuro, 
governar o povo, os avanços 
das pesquisas, o comércio 
com seus vizinhos, além da 
conduta de guerra e 
diplomacia. 

2000 PC Estratégia Activision 
Publishing, Inc 

Combat 
Mission
: 
Beyond 

Neste jogo, você tem a 
missão de unir americanos, 
britânicos, polacos, 
franceses, canadenses ou o 

2000 PC Estratégia, 
Simulação 

Battlefront.co
m, Inc e Big 
Time 
Software, Inc. 
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Overlor
d 

exército alemão na Invasão 
da França, durante a 
Segunda Guerra Mundial 
para pôr fim à ela. Em 3D. 

Cossack
s: 
Europea
n Wars 

Este RTS baseia-se nas 
Guerras Européias dos 
séculos XVII e XVIII, pode 
ser jogado por um ou mais 
jogadores. O jogador precisa 
vencer os constantes ataques 
inimigos e ao mesmo tempo 
conseguir fortalecer a sua 
cidade. É bem destacado 
pelo realismo em sua 
jogabilidade.  

2000 PC Estratégia GSC Game 
World 

Rome: 
Caesar’
s Will 

O jogador assume o 
personagem de um 
legionário romano e tem que 
correr contra o tempo para 
desvendar o mistério de uma 
morte por envenenamento; 
com isso irá aprender a 
historia da Roma Antiga 

2000 PC Aventura; 
Educacion
al 

Montparnasse 
Multimedia 

Rune Ragnar é um jovem que está 
prestes a tornar-se um 
guerreiro viking. Antes que 
aconteça o ritual de 
passagem ele sofre um 
acidente e você precisa 
decidir se ele acorda ao 
ouvir o chamado do deus 
Odin para lutar contra 
Conrack, seguidor de Loki, 
o deus do mal.  

2000 PC Tiro em 1ª 
pessoa 

Human Head 
Studios 

Shogun: 
Total 
War 

Retrata um dos períodos 
mais violentos da história 
japonesa. Em 1530, o 
governo japonês era 
descentralizado e cada 
região era dominada por um 
Daimyo - lorde guerreiro 
que liderava um clã ou 
família. Neste jogo, sua 

2000 PC Estratégia Creative 
Assembly 
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missão é comandar os 
exércitos de samurais, 
ashigarus (camponeses) e 
monges na conquista pelo 
título de Shogun – Senhor 
Supremo da Guerra.  

Zeus: 
Mestre 
do 
Olimpo 

Além da administração de 
impérios da Antiguidade 
(Egípcio e Romano), este 
jogo oferece a oportunidade 
de desafiar os deuses e seus 
poderes.  

2000 PC Estratégia Sierra 

Acrópol
is 

É um jogo baseado em 
Zeus, que consiste em 
construir cidades na Grécia 
Antiga e faze-las prosperar.  

2001 PC Estratégia 
em tempo 
real - RTS 

Impressions 
Games 

Age of 
Sail II 

Jogo de estratégia que se 
passa entre 1775 e 1820 
sobre as batalhas navais, 
principalmente sobre as 
Guerras Napoleônicas e 
Revolucionárias. 

2001 PC Guerra Akella 

A*M*E
*R*I*C
*A 

É um jogo de estratégia em 
tempo real, multiplayer para 
até 8 jogadores, que retrata 
o Oeste Selvagem dos 90 
anos passados após a  
Guerra Civil da América. 
Os jogadores podem 
escolher entre os nativos 
americanos (especialmente 
da tribo Sioux), os 
mexicanos fora da lei, ou os 
colonos em uma tentativa de 
resolver a selvagem 
fronteira ocidental. 

2001 PC Estratégia Related Design
s Software Gm
bH 

Ancient 
Egypt 

O jogo começa com uma 
apresentação de slides sobre 
a cultura da antiga 
civilização egípcia do tempo 
do rei Menes. O jogador 
interage a qualquer 
momento clicando no slide, 
de forma que este tornará 
mini-games ou quebra-
cabeça disponíveis. 

2001 PC Educacion
al 

Nordic 
Software, Inc 

Battle Inspirado na mitologia 2001 PC Estratégia, Liquid 

http://www.mobygames.com/company/related-designs-software-gmbh
http://www.mobygames.com/company/related-designs-software-gmbh
http://www.mobygames.com/company/related-designs-software-gmbh
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Realms japonesa, neste jogo, os 
jogadores assumem o papel 
de herói Kenji e tem a 
missão de desenvolver e 
proteger seu clã dos 
inimigos bárbaros e ninjas.  

Simulação Entertainment 

Black & 
White 

O jogo percorre cinco terras 
do Éden onde você controla 
a evolução dos seres. 

2001 PC Estratégia, 
Simulação
, RPG 

Lionhead 
Studios Ltda. 

Comma
ndos 2: 
Men of 
Courage 

Numa tentativa de mudar o 
curso da Segunda Guerra 
Mundial, o jogador faz um 
percurso em 3D por 
cenários da 2ª Segunda 
Guerra Mundial, assumindo 
personagens que se 
aventuram para a queda do 
Terceiro Reich, e pode optar 
por jogar de forma 
cooperativa. 

2001 Playstation 
2, PC, Xbox 

Ação, 
Estratégia 

Pyro Studios 
SL 

Civiliza
tion III 

É a terceira versão da 
clássica série criada por Sid 
Méier. Consiste em um 
simulador de civilizações, 
onde o jogador é governante 
de uma das diversas 
civilizações disponíveis, 
cada qual com 
características próprias, e 
tem como objetivo levá-la à 
glória sobre todas as outras. 
O jogo começa no ano 4000 
a.C. e vai até os dias de hoje 
e o jogador escolhe as 
tecnologias que devem ser 
pesquisadas, dentro das 
opções de acordo ao avanço 
de sua civilização. 

2001 PC Estratégia Firaxis / Atari 

História Estamos em 2035. Os 
recursos para a 
sobrevivência humana estão 
escassos e facções 
terroristas aproveitam-se da 
situação para controlar o 
que ainda existe. Então 
líderes dos países mais 
poderosos do mundo 

2001 PC Estratégia Continuum 
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reúnem para criar o 
Conselho Mundial para 
retomar a ordem e garantir 
sobrevivência da espécie 
humana.  

Egypt 
Kids 

Idealizado para o público 
infantil, esse jogo é uma 
viagem à Heliópolis às 
margens do rio Nilo no 
antigo Egito. Com a ajuda 
de um dragão, o jogador 
participa de aventuras e 
conhece sobre os deuses, a 
escrita, enfim, a cultura do 
Egito Antigo. 

2001 PC Aventura, 
Educacion
al 

EMG 

Empire 
Earth 

O enredo expõe mais de 500 
mil anos de história. Aqui, o 
jogador acompanha a idade 
da pedra, a democracia 
grega, a disputa por terras 
na Europa e ainda pode 
comandar o exército alemão 
do século XIX. 

2001 PC Estratégia Stainless Steel/ 
Sierra 

Operati
on 
Flashpo
int: 
Cold 
War 
Crisis 

Em 1985, o fim do 
Socialismo está próximo, 
mas uma facção rebelde 
liderada pelo General Ivan 
Vasili Guba se opõe às 
forças norte-americanas nas 
Ilhas Malden.  O jogador é 
um soldado em treinamento 
que precisa garantir a paz 
entre Oriente e Ocidente.  

2001 PC Tiro em 1ª 
pessoa 

Bohemia 

Outlive 
Jogo de estratégia, A Era da 
Sobreviência, tem a 
vantagem de ser todo em 
português. 

2001 PC Estratégia Continuum 
Entertainment 

Strongh
old 

Neste jogo você precisa 
provar que é forte o bastante 
para reviver batalhas em 
tempos que só os mais 
fortes sobrevivem. Além 
disso, você deve construir 
edifícios medievais e 
castelos.  

2001 PC Estratégia FireFly 
Studios 

Tropico Aqui, você substitui o 
presidente Ramirez Zapata e 

2001 PC Estratégia Pop Top 
Software 
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torna-se o novo ditador de 
uma ilha caribenha. Você 
escolhe a forma de 
administrar, o que inclui a 
construção de escolas e 
pontos turísticos para 
arrecadar fundos de 
investimento para a ilha. 

A Arca 
de Noé 

O jogo contextualiza a 
história da Bíblia sobre Noé, 
que consegue salvar em sua 
arca, os homens e todas as 
espécies de animais da 
época.  

2002 PC Memória  Divertire - 
Melhoramento
s 

Age of 
Mitholo
gy 

É um jogo multiplayer para 
até 12 jogadores. Você 
avança pelas Eras, onde os 
deuses da Mitologia Grega 
intervêm nos assuntos 
humanos para ajudá-los nas 
Guerras, colheita e no 
progresso de suas 
civilizações.  

2002 PC Estratégia Microsoft, 
Ensemble 
Studios 

Americ
a’s 
Army 

O jogador assume o 
personagem de um soldado 
americano que é treinado 
para lutar contra o exército 
inimigo, OPFOR – força de 
oposição. 

2002 PC Ação, 
Simulação 

U.S. Army  

Battlefi
eld 
1942 

 Multiplayer para até 63 
jogadores, você se utiliza de 
equipamentos como 
tanques, jipes, aviões, 
navios, submarinos, 
revivendo o contexto da 2ª 
Guerra Mundial. Pode aliar-
se a EUA, Alemanha, Reino 
Unido ou Japão. O jogo 
enfatiza o período final e 
decisivo do conflito. 

2002 PC Ação Digital 
Illusions CE 
AB; Eletronic 
Arts, Inc. 

Empire 
Earth 

Um jogo sobre a Batalha 
dos Reinos, durante 500 mil 
anos que vai desde a historia 
do fogo até a descoberta de 
novas tecnologias. Passa por 
guerras e missoes durante a 
Segunda Guerra Mundial ou 

2002 PC Estratégia 
em tempo 
real - RTS 

Stainless Steel 
Studios 
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com as campanhas com 
Coréia, Alemanha e Estados 
Unidos. Dentre os objetivos, 
você tem missões de ajudar 
o vizinho com alimentos, 
aniquilar seus inimigos, 
conquistar territórios, entre 
outras. 

Jerusale
m: The 
Three 
Roads 
to the 
Holy 
Lands 

Jerusalém, 1552. O jogador 
tenta resgatar a filha do 
governador e o punhal 
sagrado de Abraão que 
foram roubados. Nesse 
percurso, adquire 
conhecimentos sobre o 
judaísmo, islamismo e 
cristianismo. 

2002 PC Aventura, 
Educacion
al 

Arxel Tribe; 
Reunion des 
Musées 
Nationaux 

Medal 
of 
Honor: 
Allied 
Assault 

O jogo contextualiza os 
últimos anos do conflito da 
Segunda Guerra Mundial 
(1942 – 1945) e você 
assume o personagem de 
Tenente Mike Powel - 
considerado o homem que 
vale por um exército inteiro 
– e você pode mudar o rumo 
da guerra. 

2002 PC Tiro em 1ª 
pessoa 

2015/ 
Eletronic Arts 

Onde 
está 
Carme
m 
Sandieg
o? 

Carmem Sandiego é uma 
gangster extremamente 
audaciosa do mundo do 
crime e rouba patrimônios 
culturais. Você viaja por 
diversos países para tentar 
encontrá-la. 

2002 PC Estratégia 
/ Infantil 

Broderbund  

Splinter 
Cell 

O contexto é Pós Guerra 
Fria. Você é um agente 
secreto da NSA e precisa 
espionar os inimigos em 
missões específicas. 

2002 PC Ação Ubisoft 
Montreal 

Trópico
: A ilha 
do 
Paraíso  

Este jogo é uma 
continuidade da versão 
original, Trópico. Nesta 
versão você tem mais 
opções de lazer turístico 
para adaptar, desde a 
criação de edifícios, quanto 
da organização de eventos, 

2002 PC Estratégia BreakAway 
Games 
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como o carnaval, para atrair 
mais investimentos. 

Call of 
Duty 

Multiplayer, este é um jogo 
de tiro baseado na 2ª Guerra 
Mundial (Defesa de 
Stalingrado, a invasão da 
Normandia e da guerra 
germano-britânica no Norte 
da África). Os jogadores 
vivenciam os cenários da 
Europa em guerra à partir 
do Dia D. 

2003 PC Ação, 
Simulação 
de guerra 

Infinity Ward, 
Inc. 

Castlev
ania: 
Lament 
of 
Innocen
ce 

Ésta é mais uma versão do 
Castlevania original. Na 
época das Cruzadas 
acontecendo no Oriente, o 
jogo explica a ligação e 
interminável guerra entre a 
família Belmont e Drácula 
(Vlad Tepes III, Vlad – o 
empalador) 

2003 Playstation 
2 

Ação, 
RPG 

Konami 

Comma
nd & 
Conque
r: 
General
s 

É um jogo de estratégia 
militar. O contexto é atual à 
partir da dec. de 90 sobre as 
batalhas entre facções e 
exércitos de diferentes 
países. 

2003 PC Estratégia Eletronic Arts 

Comma
ndos 3: 
Destina
cion 
Berlin 

É uma continuação da série 
Commandos. Porém, nesta 
versão o jogador se aventura 
em território inimigo 
durante três campanhas, 
através de Stalingrado para 
a Europa Central e as praias 
da Normandia. 

2003 PC Estratégia Pyro Studios 
S.L. 

Freedo
m 
Fighters 

No contexto desse jogo de 
tiro, a União Soviética tem 
alto domínio. O jogador 
precisa controlar um 
esquadrão de defensores da 
lei. 

2003 PC Ação IO Interactive; 
Eletronic Arts 

Gothic 
II 

O enredo é sobre uma 
guerra épica ocorrida no 
vale das minas de Khorinis. 

2003 PC RPG Piranha Bytes / 
JoWood 

Medal 
of 
Honor: 

Diferente do original Medal 
of Honor: Allied Assault, 
agora você é o sargento 

2003 PC Tiro em 1ª 
Pessoa 

TKO Software 
/ Eletronic Arts 
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Allied 
Assault 
- 
Breakth
rough 

norte-americano John Baker 
e irá enfrentar 11 novas 
batalhas no norte da África 
e na Itália durante os 
combates da Segunda 
Guerra Mundial. 

Rise of 
Nations 

O objetivo do jogador é 
escolher uma nação entre as 
18 disponíveis no início do 
jogo e administrá-la. Precisa 
gerir os centros 
independentes nessas 
cidades mantendo as 
características próprias de 
cada território. O jogador 
deve dedicar atenção 
especial à capital. 

2003 PC Estratégia Big Huge 
Games 

Portugal 
1111: A 
Conquis
ta de 
Soure 

Jogo de estratégia em tempo 
real, em que o jogador tem 
como objetivo principal 
conquistar vários territórios 
dos mouros, Para criar uma 
comunidade viável o 
jogador terá que gerir os 
recursos econômicos, 
criando feiras, celeiros e 
moinhos. Terá também que 
se ocupar da defesa, 
construindo muralhas, torres 
de vigia e um castelo para 
proteção das populações.  

2004 PC Estratégia Ciberbit 

Crusade
rs: thy 
Kingdo
n come 

O papa Urbano II exortou as 
hortes cristas a recuperarem 
a Terra Santa das mãos do 
Império Mulçumano. O jogo 
possuiu 15 níveis e mais 4 
batalhas onde o jogador 
poderá assumir os exércitos 
mulçumanos. Na gestão das 
tropas ele poderá aprender 
novas técnicas de combate e 
adicioná-las aos seus 
soldados. 

2008 PC Estratégia, NeoCore 

Alexand
er 

Jogo baseado na vida real de 
Alexandre, o Grande. 
Estamos em 330 a.C. e os 
jogadores tem a missão de 

2004 PC Estratégia, 
Simulação 

GSC Game 
World  
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comandar os exércitos de 
Alexandre, o Grande, 
usando táticas e a moral da 
época para vencer as 
batalhas. 

Angus: 
Batalha
s 
medieva
is 

O jogo se passa na Grã 
Bretanha durante as 
invasões vikings, baseado 
na serie de livros Angus. A 
princípio, a missão do 
jogador é construir cidades, 
templos e exércitos. 

2004 PC Guerra/ 
Estratégia 

Grow Jogos e 
Brinquedos 

Artus et 
le 
grimoir
e secret 

Neste jogo, você assume o 
personagem de um rato no 
Museu do Louvre que entra 
num livro e viaja pela 
Europa para entender a 
Idade Média. 

2004 PC Aventura, 
Educacion
al, RPG 

Gyoza Media 

Battlefi
eld 
Vietna
m  

É uma versão mais 
avançada do Battlefield 
1942 e tem como campo de 
batalha a guerra entre 
Vietnã e EUA. 

2004 PC Ação Digital 
Illusions CE 
AB; Eletronic 
Arts 

Call of 
Duty 

Multiplayer, este é um jogo 
de tiro baseado na 2ª Guerra 
Mundial (Defesa de 
Stalingrado, a invasão da 
Normandia e da guerra 
germano-britânica no Norte 
da África. Os jogadores 
vivenciam os cenários da 
Europa em guerra à partir 
do Dia D. 

2004 PC Ação Infinity Ward, 
Inc. 

Battlefi
eld 2 

É uma versão mais 
avançada do Battlefield 
1942. 

2005 PC Ação Digital 
Illusions CE 
AB; Eletronic 
Arts 

Call of 
Duty 2 

Versão mais atualizada com 
gráficos melhorados 

2005 PC, Xbox 
360 

Acão Infinity Ward, 
Inc. 

Castlev
ania: 
Curse 
of 
Darknes
s 

O cenário é a Transilvânia. 
Os envolvidos: Família 
Belmont e Drácula. Quando 
o jogo começa, Hector 
chega ao Abandoned Castle 
("Castelo Abandonado") e 
encontra-se com Isaac que 
fala sobre seu desejo de 

2005 Playstation 
2 

Ação, 
RPG 

Konami 
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vingar-se e o desafia a 
adquirir de volta os seus 
poderes para que eles 
possam concluir tal história 
de uma boa maneira. 

Empire 
Earth II 
– The 
Art of 
Suprem
acy 

O jogador vive o contexto 
de quinze épocas, desde a 
Idade da Pedra (10000 a.C – 
5000 a.C) até a imaginária 
Idade Sintética (2130 d.C – 
2230 d.C). No jogo, existem 
quatro civilizações novas: 
francesa, russa e mais duas 
da região africana. Existem 
mais pontos e poderes 
acrescentados nesta versão. 

2005 PC Estratégia 
em tempo 
real - RTS 

Mad Doc 
Software  

God of 
War 

É um jogo ambientado na 
época dos antigos mitos 
gregos. Kratos é um 
personagem ex-líder dos 
Espartanos.  

2005 Playstation 
2 

Ação SCE Studio 
Santa Monica; 
Sony 

Republi
c: The 
Revolut
ion 

Na República de Novistrana 
– um ex-estado da Antiga 
União Soviética – está 
prestes a findar também, 
após a queda da União 
Soviética. A população está 
insatisfeita com os abusos 
do governo opressor e 
corrupto. A missão do 
jogador será organizar uma 
facção para derrubar o 
presidente do poder e iniciar 
uma revolução para 
modificar o sistema político 
no país.  

2005 PC Estratégia Eidos 

Shadow 
of 
Rome 

O jogador assume o papel 
de Otaviano – sobrinho do 
Imperador Julio Cesar - no 
Período Republicano de 
Roma para tentar descobrir 
quem são os responsáveis 
pela morte do seu tio. 
Assume também o 
personagem de um 
gladiador, enquanto conhece 
sobre as batalhas nas arenas 

2005 Playstation 
2 

Ação, 
Aventura 

Capcom Co. 
Ltda 
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da Antiga Roma, a política, 
os personagens da época e 
arte através dos cenários. 

África Neste jogo, você é um 
guerreiro e vive a mitologia 
da África do Sec. 13 

2006 PC Aventura ND 

Ancient 
Wars: 
Sparta 

RTS que ocorre entre 500-
450 a.C, que recria as 
batalhas dos espartanos, 
persas e egípcios para a 
Ásia Menor, Europa e Norte 
da África. 

2006 PC Estratégia  World Forge 

Caesar 
IV 

Agora você assume o 
personagem de governador 
de uma pequena província 
romana. Mas o seu objetivo 
é tornar a sua cidade mais 
rica e poderosa que a 
própria Roma e assim 
conseguir o título de César. 

2006 PC Estratégia Tilted Mill 
Entertainment 

Call of 
Cuty 3 

Versão com a inclusão de 
táticas diferentes. 

2006 Playstation 
2, 
Playstation 
3, Wii, 
Xbox, Xbox 
360 

Acão Treyarch 
Invention, 
LLC 

Mediev
al II: 
Total 
War 

O período é a Idade Média. 
O jogador tem o objetivo de 
escolher uma, entre as 17 
diferentes culturas 
existentes no jogo, para 
através dela, dominar o 
mundo. São decorridos 500 
anos que vão desde a Alta 
Idade Média, Baixa Idade 
Média até a Conquista das 
Américas. O jogador precisa 
controlar as suas cidades 
para conquistar outras e 
defender-se de inimigos 
vizinhos. 
É multiplayer para até 8 
jogadores. 

2006 PC Estratégia Creative 
Assembly, 
Ltda. 

Pharaoh Você vai assumir o papel de 
uma família que acompanha 
o faraó no Egito Antigo. Vai 
adquirir também habilidades 

2006 PC Estratégia, 
Simulação 

Impressions 
Games 
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para gerenciar o comércio, a 
imigração, agricultura, 
militares e ajudar a construir 
monumentos grandiosos. 

God of  
War II 

God of War II é ainda uma 
forte ação do jogo de 
aventura anterior. Ainda 
utilizando as Blades of 
Chaos (lâminas do caos) 
Kratos deve derrotar seus 
inimigos e outro deus que 
está em seu caminho para 
recuperar seu título de 
direito.  
 

2007 Playstation 
2 

Ação SCE Studio 
Santa Monica 
Sony 

World 
in 
Conflict 

O jogo simula a Terceira 
Guerra Mundial. O ano é 
1989, fim da Guerra Fria. 
Os espaços norte-
americanos são ocupados 
pelos soviéticos e a missão 
do jogador será desocupar 
as áreas tomadas; jogar em 
equipe utilizando veículos 
blindados, artilharias, armas 
nucleares. 

2007 PC Estratégia Massive Ent. 

Call of 
Duty: 
World 
at War 

Nova versão do Call of 
Duty original. 

2008 PlayStation 
3, Wii, PC, 
Xbox360 

Ação Treyarch 
Invention, 
LLC 

Fallout 
3 

Jogo que simula o futuro em 
2077, onde a humanidade 
estava a beira de um 
colapso; O Petróleo estava 
acabando, o Aquecimento 
Global destruía o planeta e a 
economia, os recursos 
naturais terminavam, e uma 
violenta Epidemia matava 
milhões de pessoas. O 
governo americano cria 
abrigos para as pessoas. O 
jogador constrói sua 

2008 PC Ação, 
RPG 

Bethesda 
Game Studios 
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personalidade do seu 
personagem e o ajuda a 
enfrentar desafios pela 
cidade.  

Quéops: 
uma 
aventur
a no 
Egito 

Assim como a primeira 
versão Atari, neste game 
você explora o cenário, 
descobre castelos, labirintos 
e dragões numa aventura 
pelo Egito Antigo.  

2008 iPhone Aventura Pais e Filhos 

Tríade: 
Liberda
de, 
Igualda
de e 
Fraterni
dade 

Jogo ambientado no Sec. 
XVIII, sobre a Revolução 
Francesa. Em 3d, o jogador 
vivencia os cenários da 
França no papel de 
personagens da história para 
compreender a atuação da 
burguesia, do clero e da 
nobreza nos fatores que 
precederam a Revolução 
Francesa. 

2008 PC Aventura, 
Educacion
al 

Grupo de 
Pesquisa 
Comunidades 
Virtuais da 
UNEB 

1066 Situado em 1066, sobre a 
Batalha de Hastings, onde 
os normandos conquistaram 
o Inglês na Senlac Hill. Os 
jogadores acompanham os 
acontecimentos históricos 
da época e têm de escolher 
entre três exércitos: o 
Inglês, os Vikings e os 
Normandos. 

2009 PC Estratégia, 
Serious 
games 

Preloaded Ltd. 

A 
Revolta 
da 
Cabana
gem 
 

 

Jogo educativo cuja 
temática é o movimento 
Cabano ocorrido no Pará no 
Sec. XIX. O jogo evidencia 
temas como a escravidão, 
urbanização, atividades 
econômicas, hábitos 
alimentares ou modo de 
vida no Pará durante o 
início do século XIX, que 
simulam a população 
amazônica e sua resistência 
contra a concentração de 
poder. Dentre as missões, o 
jogador precisa conhecer a 
capital Paraense, Belém, 

2009 PC Aventura, 
Educacion
al e 
Estratégia  

Laboratório de 
Realidade 
Virtual da 
UFPA 
(LARV) 

http://www.mobygames.com/company/preloaded-ltd
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além de fundar um Jornal e 
participar de Batalhas contra 
o Império Brasileiro em 
regiões próximas. 
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Armage
ddon 
Squadr
on 
 

Jogo de simulação que tem 
cenário fictício da segunda 
Guerra Mundial. 

2009 iPhone, 
Symbian, 
Zeebo 
 

Ação Polarbit AB 

Capoeir
a 
Legend
s – Path 
to 
Freedo
m 

Um jogo em 3D ambientado 
no início do Sec. XIX e 
simula a vida de negros e 
índios que viviam em 
comunidades organizadas, 
denominadas mocambos, 
nos arredores do Rio de 
Janeiro, sob a constante 
ameaça de fazendeiros e 
políticos que defendem a 
escravidão. O jogador vai 
assumir o personagem 
Gunga Za, um negro 
capoeirista, protetor do 
mocambo Serra das 
Estrelas, que usa seus 
golpes de capoeira para lutar 
contra soldados do governo 
e fazendeiros escravagistas 
que ameaçam destruir os 
mocambos. O game ainda 
conta com a participação do 
Mestre Vuê, capoeirista 
fundador da Escola de 
Capoeira Água de Beber. 

2009 PC Ação Donsoft 
Entertainment 

Estrada 
Real 

Neste jogo em 3D o jogador 
percorre por cidades 
coloniais que fizeram parte 
do roteiro da Estrada Real, e 
relaciona a história do 
século 21 e ecoturismo com 
a pretensão de trabalhar 
conteúdos multidisciplinares 
em salas de aula.  

2009 PC Aventura, 
Educacion
al, 
Estratégia 

Centro de 
Convergência 
de Novas 
Mídias – 
CCNM - 
UFMG 

França 
- 
Antárti
ca 

O ano é 1552 e o enredo é 
sobre a invasão da França à 
Baía de Guanabara no Rio 
de Janeiro. O jogador 
assume o personagem 
principal, o índio Jeró, que 
fora capturado por franceses 

2009 PC Aventura Universidade 
Federal 
Fluminense 
(UFF) 

http://www.mobygames.com/game/iphone/armageddon-squadron
http://www.mobygames.com/game/symbian/armageddon-squadron
http://www.mobygames.com/game/zeebo/armageddon-squadron
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e levado à França, onde 
viveu parte de sua vida. De 
volta ao Brasil, o jogador 
vive na pele de Jeró, muitos 
desafios: irá combater 
índios de tribos rivais, 
animais perigosos, e 
também, os franceses em 
meio ao cenário de invasão 
da cidade do Rio de Janeiro. 
O jogador tem à disposição 
três formas de ataque: arco e 
flecha, mão livre e pedra.  

Guerra 
no 
Sertão 

No jogo, você é um 
sertanejo que fica órfão e 
tem como única opção 
juntar-se a um bando de 
cangaceiros. Com a morte 
do líder, você se torna o 
sucessor e deve garantir a 
sua sobrevivência e do seu 
grupo enfrentando as 
dificuldades do sertão. 

2009 PC Educacion
al 

Projeto 
acadêmico de 
conclusão do 
curso de 
Design e 
Planejamento 
de Games, por 
alunos da 
Universidade 
Anhembi 
Morumbi 

Kirimu
rê 

Neste game, o jogador 
assume o personagem de um 
índio tupinambá que tenta 
resistir às primeiras 
tentativas de povoamento 
pelos portugueses na Baía 
de Todos os Santos.   
Kirimurê era como os índios 
tupinambás chamavam o 
que hoje conhecemos como 
Baía de Todos os Santos. 
Este jogo pretende simular 
os principais 
acontecimentos que 
marcaram o século XVI no 
Brasil, enquanto o jogador 
conhece também o acidente 
geográfico que foi marcado 
pela violência e pelo 
intercâmbio cultural entre 
europeus e índios tupis.  

2009 PC Aventura, 
Educacion
al 

Grupo de 
Pesquisa 
Interactive 
Digital 
Entertainment 
(Indigente) da 
UFBA 

Búzios: 
Ecos da 

O jogo simula a Revolta dos 
Alfaiates ou Conjuração 

2010 PC Adventure
, 

Grupo de 
Pesquisa 
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Liberda
de 

Baiana, ocorrida no final do 
Sec. XVIII na Bahia. O 
jogador assume o comando 
do personagem fictício 
Francisco Vilar, vindo de 
Portugal, após concluir seus 
estudos. Francisco tem o 
objetivo de se infiltrar no 
Movimento Secreto de 
oposição às injustiças 
cometidas pela Coroa 
Portuguesa na Colônia e 
recrutar mais quatro 
personagens para participar 
do movimento. Vários 
desafios são lançados 
quando o jogador tenta 
convidar estes personagens. 
No desenrolar do game, os 
jogadores têm contato com 
personagens históricos 
como João de Deus, Lucas 
Dantas, Manuel Faustino, 
Luiz Gonzaga, o médico 
Cipriano Barata, além de 
vivenciar cenários da capital 
baiana, os costumes e as 
situações político-
econômicas da época.  

Educacion
al 

Comunidades 
Virtuais da 
UNEB 

Call of 
Duty: 
Black 
Ops 

Nesta versão mais avançada, 
o jogador está no contexto 
da Guerra Fria. Em relação 
à jogabilidade, os jogadores 
tem mais opções de 
personalização do seu perfil 
multi-jogador e além disso, 
pode jogar off ou on-line.  

2010 PC, 
Playstation 
3,  Wii, 
Xbox 360 

Ação 
 

Treyarch 
Invention, 
LLC 

Call of 
Duty 
series 

Jogos pertencentes à 
franquia Call of Duty, mas 
além de abordar a 2ª guerra 
mundial, existem elementos 
fictícios incluindo um 
ataque de zumbis. 

2007-
2010 

iPhone,  
Nintendo 
DS, PC, 
Playstation 
2, 
Playstation 
3, PSP, Wii, 
Xbox 360 

Ação 1C Company, 
Activision 
Publishing , 
Inc; Activision  
Deutschland 
GmbH 



 

 

238  

God of 
War III 

Nova versão do God of War 
original. 

2010 Playstation 
3 

Ação SCE Santa 
Monica Studio 
/ Sony 
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Anexo 5 - Proposta de atividade com o Tríade ou com outros history games 

Nessa atividade, o docente pode solicitar aos discentes (a partir do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental) que joguem o history game, identifiquem os conceitos históricos inter-relacionados 

no seu enredo e os comparem com aqueles apresentados nos livros e no discurso do docente de 

História. Pode também solicitar que, após jogarem, os discentes (do Ensino Médio e do Nível 

Superior) façam uma análise, levando em consideração os seguintes aspectos: 

 

1- Identificação do contexto histórico – tanto o jogo aborda um determinado contexto 

histórico na sua narrativa, como ele também é fruto de uma produção de determinada época e 

lugar. Desta forma, caberia aos discentes identificarem sob quais circunstâncias o jogo foi 

produzido, tendo as seguintes perguntas como norteadoras: 

 

- Por qual empresa ou grupo o jogo foi produzido? 

- Foi desenvolvido em qual local e ano? 

- Qual o valor do custo para o seu desenvolvimento? 

- Quais foram as fontes de financiamento e patrocínio? 

- A equipe de desenvolvimento foi formada por quais profissionais? 

 

2- Compreensão da(s) finalidade(s) – todo jogo digital tem objetivo(s) e fins específicos 

a serem alcançados, compete aos discentes compreendê-los, tendo as seguintes perguntas como 

norteadoras: 

 

- O jogo se encaixa em qual classificação? (aventura, ação, estratégia, RPG, etc.) 

- Qual o público alvo do jogo? (Classificação) 

- A jogabilidade é fácil, mediana ou complicada? 

- É um jogo para ser vendido ou disponibilizado gratuitamente? 

- É um jogo on line ou off line? 

- O que o jogo pretende que o jogador faça? 

- Para qual console e sistema operacional foi desenvolvido? 

- Aparece(m) assunto(s) escolar(es) no jogo? Qual(is)? De que forma? (em forma de 

texto, imagens, pintura) 
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3- Detalhamento do gameplay - não se pode conhecer um jogo de forma satisfatória sem 

detalhar suas características, por isso é imprescindível que os discentes as detalhem, tendo as 

seguintes perguntas como norteadoras: 

 

-Quantos jogadores poderão jogar o jogo? Em outras palavras, o jogo é singleplayer, 

turnbased ou multiplayer? 

 - Quantas fases o jogo possui? 

- Quantos são os personagens jogáveis? 

- Dentre os personagens existe algum nome já conhecido anteriormente nos livros 

didáticos ou na aula de História? 

- Qual o tipo de visualização gráfica? É em 2D, 3D ou isométrico? 

- O sistema de câmera é em primeira pessoa ou terceira pessoa? 

- Dentre os recursos orais, visuais, auditivos quais foram utilizados para transmitir as 

informações no jogo? 

- Qual o estilo do jogo? (divertido, sério, enigmático, assustador, complicado, fácil, etc) 

- Como são os gráficos e os cenários do jogo? (simples ou bem trabalhados) 

- A trilha sonora remete ao espaço e tempo simulado no jogo? 

- Qual o estilo narrativo? (Linear, bifurcado, fidedigno, fantasioso) 

 

4) Decupagem dos elementos do enredo – todo jogo tem um enredo que consiste na 

história contada no jogo. Conhecer o enredo do jogo é uma das ações que os discentes devem 

desempenhar tomando como base as seguintes perguntas: 

 

- Qual período histórico o enredo do jogo propõe abordar? (Pré-História, Idade Antiga, 

Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea) 

- O enredo leva em consideração o contexto histórico anunciado? De que forma isso pode 

ser percebido? 

- Qual(is) evento(s) ou acontecimento(s) histórico(s) está(ao) presente(s) no jogo? 

-Que lugares são referenciados no jogo? São espaços reais ou ficcionais? 

- a quais pessoas ou grupos sociais o enredo se refere? É possível verificar alguma relação 

de dependência e/ou hierarquia entre eles? 
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- Pode-se extrair do jogo o pensamento apresentado através dos personagens sobre 

aspectos políticos, econômicos, sociais ou culturais da época simulada?  

- É possível identificar qual corrente historiográfica o enredo do jogo segue? 

- Houve alguma expressão desconhecida no jogo? 

- O enredo proporciona imersão? 

- Existe anacronismo no enredo? Qual(is)? 

 

5) Confrontação com outras fontes – após fazer o levantamento das informações 

anteriores, para estimular operações mentais de análise os discentes poderão confrontar tais 

informações com outros documentos históricos, tomando como referências as perguntas a seguir:  

- Quais são as informações que se tem extra-jogo? (críticas, polêmicas, censuras, etc.) 

- A forma como o conteúdo histórico é articulado no jogo aproxima-se ou afasta-se da 

forma como são apresentadas nos livros ou pelo docente de História? Por que? 

- As representações e o imaginário predominante no jogo são compatíveis aos aprendidos 

na aula de História? 

 

 Os discentes poderão, por meios dessas atividades com history games, refletir sobre suas 

próprias experiências enquanto jogadores e aprender História através do processo analítico que 

objetiva, sobretudo, desbravar desde o contexto e objetivos do jogo às nuanças políticas, 

socioeconômicas e culturais do período histórico abordado nele.  

Cabe ao docente discutir com os discentes de que forma eles identificaram e compreenderam as 

simulações do passado ou mesmo de um futuro ficcional construído pelo(s) desenvolvedor(es) no 

jogo.  
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Anexo 5 – Quadro com as notas e justificativas que os participantes deram ao 

Tríade 

PARTICIPANTES NOTA DADA AO 

TRÍADE 

JUSTIFICATIVA 

Graduanda de Pedagogia 

Chun-li 

3,0 “Embora acho que é um 
ponta pé importante, 
percebo que precisa 
melhorar em muita coisa” 

Graduando de Letras Solid 

Snake 

3,0 “Dou essa nota por causa 
das falhas sucessivas que 
acabaram se tornando 
irritantes depois de um 
certo tempo, como por 
exemplo: a falta do 
savepoint, bugs, música 
que dava algumas 
quebradas e loop fora de 
hora.” 

Graduanda de História 

Yuna. 

3,0 “Por causa da falta de 
savepoint e também o 
tempo cronometrado para 
realização das quests” 

Graduando de História 

Chris Redfield 

4,0 “Por causa dos problemas 
técnicos e porque não pode 
salvar na hora que quer. 
Mas achei o jogo bom de 
modo geral” 

Graduanda de História 

Lara Croft71 

3,0 ________________ 

Graduanda de Pedagogia 

Lady 

3,0 “Dou essa nota pela 
proposta do jogo, apesar de 
ter um pouco de 
dificuldade no início.” 

Graduanda de Pedagogia 

Jade 

3,0 “Assim como o pessoal 
achei o jogo legal, mas 
com alguns probleminhas.” 

Graduanda de História 

Mery Silverburh 

4,0 “Gostei muito do jogo, 
acho que dar para aprender 
muito com ele” 

Graduando de História 2,5 “Porque, às vezes, o jogo 

                                                 
71 Essa graduanda apenas deu a nota e não justificou. 
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Vicent Valentine Tríade é cansativo, longo e 
chato”  

Docente de História Nero 2,5 “Pelas coisas que já falei 
dou essa nota” 
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