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RESUMO
Assim como os jogos de mesa, os jogos digitais foram criados para divertir as
pessoas por meio de atividades lúdicas que serviam para o entretenimento. Apesar
de limitados, se comparados aos recursos tecnológicos atuais, a tecnologia de ponta
sempre esteve presente no desenvolvimento e na utilização dos jogos digitais. Com o
avanço da tecnologia e o desenvolvimento da educação, não demorou para que
fossem criados jogos voltados para à área educacional, visando ensinar as pessoas
por meio de jogos digitais que têm por objetivo tornar o aprendizado mais eficiente e
prazeroso. Na atualidade existem inúmeros jogos digitais educacionais que são
desenvolvidos com o auxílio de recursos tecnológicos avançados, como linguagens
de programação de alto nível e frameworks robustos que proporcionam o
reaproveitamento de componentes, entre outros. Tudo isso com o objetivo de produzir
jogos digitais educacionais que possuem a capacidade de rodar nas mais conhecidas
plataformas, como computadores, tablets e smartphones. Nesse sentido, esta
pesquisa apresenta alguns dos principais jogos digitais educacionais utilizados na
atualidade, bem como elenca um conjunto de indicadores que servem de comparação
entre eles a partir dos recursos tecnológicos utilizados na sua criação e
desenvolvimento. O resultado mostrou que os jogos digitais educacionais utilizam
inúmeros recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação e que esse ramo de
trabalho está em alta na atualidade.
Palavras-Chave: Jogos digitais educacionais. Recursos de TIC em jogos
digitais. Comparação de jogos digitais.

ABSTRACT
As well as the table games, digital games were created to amuse people through
ludic activities in order to entertain people. Although limited, compared to the current
technological resources, leading technology has always been present in the
development and use of digital games. With the advancement of technology and the
development of education, it did not take long before games were created for the
educational area, aiming to teach people through digital games which objective is to
make learning more efficient and enjoyable. Nowadays there are numerous
educational digital games that are developed with the aid of advanced technological

resources such as high-level programming languages, robust frameworks which
provide reuse of components, among others. All this in order to produce digital
educational games that have the ability to run the most popular platforms such as
computers, tablets and smartphones. In this sense this research presents some of the
main digital educational games used today, as well as lists a set of indicators that serve
as a comparison between them from the technological resources used in its creation
and development. The result showed that educational games use numerous resources
Information and Communication Technology and that this field of work is currently high.
Keywords: Educational digital games. IT resources in digital games.
Comparison of digital games.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente as pessoas vivem rodeadas de diversos recursos tecnológicos,
recursos estes que as auxiliam em muitas de suas ações diárias. Seja para lhes
ensinar como fazer algo novo ou mostrar como chegar em determinado local. Dispõese de aplicativos e jogos que possibilitam o entendimento sobre quase tudo, um idioma
novo, uma linguagem nova de programação e até mesmo matérias da escola, por
exemplo. Entretanto, a vida nem sempre foi assim, anos atrás não existiam tantos
destes recursos, a vida não era tão dinâmica e otimizada. Foi necessário um grande
avanço na tecnologia.
Com o passar dos anos a vida foi evoluindo conforme a tecnologia evoluía.
Cada vez mais os desenvolvedores criavam maneiras de facilitar a vida das pessoas.
Nos dias de hoje, com tantos recursos à nossa disposição é quase impossível não
aprender sobre alguma coisa, basta abrir seu celular ou computador e pesquisar na
internet ou instalar algum jogo ou aplicativo e pronto, tudo está ali.
Com tanta tecnologia disponível, escolas têm estimulado cada vez mais a
prática do uso de novas tecnologias nas salas de aula, para que os alunos consigam
desde jovens aprender o necessário sem deixar de utilizar os recursos disponíveis.
Mesmo não sendo uma tarefa muito fácil, nota-se que a inserção destes está
crescendo, pois cada vez mais empresas estão investindo no desenvolvimento de
novos jogos e aplicativos voltados à educação.
Portanto, diante desse contexto, pretende-se investigar os recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação que são aplicados no desenvolvimento de
jogos digitais dedicados à educação.
Assim, este trabalho está organizado da seguinte maneira. A Seção 2
contextualiza jogos digitais e o seu uso na educação. O método de pesquisa abordado
é apresentado na Seção 3. A Seção 4 apresenta um comparativo entre alguns dos
principais jogos digitais aplicados à educação. Por fim, a conclusão é apresentada na
Seção 5.
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1.1 Objetivos
Objetivo geral: investigar os recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação que são aplicados no desenvolvimento de jogos digitais dedicados à
educação.
Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram
definidos.
1. Elencar uma relação de jogos digitais que são aplicados à educação.
2. Elencar indicadores de recursos de TIC utilizados no desenvolvimento de jogos
digitais educacionais.
3. Realizar comparações entre jogos digitais educacionais com base nos recursos
de TIC utilizados no desenvolvimento.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Surgimento do Jogo Digital
Os jogos digitais tiveram seu surgimento com o osciloscópio, um instrumento
de medida eletrônico. O mesmo criava um gráfico bidimensional que é capaz de
mostrar uma ou mais diferenças de potencial. Foi através do uso deste aparelho que
o físico William Higinbotham criou em 1958 um jogo de tênis de mesa, que pode ser
considerado o primeiro videogame da história, chamado Tennis for Two. O jogo era
composto simplesmente por duas barras verticais que serviam como raquetes e um
ponto piscando no meio da tela que servia como bola (BARBOZA e SILVA, 2014).
Natale (2013) destaca que na década de 1960, um estudante do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Steve Russel, utilizando um dos computadores mais
avançados da época, também trabalhava no desenvolvimento de jogos eletrônicos.
Através de seus estudos foi possível criar o jogo Guerra no Espaço (Spacewar),
considerado um jogo simples em que que duas naves se enfrentavam no espaço,
onde as mesmas eram representadas por triângulos, na tela de uma televisão.
Apesar do crescente interesse nas universidades no desenvolvimento dos
jogos, elas não eram as únicas com planos para sua utilização. Os jogos eletrônicos
começaram a ser utilizados até pelo exército Americano, pois seus jogos
eletromecânicos eram utilizados para que seus recrutas fossem distraídos após dias
cansativos de treinamentos e atividades (NOVAK, 2010).
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Conforme Novak (2010), os jogos tiverem muitos fins de utilização, desde
Universidades até o Exército se interessaram pela tecnologia e os benefícios que a
mesma poderia trazer. Tanto foi o interesse que foram utilizadas técnicas e níveis de
tecnologia elevadíssimos para que sua produção fosse satisfatória. Hoje é possível
jogar um jogo de última geração em sua própria sala de estar. Os jogos modernos
ficaram mais acessíveis para as pessoas. Se antigamente o número de pessoas que
criavam jogos era pequeno, hoje, com tantos recursos, não é fácil imaginar o trabalho
e a quantidade de pessoas envolvidas em cada projeto.
Outro jogo criado na época pelo engenheiro Nolan Bushnell da Universidade
de Utah, se chamava Pong. Bushnell acreditava que os jogos eletrônicos deveriam
ser comercializados (BARBOZA e SILVA, 2014).
Tanto o processo de projetar um aparelho, como o de criar um jogo, envolve
conhecimento e emprego de muita tecnologia, que, por sua vez, leva muito tempo
para ser desenvolvido. Como exemplo, o jogo Pokémon, que surgiu em 1996, levou
seis anos para ser desenvolvido, gerou uma revolução no mercado e a companhia
japonesa Nintendo faturou bilhões de dólares em poucos anos (NATALE, 2013).
Novak (2010, p. 5) explica que as pessoas só tiveram acesso aos jogos quando
surgiram as chamadas casas de Fliperama, especializadas em jogos eletrônicos:
“Antes do advento dos videogames, os games mais populares nesses locais de
diversão eram as máquinas de pinball eletromecânicas”.
O marco na história dos videogames se deu quando estes jogos eletrônicos
passaram a não ser mais jogados nas casas de games, e sim nas casas das pessoas.
Estes passaram a se chamar consoles e utilizavam os televiores das pessoas como
monitores de controle (BARBOZA e SILVA, 2014).
Com o passar dos anos foram surgindo novos computadores de uso pessoal
(PCs). Com isso os jogos não eram mais produzidos somente para Fliperamas e
Consoles, mas também para computadores pessoais.
Passados mais alguns anos houve outra novidade no mundo dos Games, pois
não eram jogados apenas em Consoles, Fliperamas e PCs. Com isso eram jogados
também de forma online, em que era possível jogar com pessoas de outros locais,
muito mais distantes um jogador do outro. Entretanto, para que esta forma de jogo
conseguisse mais popularidade, foi necessário esperar que a internet se tornasse
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comercial, de tal forma que se tornasse disponível para a grande população
(BARBOZA e SILVA, 2014).
Com a evolução da internet e mais ainda da tecnologia, o uso de telefones
celulares acabou sendo tão expressivo, de modo que a empresas de jogos
começaram a criar também jogos para dispositivos móveis. Com isso o seu público
aumentou muito, pois em cada lugar que havia um celular, seus jogos estavam sendo
utilizados. Atualmente existem empresas que só criam este tipo de produto, só fazem
jogos para celular e lucram muito com isso (GLOBO, 2015).
Hoje em dia mais e mais jogos são criados, existem franquias que a cada
lançamento de uma nova versão, são movimentam milhões de dólares com
investimentos. O projeto é todo pensado antes de iniciar a produção: o tema, o público
alvo e a plataforma vai rodar o jogo, para que o mesmo tenha uma performance boa
perante seus usuários (BARBOZA e SILVA, 2014).
2.2 Jogos Digitais e Jogos Digitais Educacionais
É possível dizer que jogos são atividades estruturadas, praticadas em sua
maioria com fins recreativos, em alguns momentos utilizados como instrumentos
educacionais e como ferramentas de trabalho. Há pessoas que ganham muito dinheiro
somente jogando videogame, os chamados gamers.
Conforme Evans (2018), jovens com esta profissão chegam a jogar até 12
horas por dia, parando somente para se alimentar. Jogos eletrônicos há alguns anos
atrás eram vistos como uma distração muito ruim para os jovens, pois não lhes trazia
nada de bom. Hoje em dia a situação é diferente, cada vez mais jovens têm se
especializado em aprender a jogar videogames de forma profissional e com isto
ganhar muito dinheiro.
Competições cada vez maiores e mais importantes têm surgido em todos os
cantos do planeta. Mas ganhar dinheiro não é somente para quem joga, existem
pessoas que ganham muito dinheiro narrando batalhas, pois isto acaba divertindo e
interagindo com os espectadores dos eventos. Empresas ganham milhões somente
com marketing de seus produtos e com patrocínio dos próprios competidores (EVANS,
2018).
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Jogos em sua maioria envolvem estimulação mental ou física. Muitos
colaboram com o desenvolvimento de habilidades práticas, alguns em forma de
exercícios, como os de realidade virtual, e outros realizam um papel mais educativo
(SAVI e ULBRICHT, 2008).
Há também jogos onde o indivíduo interage unicamente com a inteligência
artificial visando exclusivamente o aprendizado, sem qualquer sinal de competição,
como por exemplo o Aplicativo Write My Name, onde de uma forma divertida as
crianças praticam letras, palavras, nomes e frases. Write My Name aceita crianças de
4 a 6 anos para aprender a escrever seu nome, traçar letras maiúsculas e minúsculas
e escrever mais de 100 palavras familiares (AS, 2018).
Jogos, digitais ou não possuem algumas características comuns que permitem
que sejam classificados como elementos de um jogo, são elas:
▪

Jogador;

▪

Adversário;

▪

Interatividade;

▪

Devem existir regras;

▪

Deve existir objetivo;

▪

Condições de vitória, empate e derrota;

▪

Ser uma forma de entretenimento.

2.3 Jogos Digitais Educacionais
Atualmente muitos jovens estão tão concentrados em seus jogos que acabam
ficando longos períodos por dia jogando. Alguns chegam a ficar sem ir ao banheiro ou
até mesmo sem realizar suas refeições. Estão tão focados no jogo que o tempo acaba
passando sem que os mesmos notem o que acontece a sua volta. O que os pais e
professores estão buscando é fazer com que este mesmo tempo e atenção que é
utilizado somente com os jogos, seja também utilizado na hora de estudar, de realizar
as tarefas da aula ou até mesmo que este nível de concentração, aconteça também
na hora da matéria da escola (SAVI e ULBRICHT, 2008).
Como não é uma tarefa nada fácil fazer com que estes jovens se concentrem
nos estudos, empresas estão criando jogos educacionais, na intenção de que eles
continuem jogando e ao mesmo tempo aprendam a matéria, sem perder o interesse.
O objetivo destes jogos educacionais é fazer com que o aprendizado seja feito de uma
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forma mais dinâmica e divertida, a fim de facilitar o estudo em diversas matérias
(DECIAN, 2010).
Quando é criado um jogo de cunho educacional, este deve possuir objetivos de
aprendizagem bem definidos para que possa ensinar de forma correta as disciplinas
ao aluno. Por muitos anos jogos eram considerados má influência para os jovens,
porém com o passar do tempo e com a evolução tecnológica, a pesquisa sobre o tema
teve um considerável aumento, onde os pesquisadores estão agora buscando pontos
positivos e benefícios aos jogadores (SAVI e ULBRICHT, 2008). Contudo para serem
utilizados como instrumentos educacionais os jogos devem conter ainda algumas
características específicas que atendam às necessidades vinculadas à aprendizagem.
Por este motivo devem possuir objetivos pedagógicos e sua utilização
necessariamente deve estar inserida no contexto de uma situação de ensino
baseados em uma metodologia que auxilie o processo, através da interação, da
motivação e da descoberta, com intuito de facilitar a aprendizagem de um determinado
conteúdo (SAVI e ULBRICHT, 2008).
Professores têm em mente que os jogos auxiliam no desenvolvimento da
capacidade de resolução de problemas, no raciocínio rápido e na facilidade em
memorizar coisas. Existem jogos que são disputados em equipe, estes por sua vez
ajudam a melhorar o trabalho cooperativo e as estratégias em grupo, fazendo com
que os jovens aprendam a pensar não só no seu problema, mas também no problema
do grupo (SAVI e ULBRICHT, 2008).
2.4 O Uso dos Jogos Digitais Educacionais
Jogos digitais já estão sendo utilizados em diferentes níveis de ensino, desde
a pré-escola até cursos de graduação, especializações e cursos corporativos. Nesta
seção serão citados alguns jogos e suas utilidades, quais áreas de atuação e qual o
foco de cada um.
De um modo geral, jogos podem ser aplicados no ensino da leitura, escrita e
contagem (BERGMAN, 2018), melodias de instrumentos musicais (ROPER, 2018), no
aprendizado de idiomas (CIRIACO, 2018) na área da saúde (KOIVISTO, 2018).
Alguns jogos possuem um foco mais empresarial, onde a finalidade é colocar
os alunos em ambientes muito similares ao ambiente de uma empresa e propor-lhes
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desafios que na vida de gestores talvez teriam de enfrentar (SIMULARE, 2018). Estes
jogos são utilizados como forma de ensino do código de ética da empresa, onde
diversas situações são apresentadas aos personagens e os mesmos precisam tomar
decisões importantes para que dados sigilosos de sua empresa não caiam em mão
erradas (SIMULARE, 2018).
2.5 Problemas e Desafios na Criação e no Uso dos Jogos Digitais Educacionais
Mesmo com a grande quantidade de jogos disponíveis no mercado, ainda há
uma enorme dificuldade em se criar jogos que façam mais uso dos princípios
pedagógicos, pois muitas vezes os desenvolvedores acabam focando somente em
jogos que sejam atraentes, divertidos e que vendam mais, e acabam errando no
objetivo inicial, que é a aprendizagem (SAVI e ULBRICHT, 2008).
É necessário que sejam feitos jogos com certo nível de cunho didático, porém
deve-se ter o cuidado para que o mesmo não perca o prazer e a diversão na hora de
ser utilizado. Se faz necessário que seja encontrado o equilíbrio entre a pedagogia e
diversão, mas aparentemente isto tem se tornado uma tarefa não muito fácil, pois
muitos não estão conseguindo atender as expectativas dos educadores e dos alunos
(SAVI e ULBRICHT, 2008).
Outro importante desafio são os custos que se tem quando é desenvolvido um
jogo educacional. Dependendo da estrutura do jogo é necessária uma equipe enorme
de especialistas para cada determinada área de desenvolvimento. Mesmo um jogo
sendo simples é preciso que haja uma pessoa para cuidar da parte gráfica, uma para
a estrutura dos dados, outra para as músicas e também o conteúdo do jogo, pois como
foi dito o mesmo precisa ser interessante para que atraia os alunos (SAVI e
ULBRICHT, 2008).
Atualmente existem ferramentas que podem auxiliar os desenvolvedores, com
o uso destes recursos, é possível criar cenários, personagens e objetos
(AMBROSINE, 2008). O fato de utilizar este tipo de recurso, já é suficiente para reduzir
os custos no desenvolvimento, pois otimiza a produção, o trabalho e minimizam o
tempo de entrega do projeto, contudo ferramentas como estas não são tão fáceis de
encontrar e em alguns casos possuem um nível de limitação de ferramentas (SAVI e
ULBRICHT, 2008).
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Após desenvolverem jogos educacionais de qualidade, surgiu um novo
problema, pois as escolas de rede pública muitas vezes não têm recursos suficientes
para que sejam implementadas salas com computadores.
Salas com recursos para tal utilização costumam ter alto custo, pois necessitam
de computadores e acesso à internet. Isto pode dificultar o uso dos jogos
educacionais, pois acaba por separar quem terá acesso à tecnologia disponível e
quem não tem (MEIRA et al., 2009).
3 MÉTODO
Para o desenvolvimento deste trabalho inicialmente realizou-se uma pesquisa
sobre o tema jogos digitais educacionais, utilizando-se os mecanismos de busca do
Google Acadêmico. Esta busca foi realizada com base nas seguintes palavras-chave:
“Jogos Digitais”, “Jogos Digitais Educacionais” e “Utilização de Jogos Digitais na
Educação” e teve por objetivo encontrar pesquisas que tratassem dos jogos digitais
mais conhecidos e/ou utilizados na educação.
Essa pesquisa retornou inúmeros trabalhos que serviram de base para o
desenvolvimento desta pesquisa, na qual foi possível identificar os recursos de TIC
mais utilizados, bem como algumas características comuns entre eles, que serviram
para a seleção de indicadores técnicos de comparação.
A partir dessa pesquisa, sete jogos foram selecionados para a realização desse
comparativo por apresentarem diferentes recursos de TIC e maior afinidade com o
objetivo deste trabalho, com o intuito de apresentar uma visão geral dos jogos digitais
educacionais, bem como os recursos tecnológicos utilizados em seu desenvolvimento.
4 COMPARAÇÃO ENTRE JOGOS DIGITAIS
Esta seção tem por objetivo apresentar os jogos digitais educacionais
estudados nesta pesquisa, bem como os indicadores que foram identificados e que
serviram de base para a comparação entre eles.
4.1 Calangos
Calangos é um jogo digital de código aberto, baseado em um caso ecológico
real sobre três espécies de lagartos relativo às dunas do médio São Francisco, no
Estado da Bahia (LOULA et al., 2009).
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O jogo Calangos trata da modelagem ambiental 3D direcionada para o ensino
e aprendizagem de evolução e ecologia. Tal modelagem envolve variáveis climáticas
como temperatura e umidade relativa, entre outras (LOULA et al., 2009).
Este jogo foi projetado para ser executado em computadores convencionais
(PC’s) e funcionou como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem de ecologia
e evolução no nível médio de escolaridade (LOULA et al., 2009).
A construção do Calangos foi realizada com base no motor de jogos Panda3D.
Esse motor compreende o mecanismo de jogo e a estrutura para renderização 3D
para o desenvolvimento de jogos nas linguagens Python e C++ (LOULA et al., 2009).
4.2 Terra das Cores
Terra das cores é um jogo desenvolvido em 2D, do gênero Puzzle e aventura,
executado em PCs e que pode ser utilizado como ferramenta de apoio ao ensino da
matemática para crianças. Esse jogo tem o intuito de tornar o aprendizado da
disciplina mais divertido por meio de desafios gradativos que possibilitam ao jogador
exercitar uma série de competências relativas ao raciocínio lógico matemático, como
por exemplo: associação, comparação e noções de quantidade (LEITÃO et al., 2012).
O desenvolvimento da jogabilidade e regras do jogo foram baseados nas
concepções de Antunes (2006) que afirma que, quando se pretende exercitar o
raciocínio lógico matemático de uma criança, devem ser propostos desafios que
envolvam o reconhecimento de objetos diferentes, para permiti-la fazer associações,
comparações e relacionamentos entre eles (LEITÃO et al., 2012).
A arquitetura base de desenvolvimento do jogo foi .NET Framework, que visa
uma plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações.
Todo e qualquer código gerado para .NET pode ser executado em qualquer dispositivo
que possua um framework de tal plataforma (.NET, 2018).
O ambiente de desenvolvimento foi o Microsoft Visual Studio 2010 Express for
Windows Phone, que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Microsoft
para desenvolvimento de software especialmente dedicado ao .NET e a ferramenta
utilizada para a modelagem 3D foi Blender 2.62 (VS, 2018).
4.3 Codecademy
Codecademy é um site que possui uma plataforma interativa online que oferece
aulas gratuitas de codificação em linguagens de programação, como jQuery,
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Javascript, Python, Ruby, PHP e Java, bem como a linguagem de marcação HTML e
CSS (CODECADEMY, 2018).
O serviço funciona de maneira que os usuários avancem nas tarefas e à medida
que vão fazendo mais exercícios, vão aprendendo mais sobre programação,
aumentando o nível de dificuldade das tarefas.
Existe também um fórum em que apreciadores, programadores iniciantes e
avançados podem compartilhar experiencias e ajudar uns aos outros. Para alguns
cursos existem as chamadas sandboxes – que fornecem uma forma de testar os
códigos.
Codecademy é escrito na linguagem de programação Ruby e utiliza o
framework Ruby on Rails, baseado na arquitetura MVC. Esse framework é orientado
a objetos, possui características de linguagens funcionais e é muito dinâmico
(CODECADEMY, 2018).
4.4 Duolingo
Duolingo é um site web de ensino de idiomas gratuito que utiliza uma plataforma
crowdsourcing que serve para tradução de textos. O serviço funciona de maneira que
os usuários avancem nas lições ao mesmo tempo que traduzem conteúdo real da
internet.
Os usuários vão ganhando pontos à medida que vão completando os estágios
propostos. Conforme vão evoluindo, as atividades vão ficando mais difíceis. Há etapas
de tradução de textos do inglês para o português e vice-versa, e etapas em que o
usuário precisa ler em inglês o que está escrito para que a sua pronúncia seja
analisada (DUOLINGO, 2018).
O Duolingo está disponível na Web, iOS, Android e Windows Phone, utiliza o
Pyramid como o framework web Python (DUOLINGO, 2018). Como o jogo está
disponível para diversas plataformas, o número de usuários cresce bastante a cada
ano, sendo que até setembro de 2017 o jogo já contabilizava 200 milhões de usuários
cadastrados (EP, 2017).
4.5 Elimine a dengue
Elimine a dengue é um jogo digital educacional, desenvolvido em 2D, que exige
do jogador um conhecimento prévio sobre transmissão, contágio e combate à Dengue
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(SOUZA et al., 2012). Os desenvolvedores optaram como público alvo crianças com
idade a partir de 8 anos, que estejam no quarto ano do ensino fundamental. Tiveram
como amostra um total de 10 crianças, sendo elas 5 meninos e 5 meninas. Após as
crianças jogarem o jogo, os desenvolvedores realizaram algumas perguntas sobre o
tema, as quais foram respondidas sem qualquer demonstração de dificuldade.
O jogo possui dois requisitos não-funcionais: rodar em diversos dispositivos que
suportem a tecnologia Flash e possuir interface colorida. Diante destes requisitos o
jogo foi desenvolvido com a ferramenta Adobe Flash CS4, um software de gráfico
vetorial para desenvolvimento de animações (ADOBE, 2018). Com essa ferramenta
os desenvolvedores possibilitaram que o jogo fosse executado em diversas
plataformas, entre elas desktop, smartphones e Tablets (SOUZA et al., 2012).
A linguagem de programação utilizada foi Actionscript 2.0, que é uma
linguagem da plataforma Adobe Flash, utilizada para a construção de jogos em
Aplicações Ricas de Internet (RIA). Essa plataforma define atributos e funcionalidades
de softwares habituais do tipo Desktop. RIA tradicionais transferem todo o
processamento da interface para o navegador da internet, entretanto mantém boa
parte dos dados (o estado do programa, dados do banco) no servidor de aplicação
(MACROMEDIA, 2002).
4.6 Pense bem
Pense bem é um jogo 3D para o ensino de computação na educação básica,
especialmente com o incentivo à lógica computacional realizada na operação de
roteamento e bloqueio de redes. A ideia do jogo é que o jogador elabore uma
estratégia mental que simule o procedimento logico realizado pelos computadores
conectados à rede durante um fluxo de dados (ALMEIDA et al., 2013).
O jogo tem por objetivo estimular o desenvolvimento intelectual e cognitivo das
crianças e ao mesmo tempo inserir um conceito puramente computacional que
provavelmente seria inacessível de outra forma. O motor de jogo presente na
plataforma Construct 2 da empresa Scirra tem um eficiente sistema para criação de
jogos 3D em HTML 5.
Construct 2 é na verdade um editor de jogos 3D baseado em HTML5, criado
para não programadores, que possibilita a criação de jogos no estilo drag-and-drop.
Para complementar os jogos, ele também usa como linguagem Python, cuja interface
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é simples e muito leve. Utiliza framework de Javascript para ser usado junto ao editor
drag-and-drop. Sua versão é gratuita, porém como toda versão gratuita, possui
limitações, como por exemplo, impossibilidade de comercialização dos jogos criados
(SCIRRA, 2018).
4.7 ProDeaf
Prodeaf é um aplicativo móvel gratuito desenvolvido para as plataformas
Android, IOs e Windows Phone 8. Por meio da imagem de um avatar em 3D, traduz a
língua portuguesa para LIBRAS tanto com entradas de voz quanto de escrita. Dispõe
de dicionário de sinais e não necessita de acesso à internet para funcionar. Um
recurso importante é que em caso de algum erro nos sinais mostrados pelo
personagem, é muito fácil a abertura de notificação para que seja efetuada a correção
(PRODEAF, 2018).
O Aplicativo foi desenvolvido no framework Django, - um framework web de alto
nível que utiliza Python como linguagem de programação. Todo o sistema do projeto
proposto foi desenvolvido a partir de um único projeto em Django (SILVA et al., 2015).
4.8 Critérios de comparação entre os jogos
Com o objetivo de complementar os estudos apresentados nesta seção, um
conjunto de indicadores foi elencado para ilustrar as principais características desses
trabalhos.
4.8.1 Animação
Nos trabalhos apresentados foram utilizados modelos em 3D (tridimensional) e
em 2D (bidimensional).
Chama-se modelagem tridimensional, ou simplesmente 3D, o processo de
desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície
tridimensional de um objeto (seja inanimado ou vivo). Isso muitas vezes se dá por
meio do uso de um software especializado, pois trata-se de objetos com muitos
detalhes em sua maioria (DARDON et al, 2010).
Modelagem Plana, bidimensional ou 2D é a representação gráfica de uma
forma no papel, seja uma roupa ou base de qualquer objeto. O auxílio de réguas,
esquadros e instrumentos adequados ao trabalho são necessários para realizar os
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traçados. Também há softwares que auxiliam no desenvolvimento deste tipo de
projeto (AUDACES, 2018).
Desenvolver um projeto em 3D requer um know-how maior do que para o 2D,
pois exige mais habilidades de programação e artes mais profundas no assunto.
Existem muitas vantagens quando comparado com o desenvolvimento 2D, sendo uma
delas o visual mais bonito, pois devido à dificuldade na programação espera-se que o
resultado melhor. Existem motores gráficos que auxiliam na criação de projetos tanto
3D quanto 2D (DIAS, 2018).
4.8.2 Plataforma
Atualmente existem diversas plataformas de jogos digitais. Os projetos
abordados conseguiram utilizar boa parte delas. Há jogos que são executados em
PCs (Desktops e/ou Notebooks), alguns online e outros que são executados em
dispositivos móveis - estes são tendência devido ao grande crescimento do número
de dispositivos móveis disponíveis no mercado (EXAME, 2018).
Ao executar jogos em Desktops, muitas vezes se consegue uma capacidade
de processamento maior, devido a arquitetura do dispositivo permitir uma placa e
vídeo ou um processador mais robusto, por exemplo. Jogos online requerem uma
conexão de internet muito boa, pois o jogo precisa ser atualizado em tempo real
(JORDÃO, 2014).
Jogos para dispositivos moveis já estão vindo com bons gráficos, todavia têm
muito a crescer, pois a velocidade com que a tecnologia evolui para estes dispositivos
é mais limitada do que para Desktops e Notebooks. Devido à alta praticidade no uso
de um smartphones ou tablet, este tipo de Jogo tende a crescer ainda mais (JORDÃO,
2014).
4.8.3 Framework
Framework compreende um conjunto de ferramentas que auxiliam no
desenvolvimento de um projeto de programação. Servem para ajudar o programador
a otimizar o tempo de desenvolvimento, pois possuem diversas bibliotecas de funções
que podem ser incorporadas nos jogos (GAEA, 2018).
Utilizar Frameworks também ajuda na redução dos custos do projeto e redução
de retrabalho, pois o desenvolvedor utiliza funções específicas que já foram testadas
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em vez de criá-las novamente. Isso proporciona menor taxa de manutenção e melhor
consistência e compatibilidade entre as aplicações (GAEA, 2018).
4.8.4 Objetivo educacional
O objetivo educacional tem relação com a proposta pedagógica dos jogos. Essa
proposta visa fornecer aos estudantes um meio de obter conhecimento através do
entretenimento e da atratividade dos jogos nas diversas áreas do conhecimento, como
matemática, idiomas, geografia, ciências, conhecimentos gerais, etc.
4.8.5 Linguagem de programação
Jogos digitais são desenvolvidos por programadores com o apoio de
linguagens de programação. Existem diversas linguagens de programação
disponíveis no mercado para o desenvolvimento de jogos digitais educacionais, sendo
as mais conhecidas Python, C++, C#, Java, .NET, Ruby e Actionscript (UDACITY,
2018).
Algumas das linguagens de programação utilizadas em jogos digitais
educacionais são específicas para determinadas plataformas e a decisão de escolha
da linguagem depende do objetivo do jogo e da sua compatibilidade com os
frameworks disponíveis no mercado (UDACITY, 2018).
4.8.6 Critérios de comparação entre os jogos
A partir dos indicadores elencados um resumo comparativo foi implementado.
Esse resumo apresenta os indicadores de cada jogo, conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1
Indicadores de comparação entre os jogos estudados
Jogo

Animação

Plataforma

Framework

Objetivo
educacional

Linguagem de
programação

Calangos

3D

PC

Panda3D

Meio Ambiente e
Ecologia

Python e C ++

Terra das
Cores

2D

PC

.NET 4.0

Matemática

.NET

Codecademy

2D

PC

Ruby on
Rails (RoR)

Linguagens de
programação

Ruby

Duolingo

3D

Dispositivos
móveis e PC

Pyramid

Idiomas

Python
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Jogo

Animação

Plataforma

Framework

Objetivo
educacional

Linguagem de
programação

Elimine a
Dengue

2D

Dispositivos
móveis e PC

Adobe Flash
CS4

Dengue

Actionscript 2.0

Pense Bem

3D

PC

Construct 2

Computação na
Educação Básica

Python

ProDeaf

3D

Dispositivos
móveis

Django

LIBRAS

Python

Fonte: Elaborado pelo autor

5 CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou uma pesquisa sobre os recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação aplicados no desenvolvimento de jogos educacionais.
Inicialmente foram levantadas informações sobre o histórico dos jogos digitais e a sua
aplicabilidade na educação. Esse levantamento mostrou que existem diversos jogos
disponíveis no mercado para várias finalidades e em diversas áreas e que os recursos
de TIC são bastante empregados no desenvolvimento.
A pesquisa realizada proporcionou elencar cinco indicadores comuns entre os
sete jogos que foram selecionados. Esses indicadores serviram de base para realizar
a comparação entre eles em termos de recursos tecnológicos e de abordagem
pedagógica.
A comparação entre os jogos selecionados proporcionou uma visão geral dos
recursos da Tecnologia da Informação que estão sendo empregados no
desenvolvimento de jogos digitais na atualidade, sem a pretensão de classifica-los em
melhor ou pior, uma vez que cada jogo possui determinada finalidade ou público-alvo
específico.
A partir deste trabalho conclui-se que o desenvolvimento de jogos digitais
educacionais vem crescendo cada vez mais nos últimos anos e que estes empregam
os mais avançados recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação que estão
disponíveis, permitindo a implementação de jogos cada vez mais eficientes e atrativos.
Isso significa, também, que o ramo de desenvolvimento de jogos digitais educacionais
está em alta e que existe mercado de trabalho para quem pretende seguir essa área
de atuação profissional.
Como sugestão de trabalhos futuros, indicam-se pesquisas específicas e mais
aprofundadas sobre os frameworks mais utilizados no desenvolvimento de jogos
digitais educacionais.
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