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Resumo - Este trabalho tem o objetivo de discutir o uso de jogos digitais para trabalhar a 

colaboração, partindo da análise de um jogo comercial e do relato de uma experiência 

desenvolvida no contexto educacional. A pesquisa realizada caracteriza-se com estudo de 

campo, tendo uma abordagem descritiva e qualitativa, pautada na observação e registro 

contínuo. O campo de estudo foi em uma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, localizada na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, no Brasil. Para 

tanto, foram propostas intervenções com jogos comerciais 20 minutos semanalmente por um 

período de seis semanas. Participaram 19 alunos, com idades entre 8 e 10 anos. Os 

resultados mostraram que o uso do jogo Fireboy and Watergirl modificou comportamento das 

crianças durante as intervenções. A comparação com o uso de outro jogo revelou que é 

preciso considerar a mecânica e a escalada de desafios para favorecer a colaboração.   
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Resumo – Este trabalho apresenta uma etapa inicial de um projeto de pesquisa em 

desenvolvimento que visa planejar, desenvolver e avaliar intervenções com jogos no contexto 

escolar para contribuir com o desenvolvimento da consciência fonológica para a 

aprendizagem da leitura e escrita. Nesta etapa o objetivo foi selecionar e descrever jogos que 

podem ser utilizados como recursos pedagógicos no processo de alfabetização. Para tanto, 

realizou-se busca sistemática em sites especializados para seleção e descrição de jogos 

digitais. A partir desse levantamento, com base na fundamentação teórica sobre esse tema 

foi possível mapear os jogos digitais em dispositivos móveis gratuitos que atendem os 

critérios fundamentais para estimular o desenvolvimento da consciência fonológica e 

contribuir no processo de alfabetização.  
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Resumo – Este artigo explora a possível influência do debriefing (etapa na qual os educandos 

fazem reflexões pós-ação) na relação entre satisfação e percepção de aprendizagem 

(conhecimento, habilidade e atitude) em jogos de empresas. Para tanto foram examinadas, 

por meio da técnica Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM), as autodeclarações de 

108 alunos do 8º período do curso de graduação em Administração de duas instituições de 

ensino superior, divididos em dois grupos: experimental (exposto ao debriefing) e de controle 

(não exposto ao debriefing). Os resultados não apoiam a hipótese que a etapa debriefing em 

jogos de empresas influencie a relação entre satisfação e percepção de aprendizagem. 

Assim, conclui-se que durante jogos de empresas os participantes promovem reflexões ex 

ant no processo decisório, monitoram a implementação das soluções propostas ex cursum e 

a avaliação dos resultados ex post. O debriefing reforça essa última etapa, que não influencia 

a relação entre satisfação e percepção de aprendizagem. 
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Resumo – Este artigo tem como foco a observação da atenção dividida nos jogos digitais. 

Toma como base as teorias da atenção seletiva e da psicologia da percepção, onde as 

pessoas possuem um limite fixo de atenção cognitiva para alocar entre diferentes atividades, 

o que impacta na velocidade e na chance de se cometer erros. O trabalho observou e 

comparou o desempenho de jogadores submetidos a uma ou múltiplas tarefas simultâneas 

no jogo desenvolvido Divide, onde foram avaliados 22 participantes ao todo, identificando-se 

a faixa etária e o nível de experiência destes com jogos. 
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Resumo – O presente artigo enquadra-se num estudo em curso na área da avaliação e 

seleção de jogos educativos digitais, e no qual está a ser analisado o papel da ‘motivação do 

jogador’, da ‘experiência de jogo’ e da ‘aprendizagem adquirida’ pelo jogo. Procura-se 

aprofundar o conhecimento sobre que características deve ter uma aplicação de avaliação 

de jogos educativos digitais de forma a potenciar o reconhecimento dos benefícios destes 

por parte dos professores.  Para o efeito são utilizados dois casos: o jogo Unlove e o jogo 

online Carmen Sandiego. Na etapa exploratória que é descrita neste artigo foram realizadas 

entrevistas a dois grupos editoriais nas quais se procurou compreender o que antecede à 

produção de jogos educativos digitais e de que forma é considerado o feedback dos 

utilizadores finais após a utilização desses recursos. De forma a auxiliar as sessões de jogo 

foram elaborados tutoriais em vídeo para os alunos e materiais de apoio, em formato 

brochura, para os professores.   
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