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RESUMO 

 

A origem da dissertação de mestrado ocorreu em conjunto com o LAPED – 

Laboratório de Pesquisas em Educação, Tecnologia e Design no UNIFATEA – 

Centro Universitário Teresa D‟Ávila, visando um trabalho multidisciplinar, com a 

preocupação de criar algo novo para o ensino do Método das Partidas Dobradas 

(MPD), com uma perspectiva para aprimorar a postura docente, incentivando o 

aluno no processo de memorização e internalização do método contábil, pois ao 

analisar as práticas pedagógicas que são utilizadas nos cursos de Ciências 

Contábeis por meio do método tradicional, onde o sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem é o professor que repassa, normalmente por meio de aula 

teórica, seu conhecimento aos alunos, evidencia-se a necessidade de se 

transformar as práticas e concepções de um modelo educativo que consolidou a 

memorização, tornando o aluno passivo e que não contribui para formar um 

profissional que seja crítico e criativo. Sendo assim, na perspectiva de melhorias 

para o ensino, bem como para o exercício da profissão, que essa pesquisa possui 

um caráter inovador, na medida em que procura desenvolver o protótipo de um jogo 

que possibilite uma nova forma de aprendizagem para o Método das Partidas 

Dobradas. 

 

 Palavras-chave: Contabilidade. Design Thinking. Método de Partidas Dobradas. 

Jogos Digitais.  
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ABSTRACT 
 
 

The origin of the master's thesis occurred in conjunction with LAPED - Laboratory of 

Research in Education, Technology and Design at UNIFATEA - Teresa D‟Ávila 

University Center, aiming at a multidisciplinary work, with the concern of creating 

something new for teaching the Method of Double Matches (MPD), with a 

perspective to improve the teaching posture, encouraging the student in the process 

of memorizing and internalizing the accounting method, because when analyzing the 

pedagogical practices that are used in Accounting courses through the traditional 

method, where the active subject in the teaching-learning process is the teacher who 

passes on, usually through theoretical classes, his knowledge to students, 

evidencing the need to transform the practices and concepts of an educational model 

that consolidated the memorization, making the student passive and does not 

contribute to forming a professional who is critical and creative. Therefore, in the 

perspective of improvements for teaching, as well as for the exercise of the 

profession, that this research has an innovative character, as it seeks to develop the 

prototype of a game that enables a new way of learning for the Match Method 

Folded. 

 

 Keywords: Accounting. Design Thinking. Double Match Method. Digital games. 
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1. INTRODUÇÃO  

Algumas metodologias aplicadas ao ensino utilizam práticas pedagógicas que 

atendem as necessidades de desenvolvimento integral da pessoa contemporânea, 

considerando os processos de formação. Nesse contexto, estudiosos apontam que a 

Contabilidade é uma área do conhecimento que apresenta possibilidades para que 

sejam aplicadas ferramentas e técnicas, bem como instrumentos de ensino, 

particularmente os jogos tecnológicos, que vêm modificando, atualizando e 

automatizando o mercado de trabalho, levando mudanças significativas que 

transformam os ambientes organizacionais. 

A evolução da tecnologia revela, a cada momento de sua história, uma 

profunda interação entre os incentivos e oportunidades que favorecem as inovações 

tecnológicas e as condições socioculturais do grupo humano no qual elas ocorrem. 

A partir desta perspectiva, as transformações, inovações e desenvolvimentos 

tecnológicos, só ocorrem à medida que existam agentes sociais que ajam de 

maneira a efetivá-los. A tecnologia depende da sociedade para a sua existência e 

seu desenvolvimento.  Desse modo, a temática torna-se interessante pelo fato de 

se estar inserido em uma sociedade no qual os recursos tecnológicos se tornaram 

importantes elementos constitutivos nos dias atuais. 

Neste sentido, a possibilidade de uma educação sistematizada, com o 

objetivo de formar profissionais da contabilidade com novas competências 

profissionais, assim como habilidades específicas que acompanhem as mudanças 

que acontecem num ritmo acelerado na sociedade moderna. 

 Os profissionais da área da Contabilidade têm criticado o ensino dessa área e 

discutido o tema em simpósios, congressos, assim como em dissertações, teses, 

informática aplicada entre outros, visando à incorporação de procedimentos que 

melhorem o ensino superior de Contabilidade, articulando a formação teórica com a 

prática profissional (CASAGRANDE et al., 2015). 

 Segundo Laffin (2010), o ensino da Contabilidade no Brasil enfrenta 

dificuldades, devido ao ensino não ir além dos aspectos técnicos, correndo o risco 

de transformar o ensino em um processo mecânico, comunicação fragilizada entre 

outros aspectos. De forma geral, o profissional da contabilidade que atua como 

professor ministrando aulas sem se preocupar com os aspectos didáticos, ensinando 
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a Contabilidade da mesma maneira como é vivida em seu ambiente de trabalho, 

diferente daquele que se dedica especificamente à docência, pois este se preocupa 

com os aspectos metodológicos e didáticos. 

A partir desse contexto, dinamizar o processo de ensino e aprendizagem da 

Contabilidade por meio de jogos eletrônicos, dessa forma, o aluno se torna sujeito 

do processo de aprendizagem e o professor atua como coadjuvante do processo, 

sendo um mediador que possibilita ao aluno se envolver e descobrir as respostas 

para as suas dúvidas. 

É inegável que a presença de um educador com um olhar diferenciado é 

imprescindível no processo ensino-aprendizagem, pois ele é mais que um 

transmissor de conhecimento, é mediador de ideias e da realidade de seus alunos, 

como agentes transformadores diante da visão da metodologia crítico-social. Se 

constituir como sujeito se efetiva nas relações concretas onde há interação com 

outras pessoas, pois elas atuam como mediadoras com o mundo que o rodeia. 

Sendo assim, a formação como indivíduo ocorre em um processo educativo, numa 

inter-relação entre quem se educa e aquele que atua como mediador, se efetivando 

no âmbito de uma prática social específica. O professor tem o privilégio de formar o 

sujeito e fazer com que a cultura se torne acessível e por meio da relação existente 

com os alunos, maximiza o aprendizado e o desenvolvimento individual, tornando-os 

pessoas autônomas, capaz de dialogar, discutir, questionar e compartilhar os 

saberes adquiridos, em uma escola que tem espaço para transformação, para a 

colaboração e os erros, assim como para a criatividade, onde alunos e professores 

tenham autonomia para refletir sobre o processo de conhecimento e que possibilite 

que tenha acesso a novas informações e conquiste sua autonomia (MELLO; RUBIO, 

2013). 

Sendo assim, o professor precisa passar por um processo de mudança e 

adotar uma postura que motive os alunos a explorar os ambientes de aprendizagem, 

presenciais e virtuais, dominando as tecnologias apresentadas no contexto 

educativo, apresentando aos alunos uma resposta contínua para que os mesmos 

superem as dificuldades.  
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Em especial, na área da contabilidade, o uso de jogos pode ser uma 

possibilidade de melhoria no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo, por 

exemplo, a percepção sobre as modificações que ocorrem na legislação tributária.  

Especificamente no caso do Método das Partidas Dobradas (MPD), os jogos 

podem auxiliar o desenvolvimento da destreza em produzir a Escrituração Contábil, 

organizando os registros de cada movimentação ocorrida na empresa, uma das 

mais importantes tarefas para a operacionalização da contabilidade.  

Neste contexto o objetivo deste trabalho consiste na elaboração de um 

protótipo de um jogo que atue como um meio auxiliador no ensino do MPD, abrindo 

novas possibilidades de aprendizagem. O Método das Partidas Dobradas faz parte 

do currículo do curso de graduação em Ciências Contábeis, consistindo em uma 

temática atual e imprescindível, por ser o alicerce da escrituração fiscal, sendo 

indispensável para a elaboração de relatórios fiscal e gerencial. Portanto, é um tema 

fundamental para os futuros contadores e, mesmo assim, não é muito explorado do 

ponto de vista científico, fazendo emergir a questão indagativa: os jogos eletrônicos 

possibilitam uma melhor aprendizagem do Método das Partidas Dobradas dentro de 

um curso de Ciências Contábeis? 

 

1.1 Objetivo Geral:  

 Desenvolver o protótipo de um jogo como ferramenta para auxiliar o ensino 

da contabilidade, especificamente o Método das Partidas Dobradas. 

 

1.2 Objetivos Específicos:  

 

 Estudar de que forma o jogo pode auxiliar no processo de aprendizagem do 

Método das Partidas Dobradas. 

 Identificar quais são os elementos para elaborar os jogos, cujo foco é o 

ensino da Contabilidade.   
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1.3 Estrutura do trabalho  

 

 Estruturalmente o trabalho está assim composto: Introdução na qual o tema é 

contextualizado, indicando os objetivos do trabalho; Fundamentação teórica na qual 

são explanados conceitos relativos a Contabilidade, Métodos de Partidas Dobradas, 

Desing Thiking, Mobile, Jogos digitais e aprendizagem à luz de teóricos que 

abordam o tema; Desenvolvimento do jogo explicando as fases que compõem o jogo 

em si. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Design Thinking 

  Conforme Vianna et al., (2012), Design Thinking tem associação com a forma 

e jeito de ver as coisas, bem como de resolver os problemas, por meio de um 

raciocínio não convencional no âmbito organizacional, formulando hipóteses 

explicativas por meio de um pensamento abdutivo, desafiando os designers e outros 

profissionais a transformar as conjunturas em oportunidades de inovação.  

Apresenta conceitos multidisciplinares com a tangilização dos pensamentos, 

focando no bem-estar das pessoas elaborando pesquisas que afetam esse bem-

estar, sempre em busca de inovações para os problemas apresentados (JULIANI; 

CAVAGLIERI; MACHADO, 2016).  

Para Boschi (2012), Design Thinking consiste em uma abordagem sistemática 

possibilitando inovação, para além da necessidade de se produzir serviço ou 

produto, sendo assertivo ditando o comportamento dos consumidores. Os designers 

thinking observam como o espaço é ocupado pelos produtos e pelos serviços, 

descobrindo novos padrões, sintetizando novas ideias, transformando problemas em 

oportunidades. 

Na definição de Lockwood (2010), Design Thinking reúne pensamento, 

raciocínio e pesquisa com o objetivo de envolver designers, empresários e 

consumidores de forma integrada aplicando projetos de negócios, produtos e 

serviços, como trazer novas experiências para o mercado. O Design Thinking aplica 

a sensibilidade em métodos para solucionar os problemas, sempre inovando e 

encontrando soluções para os problemas. 

Ao se trabalhar com o Design Thinking é preciso concentrar-se em “solucionar 

problemas capciosos, envolvendo os participantes, utilizando ferramentas e 

processos que foram feitos de maneira explicita para quem não é designer, sempre 

com inovação” (DESCONSI 2012, p. 12).  

Verifica-se diante da abordagem dos autores citados que a capacidade de 

descobrir o que as pessoas desejam para satisfazer suas necessidades encontrando 

soluções para os problemas consiste em um dos principais aspectos que diferencia 

o Design Thinking de outras abordagens. 
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 O Design Thinking apresenta algumas fases para quando o problema for 

identificado, surgem às oportunidades ou etapas de Design Thinking que estão 

mostradas na figura a seguir que são: imersão, ideação e prototipação.  

 

Figura 1: Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking. 

Autor: Vianna et al., (2012) 

 

A etapa da imersão deve considerar o sucesso, construindo no plano de 

recursos de implementação, enxergando o problema que deverá ser solucionado, 

trabalhando juntamente com outras disciplinas para conseguir chegar aos resultados 

desejados.  

Em seguida vem o estágio da ideação, no qual o brainstorming é muito 

importante, pois cria cenários e rascunhos que dão origem a referências pelas quais 

se emprega o pensamento do Design Thinking, como todas as possíveis ideias 

relacionadas ao projeto, como ideias de mecânicas, botões, elementos relacionados 

ao Método das Partidas Dobradas, etc., para que os rascunhos possam ser levados 

ao consumidor para criar protótipos e testar varias vezes com o usuário até que 

esteja satisfeito.  Nesse ambiente os designers e outros profissionais se comunicam 

com a equipe de trabalho para melhorar a experiência do cliente. Quando o protótipo 

ou produto estiver pronto e testado tanto pela equipe quanto pelo consumidor, 

ocorre a prototipação. É na etapa da prototipação que é executa a visão sobre o 

produto ou protótipo e onde os profissionais especializados se relacionam com a 

área de marketing e comunicação estratégica para haver divulgação ao consumidor, 

construindo protótipos reais com base em ideias inovadoras e promissoras 

(STEINBECK, 2011). 
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 São comuns nas três etapas a definição da imersão, a ideação e a 

prototipagem que por meio de testes e iterações servirá como base para 

implementar produto, serviço ou processo.  

Conforme expressa Ponti (2015), a principal característica do Design Thinking 

é a prototipagem das ideias, pois é dessa maneira que se constata se o que foi 

pensado vai realmente funcionar. O protótipo é relevante para o DT, pois transforma 

ideia em realidade, em algo tangível, que pode testado, melhorado, repensado e 

inovado, sempre com o objetivo de satisfazer o cliente usuário.  

Com o resultado da prototipagem o ganho está no aprendizado e na melhoria 

das ideias que se identifica com novos caminhos para o protótipo que vai 

exemplificando a ideia para o usuário, eliminando os erros e assegurando o sucesso 

da inovação.   

A prototipação é a melhor forma de experimentar, pois possibilita a 

observação mais rápida dos resultados e quanto mais cedo o produto se torna 

tangível, mais rápida será sua validação, lapidação, identificando a melhor solução. 

O que se pretende com a prototipagem é fazer com que o consumidor visualize a 

ideia de maneira funcional, podendo identificar os pontos fortes e fracos para 

orientar os outros protótipos e o usuário fique satisfeito para poder dar continuidade 

a implementação do produto, serviço ou processo.  

A prototipação deve abranger três aspectos importantes, segundo Brown 

(2010), sendo o primeiro: inspiracional gerando outros protótipos para desenvolver 

uma ideia e que a equipe aprenda com cada um, e em seguida a idealização como 

forma de incorporar as informações funcionais e emocionais no mercado que foi 

escolhido e, por fim, a implementação que garante a clareza da ideia para que esta 

seja aceita pela empresa e que funcione no mercado escolhido. 

Nesse sentido, a prototipagem é muito importante na medida em que 

esclarece as ideias para que se possa inovar e, conforme o protótipo vai sendo 

testado, há envolvimento de outros assuntos, cumprindo o objetivo no foco nas 

pessoas, pois a interação o aperfeiçoa e com isso, toda equipe adquire novos 

conhecimentos e encontram soluções para os problemas existentes.  
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Seguindo os processos descritos anteriormente o projeto em questão foi 

situado da seguinte forma: a fase de imersão consiste em todo referencial teórico, 

começando pela Contabilidade que controla o patrimônio de uma organização 

através de suas técnicas, registrando todas as transações ocorridas. Uma das 

principais técnicas apresentadas pela Contabilidade para atingir seus objetivos é o 

Método das Partidas Dobradas que representa o alicerce fundamental para a 

operacionalização da Contabilidade.  

A fase de ideação será dada por um processo simultâneo com a fase de 

prototipagem, visto que as ideias serão testadas e adaptadas de acordo com o 

andamento, podendo assim serem ajustados conformes as necessidades. Para o 

auxílio destas etapas será necessário à participação de um designer para suprir a 

questão gráfica do projeto, podendo também atuar como colaborar na funcionalidade 

do mesmo.  

 

2.2 Contabilidade no contexto histórico 

A contabilidade é uma forma específica de oferecer as informações sobre a 

parte financeira e econômica das empresas. Sendo assim, sua evolução se deu ao 

longo dos anos, sempre se aprimorando para atender as necessidades das 

empresas. 

Assim, para entender melhor as características da contabilidade aplicada nos 

dias atuais são importantes para analisar as origens dessa ciência, bem como seus 

conceitos mais importantes.  

Para Ribeiro (2003, p. 19), 

A contabilidade é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o 
controle permanente do patrimônio da empresa. A contabilidade como um 
sistema muito bem idealizado que permite registrar as transações de uma 
entidade que possam ser expressas em termos monetários e informar os 
reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa 
entidade em uma determinada data. 

 

Sendo assim a contabilidade permite o controle do patrimônio nas empresas, 

pois informa todas as transações financeiras ocorridas. 
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Iudícibus (2009, p. 23) afirma que a contabilidade tem como suas principais 

diretrizes: 

Captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam 
as situações patrimoniais financeiras e econômicas de qualquer ente, seja 
esta pessoa física, entidade de finalidades não lucrativas, empresas, ou 
mesmo pessoas de Direito Público, tais como Estados, Municípios, União, 
Autarquia etc. 

 Dessa forma, a contabilidade é o registro das atividades realizadas pela 

administração das empresas. Uma forma de controlar, registrando o patrimônio da 

empresa, bem como fornecendo informações para as possíveis resoluções dos 

problemas. 

A contabilidade surge logo depois das primeiras manifestações de civilizações 

no mundo com o homem primitivo, quando começou a contar as ferramentas de 

caça e pesca, seus rebanhos, seu estoque de bebidas, começando dessa forma, a 

prática da contabilidade. 

 

Conforme o homem conquistava seu espaço, aprimorava seu 
conhecimento, desenvolvia técnicas tanto para sua sobrevivência quanto 
para novas conquistas se iniciava um novo mundo para o homem que 
mesmo com poucos recursos se preocupava com seu meio de vida, e com 
a evolução, ele começava a ter riquezas e necessidade de controlar seus 
bens, dando assim a origem da contabilidade através do homem primitivo 
(IUDÍCIBUS, 2009, p. 15). 

 

A necessidade de contar os bens que possuía e controlar sua riqueza, fez 

com que o homem desenvolvesse técnicas para controlar o que adquiria e o perdia.  

Com o homem primitivo a pratica da contabilidade na contagem era feita por 

meio das pedras, ossos de animais, folhas de árvores ou outros objetos que 

utilizavam para registrar a contagem que faziam conhecido de controle rudimentar 

(SANTOS; SCHMIDT, 2008). 

 Com o desenvolvimento da agricultura os homens pararam de se deslocar em 

busca de alimentos e a armazenagem dos alimentos que produziam a mais do que 

necessitavam levou o homem a registrar essas sobras agrícolas. 

  Santos e Schmidt (2008, p.14), registraram que:  
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Sendo assim, o homem necessitou de controlar o produto da agricultura e 
da criação de animais, criando um sistema dessas mercadorias, criando as 
fichas de barro. Escavações em Israel, Síria, Iraque, Turquia e Irã, 
encontraram artefatos de barro, chamados de fichas, datando de 8000 
a 3000 a.C.  

 

Utilizavam fichas de barro, feitas à mão e endurecidas com o calor do fogo 

para controlar os bens que possuíam. Essas fichas controlavam os negócios que 

tinham sido feitos, representando uma garantia da transação comercial que havia 

ocorrido registrando os negócios realizados.  

Outras formas de registros foram evoluindo com o tempo e, de acordo com o 

ambiente em que vivia, novas técnicas contábeis foram surgindo. A técnica da 

contagem concreta, onde a contagem era feita por meio de fichas concretas com 

palavras que representavam um número específico. 

Santos e Schmidt (2008, p.16) relatam que na contagem concreta:  

Algumas expressões, como uma dupla, uma braçada, um par, indicavam o 
número dois, mas não necessariamente poderiam ser usadas em todas as 
situações. Um conjunto de palavras ou fichas com um conjunto de coisas 
específicas. Essa contagem estava limitada a um escore de objetos. Era 
indicada como quantidade, porém não era mantida sua ordem, limitava-se a 
uma quantidade específica de objetos e não aplicável em algumas 
situações.   

A contagem concreta se limitava a um conjunto específico, e era uma técnica 

que não era aplicável a todos os objetos, pois considerava apenas em termos de 

quantidade.  

Após esse período surgiu o símbolo numérico que permitiu a contagem de 

qualquer coisa e foram criados pelos contadores de Uruk símbolos numéricos 

usados para representar números abstratos e os símbolos de pictograma, usados 

para expressar uma mercadoria. 

Os símbolos numéricos possibilitaram uma contagem mais adequada sobre 

os bens adquiridos. Como não havia noção de valor, os pães e cervejas eram 

contabilizados como bem, pois tinham necessidade de saber quanto possuíam e 

quanto tempo duraria o estoque. 

Registravam pão e cerveja no controle físico dos bens, visto que ainda não 
existia conceito de valor e moeda. Independentemente do conhecimento 
dos valores o homem já sabia que ele tinha um bem e que este bem tinha 
um valor e era necessário controlar o que se possuía, e só assim, poderia 



19 

 

 
 

se ter um controle, pois havia a necessidade de saber quanto de pão ou 
cerveja se tinha e quanto tempo duraria aquela quantidade. Registravam 
também inventários de materiais e registros do trabalho escravo (SANTOS; 
SCHMIDT, 2008, p. 19). 

Por meio do inventário era possível registrar os bens que cada pessoa 

possuía. Para cada cabeça de ovelha o homem pegava uma pedrinha, a cada 

inverno, fazendo uma comparação com o atual e o antigo conjunto de pedrinhas, 

podendo assim constatar se ele tinha sido bem-sucedido ou não. 

A contabilidade evoluiu a cada necessidade que o homem teve de registrar 

seus bens para o controle e a evolução dos seus negócios, numa forma de saber se 

obteve ou não vantagens. 

Na época da troca pura e simples de mercadorias, os negociantes 
anotavam as obrigações, os direitos e os bens perante terceiros, porém 
obviamente, tratava-se de um mero elenco de inventário físico. Este era o 
método adotado para se ter um controle meramente físico, pois nesta época 
ainda não existia muitos recursos para poder utilizar o inventário de outras 
formas. Este método era utilizado para controlar os bens como rebanhos, 
bebidas, metais, escravos e outros bens (IUDÍCIBUS, 2009, p. 16). 

Os negócios realizados eram anotados para que pudessem ter controle sobre 

seus bens, porém era apenas um controle físico porque não existiam muitas opções 

para fazer inventários.  

O sistema de registro ocorreu no Egito, onde foi desenvolvida a contabilidade 

cujas anotações contábeis eram lançadas em livros e documentos comerciais. Todo 

esse controle era necessário por conta da cobrança de taxas e impostos. 

No Egito em torno do ano 2000 a.C. era um país desenvolvido, e havia livros 

e documentos comerciais para o controle dos bens e direitos, e com isso, já se tinha 

um sistema de registro que era possível de se escriturar as contas patrimoniais. Foi 

esse país que deu um grande passo para o desenvolvimento da contabilidade e sua 

moeda valor era o ouro e a prata. Todo esse controle contábil devia-se a uma 

administração centralizada em um país que precisava de um sistema de registro 

eficiente devido a cobrança de taxas e impostos (FARIA; IUDÍCIBUS; MARION, 

2009, p. 04). A cobrança de impostos exigia um controle rigoroso sobre os bens que 

tinha como moeda de valor o ouro e a prata.  
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Sendo assim, havia muito controle sobre a quantidade de bens que formavam 

o patrimônio, observando os valores e fazendo inventário do patrimônio das 

pessoas. 

Possuíam um controle minucioso dos bens, e que tudo indica que era 
observado com muito cuidado a quantidade de bens que formavam o 
patrimônio, mesmo com as restrições daquela época já era possível o 
controle de grandes valores administrados pelas pessoas, que deveriam ser 
as responsáveis pela contagem dos bens e inventários do patrimônio que o 
homem possuía (FARIA; IUDÍCIBUS; MARION, 2009, p. 07). 

 

 O homem estava sempre em busca de aprimorar as técnicas de controle e 

registro de seus bens, criando cada dia métodos que facilitassem o controle e 

registro de seu patrimônio. 

Uma forma mais simples de se registrar uma transação foi a introdução das 

tabelas de barro e a impressão das fichas sobre essas tabelas e envelopes de barro 

com lacres de garantia. 

Com que ao decorrer do tempo as fichas cuneiformes fossem deixadas de 
lado para servirem somente como molde para impressão na tabela de barro. 
Com este controle era possível de se enxergar a realidade física, social e 
característica do controle. O homem criou a moeda onde representava 
medidas de valor, com isso o sistema de contas ficou completo e foi 
possível criar as contas que representariam o patrimônio e seus respectivos 
valores (FARIA; IUDÍCIBUS; MARION, 2009, p. 11). 

 

As fichas acabaram servindo de molde e foram substituídas por moedas, que 

proporcionaram valor monetário às coisas e, dessa forma, as contas foram criadas 

para representar o patrimônio. 

O começo da contabilidade aconteceu no Período Medieval com a introdução 

dos números em substituição aos algarismos romanos.  

No Período Medieval, que percorre até 1494, se inicia a contabilidade que dá 

continuidade a história da contabilidade. Os números greco-romanos foram 

substituídos pelos hindu-arábicos, porque os números romanos não reconheciam o 

zero (FARIA; IUDÍCIBUS; MARION, 2009). 

Essa mudança proporcionou um novo olhar sobre a forma de contabilizar os 

bens, possibilitando um melhor controle de entrada e saída do dinheiro em caixa. 
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Os mercados consumidores cresceram e houve a necessidade dos 

comerciantes e dos consumidores gerenciarem seus negócios de forma a saber 

quanto tinham em mercadoria e o andamento do seu negócio, devido ao aumento do 

fluxo de dinheiro, surgindo a necessidade de controle de entradas e saídas de caixa 

e a contabilidade foi elaborando uma maneira de controlar o movimento do caixa. 

Surgiram novas técnicas contábeis e a expansão do mercado trouxe muitas 

transações utilizando dinheiro como pagamento e recebimento, assim como outras 

transações que necessitavam de registros. 

 

A contabilidade passou por um período de pouco desenvolvimento que 
ocorreu entre 1494, 1840, porém foi neste período que o Sistema de 
Partidas Dobradas se espalhou pelo mundo inteiro. Com o surgimento da 
escola administrativa a contabilidade passou a ser uma disciplina voltada 
para o controle da gestão não se limitando somente a escrituração. Foi 
caracterizada como ponto central desta escola a relação entre a 
administração, economia e contabilidade (SANTOS; SCHMIDT, 2008, p.40). 

A contabilidade passa a ter forma como uma ciência e não mais como um 

método de escrituração. A Contabilidade não se limitava somente a uma simples 

escrituração ou somente guardar livros, mas, sim, composta por um conjunto de 

conhecimentos e operações com o objetivo de controle da gestão. 

O surgimento da escola controlista trouxe a preocupação com o que estava 

dentro da empresa, com a administração e sua distinção geral e econômica. A 

contabilidade foi considerada uma ciência econômica que precisava ser distinta.  

As principais características da escola controlista foram:  

  

 A preocupação com o usuário interno;  

 Distinção entre administração geral e administração econômica  
 O patrimônio é a soma de valores positivos (ativos) e negativos passivos, 

através de uma visão econômica e não jurídica;  

 A administração geral é considerada a ação de administrar (visão clara de 
administração);  

A administração econômica se refere somente às riquezas da entidade 
(SANTOS; SCHMIDT, 2008, p.43). 

 

Com essas características a escola controlista buscou melhorar o sistema 

contábil. A escola norte-americana de contabilidade surge para oferecer maior 

qualidade e padronizar a contabilidade. 
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Santos; Schmidt (2008) relatam que em 1887 surgiu a escola norte-americana 

para melhorar a qualidade e padronização da informação contábil, facilitando o 

acesso as informações para as empresas e investidores, dividindo a contabilidade 

financeira e gerencial. 

A contabilidade financeira é voltada para os acionistas e fornecedores e a 

contabilidade gerencial identifica e analisa as informações que auxiliam os diretores 

administrativos na tomada de decisões. 

Essas escolas se preocupavam em manter informadas as pessoas que 

cuidavam da contabilidade e investia em pesquisas que apresentavam a importância 

da auditoria nas empresas. 

 

As escolas norte-americanas davam ênfase nos usuários da contabilidade, 
pois eles necessitavam de informação, disponibilizava quantias que 
possibilitava o investimento nas universidades para pesquisa no campo 
contábil, enfatizava a importância à auditoria, sendo esses os fatores que 
influenciaram a predominância das escolas norte-americanas. Muitas 
escolas surgiram para o estudo da contabilidade, portanto cada uma teve 
um papel importante, com grandes pensadores e publicações, que 
contribuíram para a evolução e melhoria dos seus métodos de escrituração 
até os dias atuais (SANTOS; SCHMIDT, 2008, p. 47). 

 

A contabilidade no Brasil se manifestou em 1808, com a publicação de um 

alvará que obrigava os administradores da Fazenda real a aplicarem o método da 

escrituração mercantil designado pelo reinado de D. João VI, elaborando 

demonstrações do balanço geral anualmente. 

Com isso tem início a contabilidade no Brasil que era demonstrada em 

balanço geral anualmente. 

Os métodos contábeis americanos evoluíram a contabilidade e modificaram 

os padrões que são seguidos até os dias atuais, sendo regidos por princípios 

contábeis: Princípio da Entidade; Princípio da Continuidade; Princípio da 

Oportunidade; Princípio do Registro pelo Valor Original; Princípio da Prudência. 

O Princípio da Entidade determina que patrimônio de uma organização não 

deve ser confundido com o patrimônio pessoal de seu proprietário ou acionistas e 

que não deve arcar com as variáveis do mercado financeiro (OLIVEIRA, 2013).  
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Portanto, esse princípio diferencia o patrimônio particular da pessoa física, do 

patrimônio da pessoa jurídica e não considera se a finalidade da empresa é obter 

lucro ou não. 

O princípio da continuidade mostra que a empresa não opera por um período 

determinado. Deve ser avaliada a integridade do registro do patrimônio, mostrando o 

que deve ser feito de imediato e o que pode ser estendido a maior prazo. Considera 

que a empresa tem caráter definitivo sem duração limitada para o empreendimento 

(OLIVEIRA, 2013). Esse princípio considera que a empresa não tem fim. Sua 

finalidade é utilizar os ativos para produzir receitas para a empresa. Personaliza o 

sistema de contabilidade e determina qual será a unidade econômica que vai 

manipular os recursos econômicos disponíveis 

O Princípio da Oportunidade diz respeito ao processo de mensuração e 

apresentação com o objetivo de fornecer informações que sejam íntegras para o 

processo contábil, pois a falta de integridade nas informações faz com que os dados 

se tornem irrelevantes e não confiáveis (OLIVEIRA, 2013). Esse princípio 

proporciona o fornecimento fiel de informações referente ao patrimônio da empresa, 

começando com os registros contábeis, devendo fazer registro das variações do 

patrimônio para que haja maior fidelidade nas informações.  

Geralmente, esse princípio confunde-se com o Princípio da Competência, 

porém são diferentes, pois o Princípio da Oportunidade conhece e compreende as 

variações e o Princípio da Competência qualifica as variações diante do Patrimônio 

Líquido, registrando as variações, como previsão de férias, por exemplo. 

O princípio do registro pelo valor real determina o registro dos patrimônios em 

seus valores originais de transação, utilizando como base em algumas vertentes, 

segundo Santos (2011): Esse princípio determina o registro de um patrimônio na 

data certa da aquisição, determinando o valor pago por ele. A dificuldade consiste na 

variação da inflação. Para aplicar esse princípio é preciso considerar as contas de 

estoques que devem ser avaliadas por algum método específico. 

Outro Princípio é o da Competência que registra as alterações que foram 

feitas no patrimônio, dentro de um período determinado, independentemente de 

haver ocorrido pagamento. O Princípio da Competência reconhece os efeitos das 

transações e outros fatores referentes a determinados períodos, havendo ou não 
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pagamento, confrontando as receitas e despesas, registrando as mudanças 

ocorridas no patrimônio da empresa (SANTOS, 2011). 

As mudanças devem ser registradas no período em que aconteceram, mesmo 

quando são consumidas ou realizadas, não tenham sido recebidas ou pagas, 

devendo ser incluídas na apuração do resultado do período mesmo que não tenha 

havido pagamento ou recebimento.  Este princípio faz um comparativo entre receitas 

e despesas que estão vinculadas às variações do Patrimônio Líquido e considera o 

menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os Passivos quando 

estes apresentarem alternativas que quantifique o patrimônio, alterando o patrimônio 

líquido. É precavido quando se trata de julgar a necessidade de se adotar medidas 

em condições de incertezas, confiando na apresentação dos componentes 

patrimoniais relativos a ativo e passivo. A importância dos princípios contábeis se 

deve ao fato de que eles apresentam as teorias e doutrinas relacionadas à ciência 

da contabilidade, norteando a postura dos gestores. 

A internacionalização da economia levou ao surgimento dos blocos 

econômicos, que fortaleceram a competitividade e, tornaram-se motivo para os 

países integrar e favorecer as relações que foram fundamentais para que ocorresse 

o processo de convergência das normas e práticas contábeis. A contabilidade é 

considerada uma linguagem universal e passa por um processo de convergência 

das normas contábeis, sendo o IASB – International Accounting Standards Board, 

desenvolvendo pronunciamentos contábeis aceitos globalmente. Por emitir as IFRS 

– International Financial Reporting Standards tornou-se o principal normatizador.  As 

leis 11.638/07 e 11.941/09 constituem-se legislações especificas que levaram o 

Brasil a fazer parte do processo, pois ficou determinado que CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários, adotasse a normatização contábil de acordo com padrões 

internacionais (FREIRE et al., 2012).  

Com a convergência, as práticas contábeis enganosas serão eliminadas, 

limitando a distorção dos dados lançados pelos gestores, possibilitando interpretar 

claramente as demonstrações financeiras, que apresentação uma maior 

confiabilidade. Possibilita, ainda, que os investidores conheçam a linguagem contábil 

de cada país, mesmo havendo divergências em seus modelos contábeis. 
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2.3 Método das Partidas Dobradas 

 O Método das Partidas Dobradas (MPD), diz respeito a um método de 

escrituração que foi adotado pela Ciência Contábil no decorrer da história. Esses 

registros são mencionados por estudiosos como formas antigas de registro para 

controlar o patrimônio, a conta. A principal característica da contabilidade é a conta 

(KETTLE, 2017). 

Os registros contábeis eram feitos com alguma confusão na antiga civilização 

romana, pois confundiam a coluna dupla de débito e crédito que é usado no método 

digráfico. O que se percebe é que na mais simples concepção do sistema contábil, a 

dupla coluna é praticamente inseparável, pois diz respeito aos lançamentos das 

receitas e das despesas que são comuns a qualquer registro econômico.  

No Brasil, esses registros estão presentes entre os desenhos e pinturas em 

Minas Gerais, nas grutas de Montalvânia, Vale do Peruaçu e em Pedra Furada no 

Parque das Antas no Piauí, que mostram a vida primitiva e com muita semelhança 

com os registros das grutas europeias, numa evidente demonstração que a escrita 

faz parte da civilização humana com grande utilidade para o desenvolvimento da 

sociedade, dando os primeiros passos para a escrita contábil (SÁ, 2008). 

A Escola Europeia disseminou o controle sobre a riqueza do patrimônio e 

adotou a metodologia de fazer registros que culminaram na elaboração das 

demonstrações contábeis. 

A Escola Norte-americana tinha como metodologia de ensino apresentar a 

estrutura das demonstrações contábeis, bem como o registro dos fatores 

econômicos e o exercício do MPD, tornando-se representativa para os alunos de 

contabilidade, pois considera que as denominações débito e crédito são apenas 

convenções contábeis. 

Para explicar as convenções, é admitida a existência da conta diante o 

razonete, e os registros são feitos em contas individuais, denominando de débito as 

do lado esquerdo e crédito as da coluna direita. Sendo assim, ao se lançar um valor 

do lado esquerdo é debitar e do lado direito é creditar. A escrituração fiscal no Brasil, 

segue a legislação pertinente e os livros Diário e Razão são obrigatórios e recebem 
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os registros das ocorrências econômicas que, por meio da contabilidade, são 

efetivados valendo-se do Método das Partidas Dobradas (IUDÍCIBUS, 2009). 

Os docentes da contabilidade consideram inquietante o Método das Partidas 

Dobradas, por ser um tema desafiante para o processo ensino-aprendizagem, 

porém é significativo para a formação dos profissionais da área, que necessitam 

desses conhecimentos para seu ramo de atuação. Sendo assim, os docentes se 

valem de vários métodos para fazer fluir o processo de ensino-aprendizagem, por 

meio de aulas expositivas e dialogadas e livros de escrituração. 

 Segundo Marion e Marion (2006, p. 48) “Os jogos de empresa são um 

método de ensino simulado que permite ao aluno aprender numa realidade imitada. 

Neles, o aluno é levado a aprender pela realização de tarefas nas mesmas 

condições que são encontradas na realidade”. 

Favarin (2000, p. 53) apresenta os Jogos de Empresa como instrumento de 

aprendizado em Contabilidade, afirmando que eles “procuram reproduzir, de alguma 

forma, os conflitos entre os agentes econômicos, particularizando aspectos que se 

pretende que os seus participantes „jogadores‟ aprendam, servindo com um 

instrumento de aprendizado”.  O autor  destaca  o  aspecto pedagógico no contexto 

dos Jogos de Empresas ao asseverar que: A natureza do trabalho docente é a 

mediação da relação cognoscitiva entre o aluno e as matérias de ensino, trabalho 

que não se resume na transmissão  de  conhecimentos,  mas  que  envolve  a  

própria  organização  das  atividades de estudos dos alunos, as quais serão bem 

sucedidas quando houver  adequação  dos  objetivos  propostos  pela  escola  e  

pelo  professor aos  objetivos  da  aprendizagem  do  aluno,  e  quando  essa  

aprendizagem prevê o desenvolvimento de suas forças intelectuais (p. 56). 

 

2.4 Universo mobile 

Os aplicativos de celulares, também conhecidos como apps foram as 

inovações ocorridas em 2007, devido ao sucesso dos smartphones. O avanço 

tecnológico inovador, possibilitou a inclusão de programas em seu sistema 

operacional, muito similar ao de computadores, fornecendo aos consumidores 
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diversas ferramentas que podem ser inseridas em seu aparelho conforme a 

necessidade e escolha de cada um (PORTO, 2012).  

Os mobiles podem se definidos como softwares que desempenham objetivos 

específicos em smartphones e tablets, podendo ser acessado por meio das “lojas de 

aplicativos”, como a Apple Store, Google Play, entre outros, alguns desses 

aplicativos são pagos e outros disponibilizados gratuitamente, o que proporciona o 

novo campo de investimento no mercado.  

O crescimento dessa tecnologia foi abraçado pelos usuários que o termo 

“app” se tornou muito popular que foi assinalado como “palavra do ano” pela 

Sociedade Americana de Dialeto (2010). São mecanismo que facilitam a vida das 

pessoas por apresentarem uma gama de possibilidades, como fazer pagamentos, 

responder a mensagens e e-mails mesmo não estando em casa, pode-se acessar 

as redes sociais, ler um livro, assistir a um filme, ou seja, estar o tempo todo 

conectado (BEZERRA, 2016).  

A tecnologia mobile otimiza o tempo e diminui as distâncias e o tempo 

economizado é muito lucrativo e as empresas apostam nos mobiles e o mercado 

funciona o dia todo e a informação está a um toque dos dedos. É raro haver uma 

pessoa off-line nas zonas urbanas e a criatividade não precisa mais esperar para se 

manifestar, nem os clientes para receber uma informação sobre produtos e serviços.  

Segundo dados da 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas 

de São Paulo (FGV-SP) em abril de 2017, “o Brasil terá um smartphone em uso por 

habitante até o final de 2017”. E de acordo com Dados da Anatel de janeiro de 2018 

indicam que o Brasil terminou janeiro de 2018 com 236,2 milhões de celulares e 

densidade de 113,33 cel/100 hab. Hoje, o País tem 198 milhões de celulares 

inteligentes em uso, crescimento de 17% na comparação com os dados da pesquisa 

do ano passado. De acordo com o estudo, a expectativa é de que, nos próximos 

dois anos, o País tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos 

consumidores, em um crescimento de 19% em relação ao momento atual (FGV, 

abril 2017).  

O desenvolvedor de aplicativos mobile, empreendedor digital e criador do 

Congresso de Mobile, retrata que o grande sucesso dos jogos mobile no Brasil, se 
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deve ao fato da paixão nacional por jogos, podendo ser comparada até mesmo com 

a paixão pelo futebol, o autor relata como é comum notar pessoas se distraindo em 

algum jogo enquanto estão em uma fila, por exemplo, presas em um 

engarrafamento, ou esperando em consultas médicas. O mercado brasileiro de 

mobile games tem o terceiro maior crescimento do mundo, para se ter uma ideia, de 

2009 a 2014, o crescimento chegou a 780%, isso se deve muito ao fato de que, de 

lá para cá o preço dos smartphones ficaram muito mais populares. Um bom 

exemplo, é a linha moto g da extinta motorola (comprada pela lenovo), uma linha 

atualizada, com um android novo e uma boa estrutura para rodar os jogos. O 

mercado encontra-se em uma situação favorável, e como se tornou oportuna 

perante a popularidade e a relação de preços e a sua alta rentabilidade. Dentro dos 

66 bilhões movimentados anualmente pelos videogames, o Brasil oferece uma 

pequena grande parcela desse dinheiro, cerca de 1 bilhão anual e 25% desse 1 

bilhão veio dos mobile games. Pode parecer pouco, mas pensar que são 66 bilhões 

divididos para todo um mundo que tem 7 bilhões de pessoas e a maioria delas 

possui, no mínimo, 2 celulares, podemos considerar uma boa porcentagem 

(BEZERRA, 2018). 

Surgiram diversos outros jogos mobile que se tornariam grandes sucessos, 

que acarretariam em uma movimentação financeira extraordinária. Este modelo de 

negócios é tão bem-sucedido que se tornou a principal forma de renda de diversos 

jogos atuais como Clash Royale e até mesmo fez a transição inversa de mobile para 

desktop.  Em 2012 a empresa Niantic lança o app Ingress, um jogo com a temática 

de uma energia ter sido descoberta por uma equipe de cientistas europeus, porém 

com uma origem até então desconhecidos, e seu clímax é dado pela divisão de 

pensamentos nessa tal energia estar influenciando o pensamento humano, e partir 

daí o jogador escolhe um lado para seguir. Ao que se indica parece ser um jogo 

comum, foi o primeiro jogo a unir elementos de realidade aumentada e localização 

dos jogadores no seu modo de jogo, e até hoje conta com uma base de usuários 

frequentes, mas não chegou a possuir uma grande fama.  

A grande febre mobilizou milhares de pessoas pelo mundo e bateu record 

sendo o aplicativo mais baixado em uma semana na Google Play Store, e acabou se 

tornando o maior jogo mobile na história dos Estados Unidos, o que ajudou a subir o 

valor de mercado da Nintendo em US$7,5 bilhões. O jogo também contava com a 
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combinação da geolocalização com a realidade aumentada, onde as pessoas saiam 

de suas casas para procurar monstrinhos por diferentes locais pela cidade e quando 

eram encontrados, ele aparecia interagindo com o cenário por meio da câmera do 

smartphone para serem capturados. 

Os aplicativos também podem ser usados em escritórios de contabilidade, 

automatizando as tarefas e trazendo diversos benefícios quando se usa a 

ferramenta certa, economizando tempo e dinheiro. Reuters (2019, p.10) apresenta 

10 ferramentas e aplicativos para os contadores baixarem em seus celulares de 

forma a melhorar a produtividade: 

 Quick books zero paper – é um app que ajuda o contador na administração 

das finanças, mostrando contas a pagar e a receber e produzindo relatórios 

de maneira rápida, envia boletos bancários e também enviando alertas sobre 

a data de vencimento. O pagamento para o uso é mensal; 

 Camscanner – faz a digitalização dos documentos, tirando foto do papel, 

formatando e transformando em documento digital diminuindo o volume de 

papeis nos escritórios. É um aplicativo gratuito; 

 Evernote – é possível registrar anotações em áudio e escritas e compartilhar 

as informações com outras pessoas, organizando as atividades dos 

funcionários e a acompanhando a produtividade dos colaboradores; as 

atividades de cada funcionário, como também acompanhar a produtividade de 

cada colaborador. Os planos são pagos anualmente; 

 Asana - funciona como gestor de projetos e comunicação nos escritórios de 

contabilidade, dividindo as tarefas dentro do time, criando projetos, enviando 

arquivos e agendando prazos, sendo muito útil para enviar dados contábeis 

aos clientes. É um app gratuito e está disponível para smartphones e 

computadores; 

 Tiny – facilita os processos contábeis como emissão de nota fiscal eletrônica 

e boletos bancários, sendo possível fazer fluxo de caixa, além de armazenar 

os orçamentos entre outras possibilidades. É um aplicativo pago 

mensalmente; 
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 Guiabolso – auxilia no gerenciamento do orçamento do escritório contábil, 

inserindo dados do internet banking, controlando as movimentações 

bancárias pelo celular, separando receitas e despesas por categoria, com 

segurança certificada e criptografada; 

 Mint – ajuda a monitorar as despesas fixas, variáveis, esporádicas, sendo um 

gerenciador financeiro completo para manter o controle sobre entradas e 

saídas de dinheiro, tornando mais fácil a gestão financeira. 

 Coumpoundee – ideal para calcular juris e retorno dos investimentos de 

maneira rápida e simples. Permite o cálculo de taxas de juros do Mercado 

Financeiro e está disponível em inglês com interface dinâmica. 

 Cefis – disponibiliza mais de 120 cursos da área contábil, fiscal e trabalhista e 

a equipe do aplicativo informa todas as mudanças legislativas oferecendo os 

melhores conteúdos conforme a legislação. 

 Asaas – essa ferramenta cuida das cobranças dos clientes enviando SMS 

para que possam visualizar e realizar os pagamentos sem atrasos por meio 

de cartão de crédito, débito, boleto ou transferência bancária.  

 

2.5 Jogos e tecnologia 

 O jogo é uma atividade que sempre esteve presente nas civilizações e 

refletem os costumes e cultura de uma sociedade. Desde a Grécia antiga, tanto 

Aristóteles quanto Platão já defendiam que o jogo preparava para criança para a 

vida adulta, valorizando o jogo e a brincadeira como importante para a 

aprendizagem das crianças. 

 Estes fatos mostram que os filósofos da Antiguidade já haviam notado o 

grande potencial em se usar os jogos que, além de divertir também serve como 

fonte de aprendizagem pessoal e para interação social. 

No entanto, o processo de ensino e aprendizagem tem uma proposta 

educacional conservadora que reflete as influências do contexto social e a escola 

nem sempre considera o jogo como ferramenta importante para a aprendizagem. 

Segundo Kishimoto (2009, p. 35): 
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Na Idade Média, a educação sofria influência do cristianismo e se dava por 
meio de dogmas disciplinadores, exigindo silêncio absoluto em sala de aula, 
com alunos passivos e professores autoritários. Os pais concediam toda 
autoridade arbitrária aos professores, com receio de que o filho não 
aprendesse. Os jogos eram considerados como uma infração da lei. Essa 
concepção pedagógica mudou na Época do Renascimento com seus novos 
ideais pedagógicos. 

 

Os jogos passaram a ser utilizados devido as possibilidades educativas que 

foram observadas, separando o que consideravam com ruins para a formação da 

criança.  

No século XVII o ideal de formação era a de um homem com espirito livre, 

que dominava todos os campos do conhecimento e consideravam que os jogos e 

brincadeiras adequados preservavam a moralidade das crianças, que eram vistas 

como adultos em miniaturas (ARIÉS, 2011, p. 36). 

Ignácio de Loyola divulgou jogos educativos no sistema educacional, 

acompanhando a nova proposta de educação que enxergava o jogo como 

ferramenta para enriquecer as ações didáticas, oferecendo às crianças uma 

metodologia educacional diferente. 

O jogo passa a ser uma alternativa pedagógica como uma atividade a ser 

utilizada pelo professor para observar o comportamento da criança, procurando 

compreender sua personalidade e adaptá-la ao processo de ensino e aprendizagem.  

 

No Século XVIII, Rousseau (1727 - 1778) expande e valoriza a concepção 
de criança, não mais vista como adulto em miniatura, e o jogo se torna 
valorizado no espaço escolar, onde a natureza infantil da criança passa a 
ser compreendida. A visão de Rousseau sobre as crianças contribuiu para 
valorizar a criança e oferecer uma proposta de educação por meio dos 

brinquedos, como suporte para a educação (ARAÚJO, 2013, p. 78). 

 

Os jogos educativos tecnológicos pedagógicos através de sua importância, 

promove a construção do conhecimento através das diversas atividades, podendo 

auxiliar nos diversos conceitos e habilidades da aprendizagem, favorecendo a 

autoaprendizagem, a curiosidade e os desafio. Segundo Tiellet et al., (2010, p. 4): 

Os jogos educativos digitais apresentam um conteúdo a ser aprendido e 
atividades práticas com objetivos educacionais baseados no lazer e 
diversão. São atrativos e podem ser muito divertidos. A motivação do 
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aprendiz acontece como consequência da abordagem pedagógica adotada 
que utiliza a exploração livre e o lúdico. Além disso, auxiliam na construção 
da autoconfiança e incrementam a motivação no contexto da aprendizagem. 
A atividade de jogar é uma alternativa de realização pessoal que possibilita 
a expressão de sentimentos e de emoção.  

 

Os jogos educativos utilizados através dos computadores vêm 

gradativamente ganhando espaços no ambiente educacional, oferecendo às 

crianças a oportunidade de demonstrar suas habilidades. Sendo utilizados no 

laboratório de informática oferece uma aprendizagem lúdica e prazerosa onde 

estimulam as crianças a atingirem os vários objetivos pedagógicos, dentre ele o 

conhecimento de cores, números, sons, imagens e letras.  

Na educação, uma das ferramentas que possibilita o professor ser o 

intermediador do ensino por meio das tecnologias, são os computadores, em que o 

aluno com o auxílio necessário, passa a construir seu conhecimento. Para Moratori, 

(2003, p. 20), introdução do computador e de outras tecnologias nas escolas 

justifica-se pelo fato de que este é instrumento eficaz, que pode aumentar a 

motivação dos alunos.  

Percebe-se que através destas evoluções constante, é preciso estar 

preparados, se houver interesse em participar do desenvolvimento das tecnologias 

que nos cercam, o que se confirma nas palavras abaixo. 

 

Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos para 
enfrentar exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua 
volta, a tv, o vídeo, a telefonia celular. A informática aplicada à educação 
tem dimensões mais profundas que não aparecem a primeira vista 
(ALMEIDA, 2009, p. 78). 

 

Segundo Valente (2002, p. 3): “a construção do conhecimento advém do fato 

de o aluno ter que buscar novos conteúdos e estratégias para incrementar o nível de 

conhecimento que já dispõe sobre o assunto que está sendo tratado via 

computador”.  

A tecnologia no processo de aprendizagem, também possui um papel 

importante na educação, pois promovem a interdisciplinaridade no ambiente escolar, 

onde as crianças desenvolvem o conhecimento e podem trabalhar com as diversas 

disciplinas. Conforme Mamede-Neves & Duarte (2008, p.284): 
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O uso de tecnologias, associado a propostas pedagógicas 
concebidas/implementadas a partir de concepções de ensino ancoradas na 
lógica da produção/distribuição centralizada (de um para muitos) de 
informações e de conteúdos e que entendem a aprendizagem como etapas 
45 a serem controladas passo-a-passo, fundadas basicamente na 
memorização e na repetição, certamente não vai produzir bons resultados, 
independente dos recursos que essas tecnologias possam vir a oferecer. 

 

Nota-se que a tecnologia por si só, não contribui para o desenvolvimento do 

conhecimento, há uma necessidade dos educadores saber utilizar os equipamentos, 

onde incluem também às diversas formas de aplicação destes conhecimentos.    

 

2.6 Jogos digitais 

Os jogos digitais possuem história relacionada ao surgimento dos 

computadores e dos videogames. No entanto, não é possível saber com exatidão a 

data em que os videogames, devido ao fato de vários estudiosos considerarem a 

ordem tecnológica. 

 No entanto, Luz (2010) considera que a interação entre jogador e monitor de 

vídeo aconteceu em 1958, quando foi criado o primeiro jogo eletrônico pelo 

americano Willian Higinbotham, que usou um computador analógico, cuja tecnologia 

era a dos tubos e relês e um monitor de osciloscópio. 

 O jogo denominado Tennis for two apresentado na figura seguinte, simulava 

uma partida de tênis e os jogadores competiam, não havendo delimitação de tempo 

ou pontuação. O objetivo era ver quem conseguia rebater a bola para o outro lado 

da tela e a única regra era não errar e rebater para a quadra do adversário.  
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Figura 2: Jogo: Tennis for two. 

Fonte: Game Deisgn Ireland 

 

Outra data que demarca o início dos jogos digitais foi quando da utilização em 

conjunto de um software e um monitor de vídeo. Esses monitores eram máquinas 

grandes, ocupando muito espaço e usados para cálculos específicos de 

contabilidade, numéricos entre outros. O dispositivo de saída era o teletipo e os 

resultados fornecidos pelo computador eram imprimidos. O monitor de surgiu na 

década de 60 e 70 e eram muito caros e poucos eram disponibilizados para uso 

doméstico (SANTOS; ISOTANI, 2018).  

As universidades eram uma das poucas instituições que possuíam 

computadores com monitor. Dessa maneira, surgiu o primeiro jogo digital por meio 

do computador do Massachusetts Institute of Technology (MIT), desenvolvido pelo 

aluno Steve Russel, que era um programador hábil, com o objetivo fixo de construir 

um jogo digital que fosse interativo, baseado nas batalhas espaciais. Dessa forma, 

foi desenvolvido o jogo Spacewar! conforme a próxima figura, jogado por duas 

pessoas, movimentando as espaçonaves por controles, em que podiam atirar 

torpedos contra o outro. 
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Figura 3: Jogo SpaceWar. 

Fonte: Pong Museum 

Outra forma de datar o surgimento dos jogos digitais é quando o engenheiro 

Ralph Baer, em 1966, instigou a equipe com quem trabalhava a usar um televisor 

para a hospedagem de jogos de entretenimento. Assim, foi criado um protótipo de 

jogo de pingue-pongue, licenciado em 1971 pela empresa Magnavox, que fez o 

lançamento de um produto comercial denominado Odyssey. Com isso, os jogos 

digitais passaram a ser disponibilizados como mídia de entretenimento no âmbito 

doméstico americano. A partir de então, surge a indústria dos jogos digitais 

(SANTOS; ISOTANI, 2018). 

A denominação Odyssey surgiu na história da indústria dos jogos digitais. Foi 

dispositivo destinado a entretimento doméstico e as empesas se interessaram pelo 

conceito elaborado por Baer, que era o de usar um televisor doméstico juntamente 

com um hardware que fosse específico para executar jogos, substituindo os 

computadores que eram muito caros e quase inacessíveis. 
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Figura 4: Console de Videogame Magnavox Odyssey. 

Fonte: Gamasutra. 

2.7 Especificações dos jogos digitais 

 Salen e Zimmerman (2004) consideram que não existem diferenças entre 

jogos comuns e jogos digitais, pois todo tipo de jogo consiste em formas de 

sistemas. O que faz a distinção nos jogos digitais é o desenho que pode ser incutido 

em computadores ou qualquer outro dispositivo eletrônico. O software e hardware 

são somente os materiais que compõe os jogos. 

Os jogos são sistemas dentro do contexto da computação e são formados 

por: objetos, atributos, relacionamentos e comportamentos, sendo que a identidade 

que cada elemento assume depende da forma como o jogo foi construído. 

No contexto dos jogos, os games designers é uma experiência para o jogador 

e a tecnologia é uma ferramenta fundamental para a criação dos jogos, porém não 

se pode definir um jogo digital apenas por sua tecnologia, mas deve ser entendido 

como recurso para gerar experiência.  

Nesse sentido, o game designer do jogo pode tirar proveito de características, 

apontadas por Salen e Zimmerman (2004), que podem fazer a diferença. Entre as a 

interatividade que é imediata aos comandos do jogador, distinguindo um jogo digital 

de outros. No entanto, é uma interação reduzida, pois o jogador fica limitado aos 
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comandos do teclado e do mouse que são inferiores aos movimentos corporais de 

um atleta que emprega movimentos do corpo todo. Outra característica é a 

manipulação da informação, pois os jogos digitais manipulam imagens, sons, textos, 

vídeos e animações que são armazenadas digitalmente. Nos jogos digitais os 

sistemas são automatizados e os movimentos são gerenciados por comandos 

programados. Outra característica importante é o fato dos jogadores se 

comunicarem rapidamente, seja por áudio, por texto ou chat, mesmo estando 

distante fisicamente. 

Jesse Schell, um game designer, considera que os jogos digitais somente são 

extensão de jogos que não possuem essa tecnologia, apresentando em sua 

estrutura os elementos: mecânica que consiste em regras e procedimentos 

descrevendo as ações que devem ser executadas para se chegar ao objetivo, 

narrativa que consiste na sequência do jogo, estética se relaciona aos sons, 

aparência e sensações provocadas pelo jogo e tecnologia que tanto pode ser 

simples quanto sofisticada, como nos softwares dos jogos digitais, sendo sempre a 

parte menos visível no projeto de um jogo (SCHUYTEMA, 2007). 

Nessa linha, pode-se perceber que os autores utilizam várias características 

para definir o jogo digital, mas é sempre comparado a um sistema e ao uso da 

tecnologia para se distinguir dos outros tipos de jogos.  

 A tecnologia pode ser na forma de hardware, como nos consoles de jogos 

como o Xbox e Playstation ou nos softwares que são construtos próprios para 

desenvolver os jogos. Todos os jogos possuem as características definidas 

anteriormente, no entanto, é a tecnologia que distingue os jogos digitais. 

 

2.8 Gêneros de jogos digitais 

 Novak (2010) considera que os gêneros em jogos consistem em categorias 

baseadas em várias características de um jogo, cujos elementos se baseiam na 

combinação entre o tema, a forma como se apresenta na tela, o ambiente, a 

perspectiva do jogador quanto ao personagem e as estratégias que se utiliza para 

jogar. Nesse sentido, a autora propôs um modelo para classificar os gêneros e 

subgêneros dos jogos, considerando as características.  
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 Os jogos de ação têm por objetivo destruir os adversários rapidamente e 

evitar ser destruído. Tem como característica a simplicidade para jogar, pois o que é 

mais requerido é a coordenação motora e visual. Devido aos movimentos rápidos, é 

conhecido como jogos de reflexo, como no o Pac-Man e Asteroids que são jogos 

mais antigos de fliperama. Nessa linha, tem os subgêneros de ação que são os 

jogos de plataforma, que possui jogabilidade rápida, com jogadores efetuando 

movimentos rápidos para saltar e desviar dos obstáculos. Exemplos desses jogos 

são DonkeyKong e Sonic the Hedghog (NOVAK, 2010). 

Na categoria de subgêneros de ação, tem ainda os jogos de tiro, cujo foco é 

confronto armado entre jogadores e personagens do jogo. Podem ser subdivididos 

em Tiro em Primeira Pessoa (first-person shooter - FPS) pelo qual o jogador assume 

a personalidade do personagem e visualiza somente a mão e arma, como o Counter 

Strike e no Tiro em Terceira Pessoa (third-person shooter - TPS) com o jogador 

tendo visão completa do avatar, citando como exemplo o Shadow Harvest: Phantom 

Ops, um jogo de ação e de tiro com tema militar. Os jogos de corrida também fazem 

parte do subgênero TPS, cujo cenário é formado por um jogador e o veículo que 

pode ter o avatar de um piloto famoso, com o objetivo de percorrer a pista na maior 

velocidade possível, superando os obstáculos até o grid final, como nos jogos Grand 

Turismo e The Need for Speed. Os jogos de luta também são parte do subgênero de 

ação e entre os mais populares na época dos fliperamas constam os jogos Street 

Fighter e Mortal Combat, que possuem praticamente a mesma mecânica, 

controlando o personagem que se apresenta na posição lateral, com os jogadores 

manipulando o controle, cuja finalidade são ataques ou defesa (NOVAK, 2010). 

O gênero aventura inclui exploração, decodificação de mensagens, se 

orientar em labirintos, colecionar itens, solucionar quebra-cabeças. Novak (2010) 

cita como exemplos, os jogos Adventure (ou Colossal Cave) baseado em comando 

de texto e Maniac Mansion no qual o avatar acompanha os cliques, captando itens e 

resolvendo quebra-cabeças. Nesse gênero ainda tem o ação-aventura com 

características dos dois gêneros, como God of War, que consolidou o gênero. Os 

jogos de quebra-cabeça também podem ser embutidos no gênero ação-aventura, 

conhecidos como Puzzes, com o objetivo de resolver problemas, sejam lógicos ou 

de palavras como o jogo chamado Bookworm ou de padrões como o jogo Tretis. 
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Os jogos de cassino são versões eletrônicas de jogos de dados, roleta, 

máquinas de caça-níqueis e vinte-e-um. São jogos que são desfavoráveis ao 

jogador, por isso são conhecidos como jogos de azar. Se fazem presentes em 

cassinos, casas de recreação e websites de apostas realizados na internet.  

O jogo da representação de papéis, de acordo com Novak (2010), conhecido 

como Role-Playing Game (RPG), teve origem com a criação do jogo Dungeons & 

Dragons em 1970. O jogador assume o papel do personagem e possui uma 

narrativa muito bem elaborada, e os personagens vão mudando de caminho 

conforme as ações. O jogo digital Elder Scrolls pode ser classificado nesse gênero.  

Os jogos de simulação têm o objetivo de reproduzir sistemas, experiências e 

equipamentos da vida real, muito usados especialmente em programas de 

autoescola para ajudar os futuros motoristas a treinar direção. O jogo Flight 

Simulator é um exemplo de jogo de simulação, focando simulações de pilotagem de 

helicópteros, aviões, etc. Nesse gênero tem os simuladores de processos, como Sim 

City, que simula construções e administração, pelo qual o jogador cria, controla e 

administra uma cidade do mundo virtual. Existem também entre os jogos de 

simulação os que simulam esportes, transportando as regras do mundo real para o 

mundo digital, mesmo que a ação seja limitada e a interatividade reduzida (NOVAK, 

2010). Ainda, Novak (2010) aponta o jogo de xadrez como o jogo de estratégia mais 

conhecido, administrando uma série de recursos para atingir uma meta específica, 

no caso realizar uma jogada indefensável conhecida como Xeque-mate. O jogo 

virtual o jogador espera sua vez ara realizar os movimentos e no jogo real o jogador 

precisa gerenciar em tempo real os recursos do jogo. 

Os Jogos Online Multijogador Massivos é o último concebido por Novaes 

(2010), MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing), sendo o mais antigo 

dentre os do gênero o Word of Warcraft, cujo diferencial é a comunicação entre os 

jogadores via internet, jogado por milhões de usuários diariamente, presente no 

mercado há mais de 10 anos. 

Os jogos digitais concebidos por Novak tiveram como bases as informações 

obtidas sobre os elementos presentes nos jogos, como perspectiva do personagem 

na tela, tipo de ambiente, estratégias utilizadas para jogar. 
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2.9 Jogos digitais educativos 

Os jogos educativos são projetados especificamente para o ensino escolar, 

cujo objetivo é ajudar os alunos na aprendizagem de conteúdos específicos, bem 

como para desenvolver habilidades, como raciocínio lógico e cognitivo. Também 

pode ser usado nas atividades de reforço dos conceitos ensinados em sala de aula. 

São gêneros de entretenimento, no entanto, usam mecânicas e formatos de 

jogos de aventura, quebra-cabeça, ação, entre outros que são adaptados para que 

os objetivos se relacionem à parte lúdica do jogo, com objetivos específicos voltados 

para a aprendizagem de conteúdos escolares, como a área de Contabilidade. 

Podem ser construídos com materiais simples se formato digital e em softwares 

específicos (GUERREIRO, 2015). 

São jogos que elaboram estratégias, testam hipóteses, resoluções de 

problemas, possibilitando maior compreensão dos conteúdos por parte dos 

jogadores, contando ainda com sistemas de recompensas e objetivos que motivam, 

além de conteúdos narrativos que estabelecem as regras e conceitos de ensino 

relevantes para uma aprendizagem propícia, além da interatividade de resposta 

rápida (DONDLINGER, 2007). 

O jogo educativo tem função lúdica e educativa. A função lúdica é no sentido 

da diversão, do prazer e do ato voluntário de jogar e a função educativa se 

responsabiliza pelo ensino, em levar o aluno a adquirir conhecimentos e 

compreender o mundo (SOARES, 2008). 

Os jogos digitais evoluíram de forma acelerada, transformando e alterando a 

vida social das pessoas. São jogos que possibilitam que se pratique atividades 

atraentes, principalmente para os jovens, podendo servir como ferramenta 

educativa, aumentando a motivação e o engajamento dos alunos em sala de aula.   

 Nesse sentido, vem ocorrendo várias pesquisas que tem como objetivo o 

desenvolvimento, avaliação e propostas de jogos educativos como ferramentas em 

diferentes contextos. Os estudos relativos à aprendizagem baseada em jogos 

mostram que eles podem ter tanto impacto positivo quanto negativo de acordo com 
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as situações nas quais se inserem, apontando para inúmeras possibilidades sobre 

os jogos educativos (CLARK et al., 2016). 

 

Os jogos educativos se desenvolvem, inicialmente, analisando as 
necessidades e os requisitos relativos ao jogo, passando pelo processo de 
design e implementação, finalizando com uma avaliação sobre as 
especificidades apresentadas. O processo de desenvolvimento deve ser 
feito por profissionais que tenham relação com a educação, responsáveis 
pelo design pedagógico (SANTOS; SILVA JUNIOR, 2016, p. 15). 

 

 Os jogos educativos devem ser concebidos como divertidos pelos alunos, 

independente de seu caráter pedagógico, para que os jogadores se sintam 

motivados a continuar jogando e que os conteúdos pedagógicos fiquem implícitos 

aos elementos do design. Dessa forma, as etapas para o desenvolvimento devem 

ser bem definidas.  

 Várias propostas sobre desenvolvimento de jogos educativos vêm sendo 

apresentadas, direcionado aos professores que desenvolvem jogos para ensinar 

computação em cursos de graduação, com uma metodologia específica para jogos 

educativos digitais de qualidade, com base no padrão ISO/IEC 25010 (SANTOS; 

SILVA JUNIOR, 2016). 

 Além da finalidade em entretenimento, os jogos educativos devem ser 

divertidos, mantendo os jogadores engajados e motivados a continuar jogando, 

levando-os a um estado de concentração e absorção, denominadas de “estado de 

fluxo”, que representa uma experiência para as pessoas que são motivadas a não 

desistirem das atividades do jogo (SANTOS et al., 2018). 

 O desafio dos jogos educativos se torna complexo devido ao fato de que os 

elementos que compõe o design se dividem entre espaço com atividades e missões 

que são relacionadas ao domínio de uma determinada aprendizagem (design 

pedagógico). No decorrer do jogo, os alunos devem resolver várias equações 

matemáticas, respondendo perguntas temáticas, devendo sair do jogo para resolver 

questões externas, levando o aluno a perder o seu estado de fluxo. Dessa forma, o 

desenvolvimento de designer de games deve considerar a motivação para o aluno 

permanecer no jogo, levando-o a uma situação de aprendizagem, por meio de jogos 

persuasivos (SANTOS, ISOTANI, 2018). 
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Procurando solucionar esses desafios, vários autores propuseram estratégias 

tecnológicas de persuasão diferenciadas, desenvolvendo sistemas persuasivos de 

design, proporcionando experiência de fluxos aos alunos, adotando estratégias 

educativas para esse fim (NACKE, 2012). 

Os estudos demonstram que há possibilidades de se desenvolver estratégias 

de design para os jogos educativos, focando na experiência dos alunos, 

relacionando o design com conteúdos pedagógicos, para que aprendam jogando por 

meio de situações pedagógicas. 

É preciso ainda considerar as individualidades de cada aluno, principalmente 

quanto ao seu processo de formação intelectual, pois cada um tem uma preferência 

em relação ao design de jogos, denominados gamer types. Alguns alunos se sentem 

mais motivados por jogos que ganham medalhas e troféus e não se sentem 

motivados por jogos com rankings e leaderboards (SANTOS et al., 2018). 

Ao mesmo tempo, alguns autores observaram que muitos jogos educativos 

não consideram as diferentes características dos jogadores e todos os elementos 

que estão disponíveis nos jogos usam uma abordagem denominada one-size-fits-all, 

que podem prejudicar a experiência adquirida pelos jogadores, tratando-os como um 

grupo monolítico por apresentar uma abordagem inadequado, desmotivando o 

comportamento dos jogadores (ORJI et al., 2014). 

Considerando o exposto, um dos grandes desafios dos jogos educativos, 

consiste em desenvolver jogos educacionais que se adaptam as peculiaridades de 

cada grupo de aluno jogador, identificando o perfil de cada um, para que se possa 

alterar o design no decorrer do jogo, sem prejudicar a concentração do aluno, 

evitando que o engajamento seja interrompido, aumentando a chance de 

experiência de imersão, aprendizagem e engajamento (TONDELLO et al., 2016). 

Estudos desenvolvidos que possuem ligação com modelagem sobre o perfil 

dos jogadores, adaptando os jogos de cunho educativo, que ajudam a solucionar e 

nortear os desafios de personalização dos jogos, propondo métodos e técnicas que 

identifiquem o perfil dos jogadores, ensinando conceitos matemáticos, melhorando o 

raciocínio lógico, ensinando sobre ciências biológicas, entre várias outras atividades 

educacionais (LIMA, et al., 2014). 
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É uma situação que demanda tempo para que os professores possam 

encontrar o jogo que melhor de adeque ao conteúdo a ser ensinado, ou até mesmo, 

identificar qual o que tem conteúdo mais específico para o ensino. Juntando a esse 

fato, os jogos são desenvolvidos e avaliados, geralmente, obedecendo a escopos de 

linguagem e da cultura. 

Desse modo, o desafio consiste em desenvolver softwares que possibilitem 

que os jogos sejam configuráveis pelo professor, de forma rápida e simples, 

adequando-os de acordo com as necessidades culturais e os objetivos dos alunos. 

 

2.10 Jogos digitais e aprendizagem 

Os estilos e métodos de aprendizagem são bem variados e se adaptam a 

pessoas diferentes, pois aumenta cada vez mais o número de jogadores, atingindo 

diversas classes sociais. O perfil dos alunos, sejam eles da rede privada ou pública, 

atinge boa parte desses jogadores e, sendo assim, é oportuno uma aprendizagem 

com elementos de ludicidade, contribuindo para um ambiente escolar envolvente, 

estimulante e motivador. Para se adotar uma metodologia de ensino utilizando jogos 

digitais, é uma boa opção para atingir o perfil novo do estudante que é influente em 

termos de tecnologia e está acostumado a jogar. 

Foi desenvolvido por Garris et al., (2002) um modelo que procura explicar a 

aprendizagem, sendo de treinamento ou educacional, processado dentro do ciclo do 

jogo. O modelo foi denominado de Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL - Game-

Based Learning), como mostrado na figura seguinte, concentrada na automotivação 

que se promove dentro do ciclo. Assim, tanto as instruções quanto os elementos do 

jogo se relacionam ao objetivo de alcançar resultados na aprendizagem dos 

conteúdos educacionais. É um processo que ocorre mediante estados de prazer e 

interesse, aumentando a persistência e o tempo que o jogador despende juntamente 

com um sistema eficiente que dá um retorno satisfatório. 
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Figura 5: Ciclo do Jogo. 

Fonte: Garris et. al. (2002). 

  

É uma aprendizagem que envolve os alunos, pois se insere no contexto do 

jogo, empregada dentro de um processo de interação, assumindo diferentes formas 

de acordo com os objetivos. Dessa relação entre jogos digitais e conteúdos 

educativos, se forma um ambiente contextual para a aprendizagem dos alunos. 

 

Nessa aprendizagem no contexto digital, o termo DGBL (Digital Game-
Based Learning, - Aprendizagem baseada em jogos digitais), cuja premissa 
é de que os treinamentos, instruções e conteúdos escolares podem 
combinar com os jogos digitais. A aprendizagem baseada em jogos digitais 
corresponde a todo tipo de jogo usado para o processo de ensino e 
aprendizagem online ou em computador. Sendo assim, jogos digitais e 
jogos de computador são sinônimos (PRENSKY, 2012, p. 208).  

 

Mas não é fácil relacionar a aprendizagem dos conteúdos com os jogos 

digitais, pois depende do perfil de jogador que fará uso do jogo, do contexto 

ambiental (escola, empresa) que usam a tecnologia e os recursos para disponibilizar 

o jogo (internet, CD, DVD entre outros). 

Os professores precisam ter mais participação nos processos de criação dos 

jogos GBL e DGBL, pois a maioria não possui conhecimentos de ordem técnica para 

criar os jogos digitais. Para adotar um método de aprendizagem com jogos digitais é 

preciso que os professores concordem em fazer uso dessa ferramenta na educação 

(CONTRERAS et al., 2013). 

Prensky (2012) entende a DGBL como processos de aprendizagem e 

envolvimento. O autor considera que os jogos quando tem o entretenimento por 

objetivo são muito envolventes, mas não acresce muito à aprendizagem. Porém, 
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quando os treinamentos são baseados em programas de computadores que não 

vistos como jogos, o envolvimento e aprendizagem são baixos por parte dos alunos. 

Para o autor, a aprendizagem por meio de jogos digitais são envolventes e 

propiciam alto grau de aprendizagem. No entanto, isso só é possível quando existe 

equilíbrio entre envolvimento e aprendizagem. Quando o jogo é muito envolvente, a 

aprendizagem acaba ficando de lado e quando o foco do jogo é a aprendizagem, ele 

se torna entediante. Por isso, o equilíbrio é importante. 

O prazer em jogar é a característica mais importante que pode ser 

aproveitada para a aprendizagem. A aprendizagem na utilização dos jogos é o 

aprender a jogar com regras, procedimentos e estratégias e também nos erros e 

tentativas de acerto, no qual o aprendiz faz um grande esforço. Em termos 

educativos, o aprender a jogar significa entender o conteúdo e habilidades ao que o 

game designer quer induzir. 

 

Os denominados serious games (jogos sérios) são jogos educacionais com 
propósito bem definido, pensados de maneira cuidadosa, para que não 
sejam apenas para diversão, apesar de serem divertidos. É um tipo de 
mídia, porém são processos de aprendizagem e o entretenimento está 
presente de forma paralela na atividade. Usam as novas tecnologias que 
estão presentes nos jogos digitais, tendo por objetivo a aprendizagem, 
usados como ferramentas de ensino, treinamento, educação e bem-estar, 
podendo ser aplicados em áreas como: política, empresas e educação 
(MOUAHEB, 2012, p. 56). 

 

Kapp (2012) observa que serious game possibilita ao jogador dominar um 

conteúdo por meio da mecânica e do pensamento dos jogos, por isso é sempre 

confundido com gamification, cujo objetivo da mecânica e dos elementos do jogo é 

motivar e engajar os jogadores nas atividades, enquanto que o serious game é 

usado especificamente para treinamentos e ensino. O autor considera que os 

serious games possuem abordagem bem definida dentro do jogo, como nos jogos 

de tabuleiro e o gamification não possui um espaço definido e aplica conceitos como 

marcar milhas, passar as etapas. 

Os jogos sérios (serious game) atuam na área educacional e, sendo assim, é 

importante que os educadores entendam quais os objetivos de cada ferramenta, 

para que possa escolher com mais efetividade o tipo de jogo para um determinado 

ensino. Esse campo é promissor, pois os serious game possui grande receptividade 
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entre aqueles que são chamados “nativos digitais”, bem como por outras camadas 

da sociedade (GIRARD; ECALLE; MAGNAN, 2013). 

Os jogos eletrônicos facilitam a aprendizagem, desenvolvendo habilidades 

cognitivas e motoras, melhorando a capacidade de orientação espacial e 

promovendo a socialização. Dessa forma, os jogos digitais se tornam ferramentas 

importantes para que os alunos construam o próprio conhecimento.  

Gee (2007) é pesquisador em Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) e 

professor e estudou a relação dos jogos com a aprendizagem, cujo interesse nasceu 

com o entretenimento de seu filho com jogos digitais, notando que era difícil de 

compreender, cuja complexidade dos desafios e as tarefas eram difíceis e exigiam 

muito tempo de aprendizagem. O ensino também é complexo e difícil, mas não 

desperta tanto interesse em se aprender quanto o jogo. Ao fazer uma análise, 

percebeu os jogos incorporam princípios de aprendizagem, com suporte nas 

pesquisas de ciências cognitivas. O desafio e a aprendizagem são as características 

essenciais para se fazer bons jogos de computadores, que sejam divertidos e 

motivantes. O videogame possui um bom princípio de aprendizagem, pois as 

pessoas jogam e se envolvem em determinadas atividades, com linguagens e 

ferramentas próprias. O jogador assume a identidade proposta pelo jogo, 

respeitando as regras. Ele aprende um domínio e precisa descobrir quais são as 

regras e como podem ser aproveitadas no decorrer do jogo 

Os princípios da aprendizagem presentes nos jogos digitais foram resumidos 

por Gee (2007) em: 

Identidade – o jogador assume uma nova identidade e se compromete com o 

mundo virtual, no qual vai aprender, agir e viver. É um princípio de aprendizagem 

relacionado com a ideia de círculo mágico.  

Interação – refere-se ao feedback rápido dos jogos que não se encontram 

presentes nos livros e textos escolares, que possibilitariam ao aluno interagir e obter 

respostas mais rápidas melhorando a aprendizagem.  

Produção – jogos que permitam aos jogadores fazer modificações, 

caracterizando os personagens. Em termos de aprendizagem, é importante para os 

alunos escreverem o próprio currículo para que deixem de ser padronizados.  
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Riscos – amenizar as falhas para quando o jogador errar não precisar reiniciar 

o jogo. Dessa forma, os jogadores se encorajam para fazer novas tentativas no 

decorrer do jogo. A falha é encarada como boa, porque leva o aluno a pensar na 

solução do problema. Em termos educacionais, as escolas não abrem espaço para 

se correr riscos e as avaliações têm sentido de punição e não como ferramenta para 

diagnosticar a aprendizagem. 

Customização – tem relação com princípio da produção, pois o jogador pode 

modelar o jogo considerando seu estilo. Os níveis de dificuldades permitem que os 

problemas sejam resolvidos. Na escola, os currículos seriam sobre interseções de 

conteúdos, considerando os interesses e desejos dos alunos. 

Controle da situação – tem relação com os princípios anteriores, nos quais os 

jogadores estão no controle, com senso sobre o que estão jogando. Na escola, não 

existe essa apropriação, pois as atividades de aprendizagem nem sempre são 

compatíveis com as ações e estilos dos alunos. 

Problemas bem ordenados – quando se sentem livres para resolver os 

problemas, os alunos o fazer de maneira criativa. Nos jogos, os desafios permitem 

aos jogadores que criem hipóteses que podem ser usadas para solucionar 

problemas. Os níveis de dificuldades são criados após os níveis fáceis, podendo ser 

aproveitado nas aulas. 

Os bons jogos oferecem problemas que desafiam os jogadores a resolver 

problemas até que a resolução se torne rotina. O ciclo de repetições é denominado 

ciclo do conhecimento, importante para que os jogadores se tornem especialistas 

em algo. Na escola, os alunos apresentam dificuldades em entender os assuntos, 

porque não há tempo para que o conhecimento seja consolidado. 

No jogo, a informação aparece quando o jogador necessita, podendo ser 

usado de forma que for mais conveniente. O mesmo não acontece na escola. A 

escola também não prioriza a conexão entre experiência, imagens e diálogo, como 

nos jogos, pois é difícil aprender uma palavra apenas pela definição. 

Os jogadores se sentem motivados a pensar as relações. Os jogos levam os 

jogadores a repensarem os objetivos e nas escolas, os currículos são estáticos e 

esse pensamento não é colocado em prática. 
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Nesse sentido, o ensino possui relação com os jogos, mas nem sempre é 

envolvente quanto o jogo. Dessa forma, o desafio das escolas é tornar a 

aprendizagem engajadora e motivadora, se for usado elementos dos jogos digitais, 

para que os alunos aprendam com a maneira com que jogam. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

Partindo dos conceitos fundamentais adotados pelo jogo e conforme o 

referencial teórico levantado há necessidade que o processo de usabilidade seja 

simples e intuitivo, permitindo assim que o aluno esteja focado em seu conteúdo de 

ensino de forma mais fácil possível. 

Com base nos conceitos até então levantados e seguindo o sistema 

programático do Design Thinking, essa dissertação foi concebida e projetada 

conforme as explanações a seguir. 

Como já descrito anteriormente o processo de imersão consiste em todo 

levantamento teórico do projeto em si, desde as relações diretas como indiretas, 

sendo assim, foi desenvolvido pelos seguintes temas: 

Por meio da contabilidade no contexto histórico, é possível salientar o 

embasamento da temática central e mais especificamente com o Método das 

Partidas Dobradas, sendo ele o conteúdo direto a ser abordado. 

Com o universo mobile se cabe a entender a plataforma em que o produto 

final será desenvolvido, relevando questões como jogos e tecnologia, jogos digitais, 

especificações dos jogos digitais, gêneros de jogos digitais, sendo elas voltadas a 

valores e elementos consistentes em jogos propriamente. 

Seguindo outros elementos levantados nessas pesquisas os jogos digitais 

educativos e jogos digitais e aprendizagem são voltados a um referencial requisitado 

a aprendizagem, sendo todos estes já citados nos referenciais teóricos para se 

elaborar a fase de imersão consistente no Design Thinking. 

A fase persistente no processo de ideação trabalha ativamente com o 

processo de prototipagem, sendo estes elementos que podem depender um do 

outro, ou seja, ao se conceber uma ideia ela pode ser prototipada e imediatamente 

conferida e validada em primeiro momento se está realmente apta a testes ou não, 

caso contrário ela pode retornar ao processo de ideação e ser reformulada e/ou 

adaptada atuando neste ciclo conforme apresentado nas defesas pertinentes ao 

Design Thinking. 
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Sendo criado com o público-alvo de graduandos do Curso de Ciências 

Contábeis pode-se estipular uma média de idade de 17 a 25 anos, entretanto são 

valores de maioria, podendo haver usuário de mais idade. 

O jogo necessita abranger uma didática divertida e de fácil manuseio, sendo 

elaborado por conceito de fases e diferentes níveis de dificuldade, para que seja 

aplicado tanto em conjunto com professor em sala, como prática aplicada em tarefas 

de casa, sendo este um recurso de desejos e aplicações. 

Como área visual o início é tido a partir do conceito de aplicação, ou seja em 

qual formato será desenvolvido, aplicando o sistema de linhas de marcação, 

validando os formatos de telas de smartphones e tablets, sendo posteriormente 

desenvolvendo todo layout do jogo, mecânicas e textos. 

Após isso é elaborado outros elementos como aplicação de cores, tela de 

carregamento, tela de fases e níveis dificuldades, tela de jogos em si e seus botões, 

a possibilidade de anúncios presente no jogo em questão, relevando a importância 

do próprio jogador escolher se deseja isso ou não, variantes como modo tabela e 

tela cheia, cujo o jogador ganha mais controle de uso perante o aplicativo e a tela 

vitória. 

A seguir uma representação dos temas listados na explicação que foi usado 

como roteiro no processo criativo. 

Fase de Imersão: 

- Contabilidade no Contexto Histórico 

- Método das Partidas Dobradas 

- Universo Mobile 

- Jogos e Tecnologia 

- Jogos Digitais 

- Especificações dos Jogos Digitais 

- Gêneros de Jogos Digitais 

- Jogos Digitais Educativos 

- Jogos Digitais E Aprendizagem 



51 

 

 
 

Fase de Ideação e Prototipação: 

- Público-Alvo 

- Recurso de Desejos e Aplicações 

- Linhas de Marcação 

- Aplicação de Cores 

- Tela de Carregamento 

- Telas de Fases 

- Tela de Níveis De Dificuldades 

- Tela de Jogo 

- Botões 

- Proposta de Anúncios Pagos 

- Modo Tabela 

- Modela Tela Cheia 

- Tela de Vitoria 

Dando sequência a explicações de determinados elementos de forma mais 

específica vale ressaltar a necessidade da tela aderir a tons de cores neutras com 

contraste em cores vivas para acertos e erros, evidenciado tais elementos que 

precisam se destacar perante a atenção do usuário.  

Os elementos partem de uma necessidade simbólica simples e de fácil 

compreensão levando uma dinâmica de jogos menos cansativa, visto que é 

pressuposto a capacidade de fases por meio de níveis elencadas em diferentes 

exercícios similares aos praticados em sala de aula. 

Com o progresso evidencia-se o avanço de fases garantindo uma certa 

continuidade de jogo e levando a necessidade de se resolver cada exercício para se 

poder avançar ao próximo e consequentemente aos próximos níveis. 

O jogo desta forma permite em encaminhamento autônomo por parte do 

aluno e leva o professor como um mediador em momentos de maiores dificuldade, 
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desta maneira sendo um aplicativo cujo objetivo se cabe a pratica do conteúdo já 

ensinado e devidamente orientado em aula.  

Contudo o jogo tem o intuito de ser disponibilizado gratuitamente via 

smartphones da linha android, ficando disponíveis para o download na Google Play 

Store podendo futuramente estar em outras plataformas. 

Um fator que propicia uma grande variação em jogos é dado pelo 

posicionamento da tela, muitos exemplos possuem a característica de serem 

jogados em telas horizontais, ou seja, é necessário mudar o posicionamento do 

aparelho na hora de usar tal aplicativo. Essa característica se origina dos jogos 

tradicionais em televisores e também pela assimilação do formato de joystick, 

podendo alinhar botões mais facilmente para jogos de ação e aventura. Porém, 

mesmo com essa observação as telas no modo vertical vêm sendo cada vez mais 

utilizadas, tanto por jogos como vídeos, tendo uma grande aceitação pelo público 

como também possui uma forma mais ergonômica de se segurar (BRITO, 2019).  

Desta forma o layout é desenvolvido na tela vertical com uma margem de 

adaptação para diferentes aparelhos conforme demostrado na figura a seguir: 

 

Figura 6: Linhas de marcação de telas 16:9 e 4:3. 

Fonte: Brito (2019). 

Atualmente os smartphones em sua maioria possuem uma proporção de tela 

de 16:9, já os tablets de 4:3, e partindo disso é gerado linhas guias para que possa 

orientar melhor os espaços para a produção. As guias vermelhas são representadas 

por uma tela menor, ou seja, todo seu espaço pode ser preenchido, já as marcações 
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em azul devem não devem ser preenchidas por nenhum elemento, visto que ficariam 

visíveis apenas em tablets, desta forma, essa área deve ser ocupada apenas pela 

imagem de fundo para determinada eventualidade migrar para tablets sem que haja 

nenhuma informação prejudicada ou perdida. 

A partir da marcação de linhas de telas é possível sempre estar atento a 

elementos que serão perdidos caso o jogo seja migrado para plataformas em tablet. 

As marcações em vermelho restam toda área livre de criação, ou seja, tudo que 

estiver dentro deste local não será perdido independente da plataforma que seja 

usada, já as marcações em azuis só podem possuir elementos de expansão, ou 

seja, elementos que não fará diferença se estiver presente ou não, sendo assim, 

botões e informações precisas não devem estar nessa área. 

Na Figura 7 é simulado uma tela de carregamento, essas telas são muito 

importantes, pois informam ao jogador do processo, não fazendo ele pensar que 

ocorreu algum problema, como travar, ou outro erro por exemplo, dando a ele a 

informação que está tudo certo e só é necessário esperar.  

 

  

Figura 7: Tela de carregamento. 

Fonte: Autor 
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Ao carregar o jogo (que deve ser feita rapidamente devido a mecânica de 

construção e tamanho em bytes) o jogador é direcionado para a tela de Seleção de 

Níveis. Nesta tela o jogador inicia o jogo do nível mais fácil e vai progredindo até 

alcançar o nível especialista, sendo cada etapa liberada após se completar todos os 

exercícios do nível em que se está. 

 

Figura 8: Tela de seleção de dificuldades. 

Fonte: Autor 

 

Por meio desta tela é possível ativar e desativar música ambiente do jogo e 

os respectivos sons que são executados após cada toque (gerando um feedback de 

ação para o usuário), desta forma dando ao próprio jogador a sua preferência e 

momento de escolha.  
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Figura 9: Tela de exercícios. 

Fonte: Autor. 

 

Após o jogador escolher o nível de dificuldade desejada ele é direcionado a 

tela de exercícios que terá cada exercício liberado ao completar o anterior. Ou seja, 

de acordo com a figura anterior o jogador conseguiu finalizar todos os três primeiros 

exercícios e se encontra atualmente no exercício de número quatro. Ao resolver 

corretamente o exercício quatro o próximo cadeado desaparecerá e será liberado o 

de número cinco.  

Ao final da tela, no canto inferior direito há um ícone da letra “X”, esse botão 

serve para sair desta tela, retornando assim a tela de seleção de níveis. 
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Figura 10: Tela de jogo. 

Fonte: Autor. 

 

A tela de jogo é representada pela figura anterior, ao selecionar um exercício 

o aluno é direcionado para essa tela onde passará a interagir com a mecânica e 

resolver o determinado exercício. Esse exercício em questão é o de numero três 

conforme demonstrado no canto superior esquerdo, desta forma seguindo a 

seguinte conotação: dificuldade fácil; exercício de número/nível 3 (salientado que 

somente o nível do exercício é apresentado na tela e não a dificuldade). 

Com objetivo de aderir a uma fácil leitura é estipulado o tipo de letra 

(chamado corretamente de tipografia) sem serifa, visto que esse tipo é ideal para 

meios digitais, aderindo perfeitamente a telas de computadores e celulares, 

diferentes das tipografias serifadas que atuam em meio impressos. Contudo, a 

tipografia determinada ainda apresenta característica mais simplista, muito típica a 

jogos, para fugir de todo conceito técnico, porém, sem perder sua funcionalidade na 

área de aplicação, tendo assim, a leveza e dinâmica de um jogo mobile, sem se 

prendendo a todo conceito técnico e formal da contabilidade e sem abandonar 

características funcionais de boa aplicação. 

No canto superior direito há um botão de retorno a tela inicial (Tela de 

Seleção de Dificuldades), ou seja, ao ser clicado aparecerá uma tela de confirmação 
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para o jogador ter certeza que deseja sair do exercício. Essa mecânica garante uma 

segurança caso o jogador clique neste botão acidentalmente. 

Ao centro da tela o aluno encontra o exercício em questão, onde poderá 

resolve-lo, podendo deslizar para cima e para baixo dando sequência ao exercício 

com uma seta branca indicando mais informações a serem lidas abaixo. 

Para preencher as respostas basta clicar nos pontos de interrogação em 

amarelo presentes na tela “???” e se abrirá uma caixa texto, caso seja um valor por 

texto como “Caixa” por exemplo, será aberto uma caixa de texto completa, caso seja 

apenas valores numéricos abre-se uma caixa de digitação apenas com números, 

muito similar em alguns aplicativos de bancos de dados. 

Caso o aluno responda corretamente uma parte do exercício o jogo dará um 

feedback com a palavra “correto” em verde como demonstrado, como também 

avisará se o aluno responder de forma incorreta com a palavra “errado” em 

vermelho. 

Na área inferior são posicionados quatro botões de ação, sendo 

respectivamente da direita para esquerda: Pedir Ajuda, Desfazer uma Ação, Modo 

Tabela, Modo Tela Cheia. 
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Figura 11: Tela de pedir ajuda. 

Fonte: Autor. 

Caso o aluno esteja com alguma dificuldade em determinada parte do 

exercício ele pode solicitar uma ajuda do aplicativo, ao clicar no botão há uma frase 

de confirmação exibida perguntando se ele deseja ver um anúncio para ter 

determinada parte resolvida corretamente. Desta forma é possível gerar uma 

reposta para que o aluno tenha compreensão além da possiblidade de se monetizar 

o aplicativo por anúncios.  
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Figura 12: Modo Tabela. 

Fonte: Autor. 

 

O Modo Tabela permite ao aluno visualizar seu progresso de uma maneira 

diferente, muito usado no modo de aprendizagem das Partidas Dobradas essa 

tabela serve como auxílio no meio do processo, servindo como uma forma de 

organização dos lançamentos de dados. 

 



60 

 

 
 

 

Figura 13: Modo Tela Cheia. 

Fonte: Autor. 

 

Por meio do Modo de Tela Cheia é permitido a resolução do exercício de 

forma mais ampla, sem as demais funcionalidades, sendo mais adequada quando 

se estiver mais familiaridade com a resolução. Entretanto essa opção de uso cabe 

ao usuário, ou seja, pode ser optado por usar esse meio ou não, variando da 

preferência de cada um, podendo retornar ao modo normal em qualquer momento 

tocando o ícone “X” no canto inferior direito da tela. 
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Figura 14: Tela de Vitória. 

Fonte: Autor. 

 

Ao finalizar todas as etapas do exercício o usuário é redirecionado para a tela 

de vitória, por meio dela podem ser realizadas quatro ações diferentes descritas 

respectivamente da esquerda para a direita. 

Com o ícone de uma “casa” é possível retornar a tela inicial do aplicativo, o 

ícone de um “olho” permite ao jogador visualizar o exercício concluído, o ícone de 

um “disquete” permite que seja salva na memória do smartphone uma imagem com 

todo o exercício resolvido, e por fim, a “seta” apontando para a direita leva o jogador 

para o próximo exercício, ou seja, se ele finalizou o exercício de numero quatro irá 

para o número de cinco. 
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4 CONCLUSÃO 

Mediante aos levantamentos apresentados e o resultado sequente ao 

aplicativo elaborado é possível estabelecer que os objetivos desta dissertação foram 

cumpridos. O trabalho em questão apresenta um protótipo criado por meio da 

simulação gráfica que pode atuar como ferramenta de auxílio na prática do Método 

das Partidas Dobradas sendo concebido por meio de exercícios práticos em 

diferentes níveis de dificuldade. 

De forma específica foi levantado elementos de como isso se torna possível 

por meio do referencial teórico e da aplicação prática ao projeto, como precisão de 

erros exemplificados a toques sem intenção pelo usuário, como frases de 

confirmação se o jogador deseja mesmo sair de sua tela atual ou ver um anuncio em 

prol de uma recompensa e outros elementos de feedback. 

O aplicativo em questão pode ser considerado um jogo devido a sua 

característica de fases a aplicação da mecânica de determinadas dificuldades, 

passando a experiência de evolução e satisfação de um objetivo cumprido por meio 

da vitória a cada conquista.  

Contudo, mesmo aderindo à temática de um jogo, o aplicativo consegue 

suprir a necessidade de prática do conteúdo proposto, ou seja, por meio dele, o 

aluno pode praticar tanto dentro como fora de sala de aula, abrindo possibilidades 

para ser explorado como dinâmica praticada pelo professor para com seus alunos. 

Sendo de uso gratuito e estando disponível em uma plataforma online é 

possível atingir um grande número de pessoas se comparado a meio físico, levando 

assim um melhor alcance a questões sociais, disseminando assim uma nova forma 

de estudo a tal conteúdo especifico, salientando um produto não-palpável, inovador 

e inexistente no mercado atual.  

Aderir ao método do Design Thinking se provou viável perante a necessidade 

de projeto e sua fácil aplicação a diferentes campos de pesquisa, o tornando uma 

metodologia compatível, como se mostrou até o final desta dissertação, sendo eficaz 

em todas suas principais etapas: imersão, ideação e prototipação. 

Entretanto, mesmo cunhando uma prática gratuita e sem fins lucrativos o uso 

do jogo pode ser aplicado de tal forma de monetiza-lo por meio dos anúncios 
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conforme defendido no referencial apresentado anteriormente. A mecânica de se dar 

ao jogador a opção de ver ou não um anúncio e presenteá-lo por tal ação remove a 

frustação de ser obrigado a fazer o que não deseja além de acarretar uma forma de 

monetização para com o aplicativo, podendo ser aplicado em novas atualizações. 

Mesmo com os resultados atuais como protótipo, este trabalho abre 

possiblidades para futuras pesquisas em nível de mestrado e de doutorado, com as 

seguintes sugestões: realizar sequência em meio à execução do jogo em si, 

podendo ser devidamente elaborado por meio dos elementos gráficos já criados e a 

programação de fato para ser disponibilizado para pessoas de todo país, abrindo 

novas fases de testes e evoluções. 
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