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coletamos informações sobre diferentes perfis de consumidores. 

A maioria deles eram pais e mães que moravam ou não com seus 

filhos, sendo que muitos deles tem o hábito de jogar games. Assim, 

sua visão sobre os jogos e como eles podem influenciar seus filhos é 

importante para o conhecimento sobre o comportamento de compra 

do consumidor de games.

Dentre as respostas, a maioria declarou morar com filhos e esposa(o). 

Isso está de acordo com a principal faixa etária do jogador de jogos 

digitais da atualidade, que está entre seus 25 e 54 anos. Notamos que já 

houve algum aumento do público jogador na faixa mais elevada dos 35 

aos 54 anos, e isso impactou na quantidade de respondentes com filhos. 

NA
PES 
QUI 
SA,
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

QUAL DESTAS FRASES MELHOR 
DESCREVE SUA SITUAÇÃO 
EM RELAÇÃO À SUA CASA?

MORO COM MEUS PAIS. 
(SOU ‘FILHO/A’)

SOMOS UM CASAL, 
SEM FILHOS EM CASA 

OUTRAMORO COM 
MEUS FILHOS,

SEM MINHA 
ESPOSA(O).

(SOU PAI/MÃE 
SEPARADO(A) 
OU VIÚVO(A))

MORO
COM

AMIGOS

MORO
SOZINHO

MORO COM MEUS FILHOS E ESPOSA 

35.8% 31.7% 14.4% 6.7% 5.9% 3.6% 1.8%
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entrevistado possuia, em maioria, mais de um filho em casa. No 

entanto, pela média ponderada (1.86 filho), notamos que uma parte 

significativa das famílias respondentes tendem a ter 1 ou 2 filhos.

Demograficamente, famílias com mais filhos tendem a ter pais mais 

velhos. Mesmo assim, a presença de pais jovens (com menos de 24 anos) 

é bastante significativa. Isso significa que a maior parte desse público 

nasceu na metade dos anos 1990, tendo uma infância/adolescência no 

início do novo milênio. Nesse cenário, já tínhamos a forte presença da 

internet e os videogames mais famosos do período eram o PlayStation 

2 e o Xbox. Isso revela que os pais contam com os jogos digitais em seu 

repertório midiático, mesmo que não joguem. 

O
PÚ
BLI
CO
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

QUANTIDADE DE FILHOS

2 FILHOS 3 FILHOS 4 FILHOS  5 OU 
MAIS

FILHOS

1 FILHO

41.6% 37.5% 15.5% 4.1% 1.4%
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

72% 1% 1%26.0%

IDADE DOS PAIS
(ATÉ 24 ANOS)
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM
5 OU MAIS 

FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

46.1% 14.8% 2.8% 0.2%36%

IDADE DOS PAIS
(DE 25 A 34 ANOS)
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM
5 OU MAIS 

FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

34% 18.1% 5.3% 2.3%40.3%

IDADE DOS PAIS
(ACIMA DE 35 ANOS)
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM
5 OU MAIS 

FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

39% 16.3% 5.1% 2.1%37.5%

CLASSE SOCIAL DOS PAIS
(A/B1)
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM
5 OU MAIS 

FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

42.3% 14.2% 3.4% 1.1%39%

CLASSE SOCIAL DOS PAIS
(B2/C1)
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

CLASSE SOCIAL DOS PAIS
(C2/DE)

POSSUEM
3 FILHOS

POSSUEM
2 FILHOS

POSSUEM
4 FILHOS

POSSUEM
5 OU MAIS 

FILHOS

POSSUEM 1 FILHO

45.1% 17.4% 4.6% 1%31.8%
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dos filhos jogadores são meninos. Talvez seja por isto que a associação 

dos jogos digitais com o público masculino seja tão forte. No entanto, 

sabemos (a partir de outros dados da PGB 2018) que as mulheres estão 

bastante presentes nos jogos digitais em diversas plataformas.

GRAN
DE
PAR
TE
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

QUAL O GÊNERO DOS FILHOS
QUE COSTUMAM JOGAR?

MENINAMENINO

71% 48.4%
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a maior parte dos filhos jogam games. É senso comum que os 

jogos digitais tem um forte apelo para crianças e adolescentes. 

Mas, como vimos, os pais de hoje também gostam de jogar. 

Será que esse hábito tem influenciado os filhos também?

EM
CA
SA,
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

SEUS FILHOS (AS) COSTUMAM
JOGAR JOGOS ELETRÔNICOS?

NÃOSIM

82.5% 17.5%
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é sim! Pais que são gamers tendem a ter filhos que gostam de jogos 

digitais. O contrário também é verdadeiro: se os pais não jogam, há 

mais chances dos filhos também não gostarem da diversão eletrônica.

De qualquer modo, em qualquer situação, existe uma forte presença 

do hábito de jogar dentre os mais jovens, independente dos hábitos 

midiáticos (lúdicos) de seus pais.

A
RES
POS
TA
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

PAIS GAMERS 
COM FILHOS 
QUE NÃO 
JOGAM 
GAMES

PAIS GAMERS 
COM FILHOS 
QUE JOGAM 

GAMES }{ 92% 8%
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

PAIS NÃO
GAMERS 
COM FILHOS 
QUE NÃO 
JOGAM 
GAMES

PAIS NÃO
GAMERS 

COM FILHOS 
QUE JOGAM 

GAMES
}{ 86.4% 13.6%



2 0

costumam jogar com seus filhos e filhas. Curiosamente, são as meninas 

que são mais acompanhadas dos pais nesse hábito midiático.

2/3
DOS
PAIS
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

68.2% 76.9%

PAIS QUE JOGAM
COM FILHAS

PAIS QUE JOGAM
COM FILHOS
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

31.8% 23.1% PAIS QUE 
NÃO JOGAM 
COM FILHAS

PAIS QUE 
NÃO JOGAM 
COM FILHOS }{
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os pais gamers jogam com seus filhos. Até mesmo os pais que não são 

muito ligados aos games procuram também participar da atividade 

com seus filhos. A cada 10 pais entrevistados, 8 jogam com a família.

Isso que é amor! <3

QUA
SE
TO
DOS
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COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

PAIS GAMERS 
QUE NÃO
JOGAM COM
OS FILHOS

PAIS GAMERS 
QUE JOGAM 

COM OS 
FILHOS }{ 98.1% 1.9%
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

COMPORTAMENTO 
DE PAIS E FILHOS (AS) 

PAIS NÃO 
GAMERS 
QUE NÃO
JOGAM COM
OS FILHOS

PAIS NÃO 
GAMERS QUE 

JOGAM 
COM OS 
FILHOS

}{ 79.8% 20.2%
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altera de modo significativo os hábitos de entretenimento com jogos. 

A maior parte dos pais tem o hábito de jogar jogos digitais (76%), e 1/4 

deles se considera um gamer. Isso revela que hoje muitos pais tem 

condições de jogar com seus filhos!

Mas será que jogam? Será que os pais conhecem os games que seus 

filhos curtem?

TER
FI
LHOS
NÃO
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

PAIS QUE TEM COSTUME
DE JOGAR ALGUM TIPO DE JOGO

JOGOS ELETRÔNICOS
(CELULAR, PC, CONSOLE)

JOGOS DE
TABULEIRO

JOGOS
DE CARTA

JOGOS DE QUADRA
(FUTEBOL, TÊNIS, BASQUETE)

NÃO COSTUMAM
JOGAR

76.2% 33.8% 37% 26.7% 13.2%
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

NÃO SE
CONSIDERAM GAMERS

SE CONSIDERAM
GAMERS

24.0% 76%

PAIS QUE SE 
CONSIDERAM GAMERS
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OS
PAIS

gostam principalmente de jogar no celular. Os tablets, videogame 

portáteis e SmartTV com jogos tem uma presença maior nesse público, 

provavelmente por conta da sua idade. Com mais responsabilidades, 

como os cuidados com seus pimpolhos, eles preferem equipamentos 

que sejam mais acessíveis, seja devido à portabilidade, facilidade de 

configuração ou agilidade das partidas, já que seu tempo é escasso. 

 

Apesar dos consoles de videogames sempre aparecerem na lista de 

compras de todo jogador, os smartphones tem conquistado o coração 

do brasileiro, sendo a principal plataforma para pais e filhos.
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

QUAIS PLATAFORMAS OS
PAIS COSTUMAM JOGAR

SMARTV
COM JOGOS

VIDEO GAME
PORTÁTIL

TABLETSMARTPHONENOTEBOOKCOMPUTADORVIDEO GAME
(CONSOLE)

OUTRA

49.7% 44.4% 43.2% 86.8% 33.1% 17.3% 21.2% 0.4%
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

PLATAFORMA QUE OS
PAIS PREFEREM JOGAR

OUTRASMARTV
COM JOGOS

VIDEO GAME
PORTÁTIL

TABLETSMARTPHONECOMPUTADORVIDEO GAME
(CONSOLE)

NOTEBOOK

26.5% 11.9% 43.4% 4.5% 1.9% 2.4% 1% 9.2%
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pesquisas já publicadas, notamos que os pais são favoráveis ao hábito 

de seus filhos jogarem videogames. A maior parte, no entanto, aponta 

que tem ressalvas contra os jogos. Quais ressalvas seriam essas?

 

Pela primeira vez, na edição de 2018, investimos recursos para investigar 

o que os pais gostam ou não gostam dos games de seus filhos.

AO
LON
GO
DAS
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SÃO
TOTALMENTE

CONTRA

NÃO GOSTAM,
MAS DEIXAM

SÃO
INDIFERENTE

GOSTAM, MAS
COM ALGUMAS

RESSALVAS

SÃO
TOTALMENTE

A FAVOR

62.6% 15.6%8.1%12.9%0.7%

OS PAIS GOSTAM QUE SEUS FILHOS
JOGUEM JOGOS ELETRÔNICOS?   
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as crianças joguem antes de dormir está entre os hábitos que procuram 

diminuir potenciais impactos negativos da prática exagerada no 

processo cognitivo e comportamental .

A maioria dos pais concordam (total de 74,1%) que não se deve deixar 

as crianças jogarem antes de dormir. O fundamento observado em 

pesquisa científica para esse cuidado é que alguns jogos estimulantes 

podem levar à diminuição da sonolência, encurtando as horas dormidas 

e diminuindo o sono REM.

Para nossa pesquisa, que procura observar percepção de significados 

e comportamento, é relevante compreender apenas que os pais 

acreditam que não se deve deixar as crianças jogarem nesses 

momentos, independente do motivo.

EVI
TAR
QUE
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VOLTAR PARA
O ÍNDICEOS PAIS CONCORDAM QUE SE

DEVE EVITAR QUE AS CRIANÇAS
JOGUEM ANTES DE DORMIR?

3.1% 5.3% 14.5% 25.6% 51.5%

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE
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os entrevistados concordaram que deve-se evitar jogos que são 

inadequados para a sua faixa etária. Não sabemos, no entanto, 

se os pais conhecem os critérios da Classificação Indicativa 

(CLASSIND: Cocind/ DPJUS)1 para tomar essa decisão. Isso torna-

se ainda mais preocupante quando consideramos que quase 

um terço dos pais não jogam com seus filhos e, por isso, tem um 

conhecimento limitado sobre o conteúdo dos jogos de seus filhos. 

 

Confira o CLASSIND em:

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao

QUA
SE
TO
DOS

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao
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OS PAIS CONCORDAM QUE SE DEVE
EVITAR QUE AS CRIANÇAS JOGUEM JOGOS 
INADEQUADOS PARA SUA FAIXA ETÁRIA?

1.7% 1.9% 4.9% 12% 79.5%

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE
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OS PAIS CONCORDAM QUE SE DEVE EVITAR
QUE AS CRIANÇAS JOGUEM JOGOS DIGITAIS
QUE ESTIMULEM A VIOLÊNCIA?

2.9% 3.3% 7% 14.8% 72%

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE
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OS PAIS CONCORDAM QUE SE DEVE EVITAR
QUE AS CRIANÇAS JOGUEM POR MAIS DE 50 
MINUTOS CONSECUTIVOS?

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

3.5% 6.1% 14.7% 29.5% 46.2%
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DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

3.5% 10.6% 19.5% 30.3% 36.1%

OS PAIS CONCORDAM QUE AS CRIANÇAS
DEVERIAM USAR FONES DE OUVIDO
DURANTE AS PARTIDAS?
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quando usávamos as TV’s de tubo de raios catódicos, a preocupação 

em manter a distância estava na emissão de radiação que poderia, a 

longo prazo, trazer problemas para a visão. Ainda que esse problema 

esteja sanado, outras consequências da proximidade são conhecidas 

hoje, agrupadas sobre a sigla SVRC (Síndrome Visual Relacionada a 

Computadores) (ALVES e CARVALHO, 2011).

Não se trata, no entanto, de um problema do videogame per se, 

mas do uso persistente dos aparelhos eletrônicos contemporâneos 

mais comuns. Ao mesmo tempo, o problema não se limita apenas 

à proximidade da tela, mas ao tempo que se usa uma tela, como se 

utiliza e até a qualidade do sistema computacional que gera imagens 

ou da tela em si.

O que percebemos em nossa pesquisa é que os pais entendem que a 

proximidade da tela faz mal, mas cabe aprofundarmos a investigação 

para saber até onde chega o conhecimento dos motivos da SVRC e 

suas outras causas.

NO
PASSA
DO,
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OS PAIS CONCORDAM QUE SE DEVE MANTER
DISTÂNCIA DA TELA DA TV OU DO MONITOR?

3.9% 4.6% 7.4% 20.7% 63.4%

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE
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inicial, imaginávamos que os pais, por desconhecimento sobre o 

território dos jogos digitais, entenderiam todos os jogos genericamente 

como “videogames”, sem distinção entre categorias. O que notamos é 

que entende-se, em grande maioria, que a variedade de mecânicas 

podem trazer benefícios para os jogadores, estimulando diferentes 

habilidades.

Acima de tudo, isso significa que os pais estão entendendo que os 

jogos digitais auxiliam no desenvolvimento humano e, portanto, não 

são apenas ferramentas de entretenimento.

EM
NOSSA
HIPÓ
TESE
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VOLTAR PARA
O ÍNDICEOS PAIS CONCORDAM QUE A VARIAÇÃO

DE CATEGORIAS DE JOGOS ESTIMULA
DIFERENTES HABILIDADES?

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

1.6% 2.3% 12.3% 28.7% 55.1%
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redundância proposital com a pergunta anterior “você costuma jogar 

com seus filhos”, que resultou em 72,5% de respostas afirmativas, 

pedimos para que os participantes avaliassem a frequência desse tipo 

de participação.

A maioria “concorda parcialmente” com a afirmação, o que nos leva 

a acreditar que os pais jogam com seus filhos apenas em alguns 

momentos do dia ou da semana, quando os horários disponíveis de 

ambos se cruzam.

EM
UMA
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VOLTAR PARA
O ÍNDICEQUAL A FREQUÊNCIA QUE OS PAIS 

COSTUMAM JOGAR COM SEUS FILHOS?

NÃO
JOGAM

JOGAM
POUCO

INDIFERENTES JOGAM
BASTANTE

JOGAM
SEMPRE

13.1% 9.1% 18.8% 31.4% 27.6%
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dos pais afirmam que conhecem os jogos que seus filhos jogam. Ao 

mesmo tempo, dizem que não jogam com seus filhos. Reforçamos 

que a experiência de jogo é importante para se compreender as 

particularidades mecânicas do jogo. Apenas observar as características 

estéticas de um game pode trazer uma visão limitada da experiência 

lúdica.          

   

Curiosamente, uma parte significativa dos pais se disseram indiferentes 

a conhecer os jogos de seus filhos. Considerando que os jogos digitais 

podem ser ferramentas de aprendizagem, esse conhecimento pode 

ser importante para o letramento digital dos filhos. Ao mesmo tempo, 

pode garantir que os filhos estão consumindo conteúdos que são mais 

adequados para suas faixas etárias (assim como os pais afirmaram ser 

importante em questões anteriores).

A
MAIOR
PAR
TE
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VOLTAR PARA
O ÍNDICEOS PAIS CONHECEM OS GAMES QUE

SEUS FILHOS ESTÃO JOGANDO?

DESCONHECEM
TOTALMENTE

DESCONHECEM
PARCIALMENTE

SÃO
INDIFERENTES

CONHECEM
PARCIAMENTE

CONHECEM
TOTALMENTE

2.1% 2.3% 9.9% 20.2% 65.4%
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um reconhecimento sobre a importância do jogo digital para o futuro 

dos filhos, existem algumas ressalvas com relação a essa importância. 

 

Notamos que os pais ainda se mostram inclinados a enxergar mais 

benefícios do que malefícios no consumo do jogo digital. Não por acaso, 

encontramos demanda do ensino fundamental e médio por atividades 

de aprendizagem com jogos, digitais ou analógicos. Ainda que o 

campo da educação pesquise atividades lúdicas como metodologia 

de ensino há muito tempo, a aceitação da sociedade dos jogos como 

algo potencialmente benéfico para a formação é  mais recente. 

 

De modo geral, a visão que os games podem trazer benefícios para 

seus jogadores tem estimulado a demanda por técnicas digitais lúdicas 

aplicadas à educação e comunicação em níveis superior e profissional.

As demandas por advergames (jogos produzidos exclusivamente 

para uma marca), muitas vezes posicionados como atividades 

de entretenimento para crianças e adolescentes ofertadas em 

campanhas promocionais de marcas, ou as proposições mais recentes 

de gamificação no ensino fundamental, médio, superior e profissional/ 

especializado são indicações de que a sociedade brasileira enxerga 

benefícios nos jogos digitais que vão além do entretenimento.

APE
SAR
DE
HA
VER
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTES CONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

17.3%41%20.1%13.2%8.5%

OS PAIS ACREDITAM QUE OS JOGOS
DIGITAIS SÃO IMPORTANTES PARA
O FUTURO DOS SEUS FILHOS?
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTESCONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

3%5.3%16.8%46.3%28.6%

OS PAIS CONCORDAM QUE JOGAR
VIDEO GAME TRAZ MELHORIAS PARA
ATIVIDADES MENTAIS/CEREBRAIS?
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concordaram que os jogos podem trazer benefícios para as atividades 

mentais.

 

Recentemente, o campo das neurociências tem desenvolvido 

atividades lúdicas para exercitar certas funções cerebrais, como 

raciocínio, memória e foco. Pela internet, é possível encontrar diversos 

jogos que são usados por cientistas e médicos como atividades testadas 

para melhorar elementos das atividades mentais.

No entanto, todos os jogos tem o potencial de ensinar algo aos seus 

jogadores, desenvolvendo habilidades cognitivas, motoras ou sociais.

75%
DOS
PAIS
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DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTESCONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

5.1%10%16%41.5%27.4%

OS PAIS CONCORDAM QUE JOGAR VIDEO GAME
TRAZ BENEFÍCIOS PARA A COORDENAÇÃO
MOTORA E HABILIDADES FÍSICAS? 
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concordam que jogar video game traz melhorias para atividades 

mentais/cerebrais.

 

Apesar dos jogos digitais estarem mais intuitivamente ligados à 

exigência de habilidades cognitivas, os pais também enxergam os 

benefícios que os jogos digitais podem trazer à coordenação motora. 

Isso fica mais evidente em jogos mais complexos, que exigem 

coordenação e ritmo nos comandos, com decisões rápidas e alto reflexo 

- como nos mais recentes jogos de luta, por exemplo.

QUA
SE
70%
DOS
PAIS
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VOLTAR PARA
O ÍNDICE

DISCORDAM
TOTALMENTE

DISCORDAM
PARCIALMENTE

INDIFERENTESCONCORDAM
PARCIALMENTE

CONCORDAM
TOTALMENTE

2%5.1%12.8%43.8%36.2%

OS PAIS CONCORDAM QUE JOGAR
VIDEO GAME ESTIMULA HABILIDADES
DE OBSERVAÇÃO?
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entendem que os jogos digitais estimulam habilidades de observação.

Uma cobrança muito comum em jogos digitais é a identificação de 

padrões, e a reação adequada à esses padrões para se obter progresso 

dentro dos critérios estabelecidos dentro do game. Os antigos “jogos 

de plataforma”, como Super Mario Bros. ou Sonic The Hedgehog, 

tinham como principal desafio a identificação do comportamento de 

inimigos, elementos do cenário e chefões, onde novos elementos eram 

introduzidos ao longo do progresso do jogador.

Hoje, Candy Crush Saga utiliza uma lógica semelhante, oferecendo a 

cada 15 níveis (aproximadamente) um elemento novo ao jogo para que 

o jogador observe seu comportamento e procure superar o desafio.

O reconhecimento de trajetórias de objetos é mais comum em 

jogos de esporte. Um dos primeiros videogames da história, PONG, 

usava isto como sua mecânica central, já que exigia dos jogadores o 

reconhecimento da trajetória da bola (do cubo branco, na verdade) 

para impedir um gol. Hoje, diversos jogos de guerra ou quebra-cabeças 

utilizam a trajetória balística, como o clássico Worms, os concocrrentes 

Battlefield e Call of Duty ou a franquia Angry Birds.

8
EM
CADA
10 PAIS
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concordam que os jogos treinam habilidades de localização.

 

Trata-se do desenvolvimento de habilidades de cartografia 

e representação espacial exigido em diversos jogos digitais, 

especialmente aqueles vinculados à lógica da exploração do espaço.

Aventuras como Grand Theft Auto, Fallout 4, Terraria, Minecraft, The 

Witcher III, The Division, a série Dark Souls e a série Assassins Creed, 

Machinarium, Broken Age, Crashlands, Monument Valley e até 

Pokémon Go são alguns jogos mais recentes que potencialmente 

podem trabalhar tais habilidades.

Com muitos nomes famosos, jogos que exigem a exploração do espaço 

e a memorização de locais e eventos se revelam na frente das propostas 

de games da indústria atua.

73%
DOS
PAIS
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69%, concordam com a afirmação que os jogos auxiliam na 

aprendizagem de regras e limites.

 

Entre as competências listadas, esta parece a mais intuitiva das 

habilidades que os jogos podem ensinar aos seus jogadores. Afinal, 

a regra é o elemento fundamental de todo o jogo digital. O cientista 

e ludólogo Espen Aarseth destaca que estudar os jogos digitais 

como mídia e qual o significado de um determinado jogo, é preciso 

compreender também o game em dois diferentes níveis.

O primeiro é igual a todos os outros textos, imagens, vídeos e sons: 

o significado das imagens e suas representações dentro de cada 

cultura. O outro está no nível ergódico: os objetos, símbolos e signos 

são manipulados pelo usuário dentro de certas regras que modificam 

o conteúdo. O sistema avalia essa alteração e gera novos símbolos e 

signos, baseados nessa performance. Assim, um excelente jogador 

de Super Mario Bros. construirá uma história muito diferente do herói 

daquela jogada por um jogador iniciante.

Confira em AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic 

Literature. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1997.
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concordaram com a afimação que os jogos digitais auxiliam no 

planejamento estratégico, sendo a 3a categoria com mais votação de 

concordância.

  

Uma parte significativa dos jogos digitais exige de seus jogadores 

competências cognitivas. O pensamento estratégico pode ser 

encontrado em jogos de aventura, RPGs, jogos de táticas militares 

entre outros. Algumas subcategorias, como o 4X são fundamentadas 

principalmente em profundo raciocínio estratégico. Seu nome vem 

das 4 letras X presentes nos termos em inglês eXplore, eXpand, eXploit 

e eXterminate, que descrevem as quatro mecânicas centrais do jogo: 

explorar o mapa, expandir seu território, gerenciar recursos e combater 

inimigos. Um jogo conhecido nesta área é o Sid Meier’s Civilization. 

 

Entre os jogos mais famosos dos smartphones, temos games 

fundamentados em raciocínio estratégico. Os sucessos Clash of Clans, 

Clash Royale, Plague Inc., Boom Beach e Hearthstone estão no topo 

das listas de vendas - sendo os preferidos dos jogadores - e são jogos 

que exigem bom raciocínio estratégico de seus jogadores.

77%
DOS
PAIS
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8 reconhecem que os jogos digitais promovem aprendizagem de 

outros idiomas. Esta questão trata a ideia que os jogos de videogame 

são estimulantes na aprendizagem de novas línguas.

Sobre esse assunto, uma pesquisa científica¹ recente observou um 

grupo controlado de jogadores de MMORPG (jogos massivos online 

de interpretação de papéis, como World of Warcraft, Tera Online, 

Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online, Eve Online, Skyforge e tantos 

outros) que, “motivados primeiramente pela vontade de jogar, os 

aprendizes adotaram estratégias que julgaram significativas para sua 

aprendizagem como a utilização de tradutores, registros de plavras, 

recorrência a blogs e foruns sobre jogos, práticas de conversação, com 

falantes nativos ou não, para desenvolver suas habilidades e superar a 

barreira linguística” (DOS SANTOS e COSTA, 2018). Essa prática pode ser 

mais comum em jogos que exigem do jogador muita leitura, ou que 

motiva a socialização online com pessoas que falam outras línguas. 

1 - DOS SANTOS, K.; COSTA, C. J. D. S. A. Do Start ao Game Over: Analisando narrativas de 

aprendizagem de inglês com jogos eletrônicos. #Tear: Revista de Educação, Ciência e 

Tecnologia, Canoas, v. 7, n. 1, p. 1-20, 2018. ISSN 2238-8079.

Disponivel em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/2743/2018

 Acesso em: julho 2018.
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movimento e aceitação, aplicativos lúdicos como Duolingo procuram 

usar na sua centralidade a didática da aprendizagem, motivando o 

jogador a estudar através de técnicas utilizadas em jogos digitais, como 

a utilização de pontos, medalhas, ranques etc.

Portanto, este é o aspecto educativo mais bem aceito por pais quando 

se fala sobre aprendizagem através de jogos digitais.

SE
GUIN
DO
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acreditam que os jogos podem facilitar o aprendizado dos campos de 

conhecimento escolares, como história, geografia, física etc.

 

Os jogos digitais já são reconhecidos pela maioria dos pais como uma 

possível ferramenta para a aprendizagem. Não por acaso, existem hoje 

diversas técnicas de ensino que se utilizam de jogos (digitais ou não) 

para passar o conteúdo escolar aos alunos, na tentativa de engajá-los 

com as disciplinas oferecidas.

 

Até hoje, são utilizados jogos educativos que se propõem a ensinar algo 

em específico, como matemática. No geral, são desafios intelectuais 

claramente vinculados às estruturas didáticas típicas da sala de aula, 

como a resolução de problemas do tipo “resolva a equação de 2º grau”, 

adicionando elementos de jogos digitais geralmente estéticos como 

avatares ou storytelling.

72%
DOS
PAIS
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corrente da aplicação de jogos na educação discute sobre 

”aprendizagem tangencial”, com James Portnow¹ como um dos 

principais porta-vozes da técnica. A proposta é que os jogos digitais 

de entretenimento estão em oposição à proposta do “trabalho duro” 

da educação. O jogo se trata, fundamentalmente, de uma oposição ao 

trabalho pois é diversão².

A aprendizagem tangencial acontece quando os jogos digitais expoem 

o jogador a situações já presentes no contexto do jogador, afim de 

despertar interesse pelo assunto. Assim, um jogador pode se interessar 

por física ao jogar Rainbow Six Siege, já que o game inteiro reage 

dinamicamente e realisticamente ao volume de explosivos usados ou 

ao calibre das armas escolhidas. Ou ainda, ao jogar Assassins Creed 

Origins, se interessar pela história do Reino Ptolemaico no Egito antigo, 

contexto no qual se desdobra a aventura.

 

Ainda assim, esse tipo de aprendizagem depende muito dos interesses 

pessoais de cada indivíduo, sendo de difícil aplicação como método nas 

atuais estruturas educacionais. O importante é que os pais, decisores 

de grande parte do percurso de aprendizagem dos filhos, parecem 

aceitar os jogos no processo de ensino.

 

1- James Portnow é Game Designer, escritor e apresentador do programa Extra Credits 

no Youtube, onde faz aulas livres sobre game design. Confira a aula sobre aprendizagem 

tangencial neste link: https://www.youtube.com/watch?v=rlQrTHrwyxQ

2 - Confira HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. Tradução de João 

Paulo Monteiro. 3a reimpr. da 5. ed. de 2001. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
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afirmação menos concordada entre os pais, com 61% de acordo. 

 

Ao mesmo tempo em que a maior parte dos pais acredita que os jogos 

de videogame são capazes de desenvolver habilidades cognitivas e 

motoras, como vimos nas afirmações anteriores, nota-se uma queda 

quando o assunto é a aplicação disso na vida profissional.

Se os pais concordam que os games podem desenvolver o raciocínio 

espacial, orientação, coordenação e auxiliar no aprendizado de novos 

idiomas, uma menor parte vê o vínculo dessas habilidades com o 

futuro profissional de seus filhos.

Jogos que simulam o agrobusiness (Farming Simulator), um cirurgião 

(Surgeon Simulator), logística e transporte (American Truck Simulator), 

guarda florestal (Firewatch), Inspetor da Imigração (Papers, Please), 

a vida de um digital influencer (Youtubers Life) ou de um cozinheiro 

(Cooking Mama) são alguns exemplos de jogos que apresentam 

profissões - muitas vezes de modo cômico e caricato.

FOI
A
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atividades menos burlescas, há uma categoria de jogos dedicada para 

apresentar modelos de negócio intitulada Tycoon Games, que exigem 

do jogador habilidades de gestão de recursos e planejamento para 

ter sucesso em projetos empreendedores nos mais diferentes setores 

da economia - reais ou não. Entre os mais famosos jogos, temos Sim 

City (prefeitura de cidade), Game Dev Tycoon (desenvolvimento de 

jogos digitais), Roler Coaster Tycoon (administrador de parque de 

diversões), Railroad Tycoon (administrador de linha férrea), Tiny Tower 

(administrador de edifício comercial), Tropico (política ditatorial e 

totalitarista), Theme Hospital (adminsitração de hospital), Prision 

Architect (administração de prisão) e o recém lançado Jurassic World 

Evolution (administração de um zoológico de dinossauros). 

Ainda assim, é possível que o consumo voltado para nichos de 

mercado façam essa categoria menos famosa para consumidores. 

 

Não podemos desconsiderar que 1/4 dos pais respondentes foram 

“indiferentes” com relação à essa afirmação, o que pode significar que 

eles não enxergam qualquer vínculo significativo sobre o hábito de 

jogar games de seus filhos com seu futuro profissional. 

JÁ
DO
LADO
DAS
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concordaram com a afirmação que os jogos digitais são facilitadores 

da socialização. Foi a afirmação com a menor quantidade de pais 

concordantes, entre as realizadas.

 

Sabe-se que, no campo da ciência, os jogos digitais são usados por 

educadores e psicólogos como motivação para o desenvolvimento 

de habilidades ou superação de problemas. A pesquisa utilizada para 

levantar essas perguntas aos pais¹ relata projetos que envolvem a 

socialização de crianças e adolescentes através desses jogos. Além 

disso, temos que considerar que muitos jogos digitais hoje estimulam 

a participação ativa online contra ou com outros jogadores. Os 

e-sports são um fenômeno mais ou menos recente que promove a 

formação de grupos e times, tanto de jogadores quanto de torcedores. 

 

Acreditamos que esse nível de concordância menos marcado está 

relacionado com a presença da interface digital, onde a interação 

com outros jogadores acontece de modo ferramental através das 

telas, teclados, joysticks, etc.. Por ”socialização”, é possível que os pais 

imaginam apenas o contato presencial.

 

1 - Confira em - ALVES, L. et al. Videogame: suas implicações para aprendizagem, atenção e 

saúde de crianças e adolescentes. RMMG - Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

v. 19, n. 1, p. 19-25, 2009. ISSN 2238-3182. Disponivel em: http://rmmg.org/artigo/detalhes/483

Acesso em: julho 2018
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