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RESUMO – A internet tem provocado uma grande mudança na sociedade nos últimos, 
gerando novos desafios tanto na educação quanto no desenvolvimento de software. A 
cultura do entretenimento tem atraído cada vez mais jovens com uma linguagem 
moderna e dinâmica. Os educadores precisam criar novas formas, e utilizar novas 
ferramentas, para que o estudo e o ensino possam ser atrativos. Os desenvolvedores de 
software têm que ser capazes criar ferramentas a partir de outras já existentes. Este 
trabalho apresenta o Geory, um jogo de perguntas e respostas, desenvolvido como um 
mashup sobre a API do Google Maps, que visa auxiliar o aprendizado de disciplinas que 
possam se valer de informações de geolocalização. 
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ABSTRACT – The internet has caused a great change in society over the past, 
creating new challenges both in education and in software development. The 
entertainment culture has attracted more and more young people with a modern and 
dynamic language. Educators has to create new forms and use new tools for the study 
and teaching can be attractive. Software developers must be able to create tools from 
existing ones. This paper presents the Geory, a game of questions and answers, 
developed as a mashup on Google Maps API, which aims to assist the learning of  
subjects that will take advantage of geolocation information 

Keywords: games, education, maps, reuse, mashups 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios da produção de software atualmente é conseguir construir 

sistemas que respondam às mudanças pela qual a nossa cultura vem passando nos 

últimos anos, cada vez mais veloz na comunicação, cada vez mais globalizada. Assim 

como na produção de software, na pedagogia tem se percebido a necessidade de se 

utilizar de novas mecanismos de auxílio ao aprendizado, para que se possa captar a 
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atenção do aluno dentro e fora da sala de aula. Tendo em vista a similaridade destes 

contextos, podem-se utilizar uma ideias da recente arquitetura de software, para se 

aplicar em sala de aula novos mecanismos de ensino. 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar a concepção e desenvolvimento de 

um jogo online educacional, o Geory, com objetivo de auxiliar o estudo de disciplinas 

que possam se fazer valer de informações de geolocalização. Além disso, será 

apresentado um estudo sobre jogos educativos e sua contribuição para o processo 

pedagógico. Também será apresentado uma breve discussão sobre mashups, um tipo de 

aplicação baseada em serviços de outros sistemas. 

O trabalho foi realizado através da concepção de um jogo perguntas e respostas e do 

estudo de como este tipo de ferramenta pode ter seu melhor proveito dentro do ambiente 

educacional. Este estudo paralelo foi importante, pois auxiliou a elucidar e a gerar 

novos requisitos para o Geory. 

 

1 Referencial Teórico 

1.1 Jogos educativos 

 

1.1.1 Os jogos na educação 

Ultimamente, o lúdico vem ganhando cada vez mais espaço nas salas de aula, 

com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Os professores utilizam 

esse método como um meio de tornar as aulas mais agradáveis, estimulando o 

raciocínio dos alunos e levando-os a enfrentar situações conflitantes relacionadas com o 

seu cotidiano (LARA, 2004 apud GRÜBEL, BEZ, 2006, p.3-5). 

O jogo em si, pode ser utilizado como “isca” para fisgar a atenção do aluno, 

ensinando-o de forma que ele nem perceba que está aprendendo. Por isso, deve-se tomar 

cuidado para não tornar o jogo apenas uma ferramenta de estudo, fazendo-o perder seu 

caráter prazeroso, sempre lembrando que o objetivo do jogo é, antes de qualquer coisa, 

jogar (FORTUNA, 2000 apud BITTENCOURT, GIRAFFA, 2003 p.23-25). 

A criança tem mais facilidade de aprender quando é estimulada a descobrir o 

novo por si mesmo, ao invés de simplesmente ensinada. Conceitos considerados difíceis 

de transmitir e fixar podem ser passados por meio de jogos educacionais, com o cuidado 



de não torná-los triviais em excesso ou desviar a atenção apenas para o jogo em si, por 

exemplo, com uma competição exagerada (VALENTE, 1993, p.1). 

Levando-se em consideração a contribuição de Valente e Fortuna na área de 

jogos com fins educacionais, percebe-se que o jogo pode ser utilizado como um forte 

atrativo para ganhar o interesse do aluno. Não é por acaso que crianças, adolescentes, e 

até adultos gastam uma quantia considerável brincando e jogando, seja qual for o 

motivo: é fácil perceber que o jogo prende atenção das pessoas.  

Inserir um elemento pedagógico em um jogo parece uma ideia simples, mas 

devem-se tomar todos os cuidados para não tornar o jogo apenas uma ferramenta de 

diversão, ou apenas de estudo. Podem-se observar diversos jogos com caráter 

educacional, todos contam com características essenciais para torná-lo atrativo, tanto 

para diversão, quanto para educação.  

A seguir, são listadas e comentadas algumas vantagens e desvantagens ao inserir 

o jogo na sala de aula segundo Grando (2001, p.1), o qual afirma que o 

desenvolvimento da criatividade em atividades do gênero é o resultado direto da ação 

do aluno no jogo: introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão e 

significação para conceitos aparentemente incompreensíveis; as atividades com jogos 

permitem ao professor identificar, diagnosticar alguns erros de aprendizagem, as 

atitudes e as dificuldades dos alunos; dentre outras coisas, o jogo favorece o 

desenvolvimento da criatividade, de senso crítico, da participação, da competição 

‘sadia’, da observação, das várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em 

aprender. Quanto às desvantagens, podem-se citar: o perigo de se dar um caráter 

puramente aleatório, tornando o jogo um mero entretenimento; falsas concepções de que 

se devem se ensinar muitos conceitos através de jogos, pois o lúdico não deve substituir 

o método convencional de ensino, e sim dar suporte para assuntos em que se encaixa o 

aproveitamento do mesmo e, por último, situações em que ocorre coerção por parte do 

professor, exigindo que o aluno jogue contra sua vontade, “destruindo a voluntariedade 

pertencente à natureza do jogo” (GRANDO, 2001, p.1). Um estudo realizado por 

Pereira (2007, p.205) relata que 83,1% dos alunos se mostram favoráveis à utilização de 

jogos eletrônicos na sala de aula.  

 

1.1.2 Jogos eletrônicos com fins educacionais 

 



Lucena (1994 apud FIALHO, BARROS, 2001, p.3-4) explica a utilidade dos 

jogos eletrônicos educacionais: “o computador é usado de forma lúdica, para 

desenvolver um determinado tópico que exija certas habilidades e características, tais 

como destreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio indutivo, dentre 

outras”. 

Uma pesquisa com jovens de 10 a 17 anos realizada em 2002 relata que 85% 

acham que o desafio é o maior atrativo em jogos eletrônicos, preferindo histórias ricas e 

imersivas, qualidade gráfica e inteligência artificial (CLUA, JUNIOR,NABAIS apud 

BITTENCOURT, GIRAFFA, 2002, p. 29-30). Desta parcela, 68% desses jovens 

consideram jogos educativos ruins, e alguns dos problemas citados são: não encontram 

desafios motivadores, que os façam ter vontade de jogar e aprender; por o jogo ter sido 

elaborado por pedagogos, a ênfase tende a ser a educação, esquecendo-se de elementos 

importantes para o entretenimento. Como demonstrado na pesquisa, os jogos precisam 

de atrativos para prender a atenção do aluno para que a falta de interesse por esse tipo 

de jogo não venha a acontecer. 

Este contexto se explica devido às características encontradas nos alunos de hoje 

em dia, como: a preferência pela tentativa e erro, explorando o funcionamento de 

equipamentos, jogos, entre outros, ao invés do uso de manuais; a visão positiva da 

tecnologia, levando-a em consideração e transformando-a em algo natural, tornando-se 

“praticamente uma extensão do próprio corpo”; e a intimidade com a “socialização” 

proporcionada por sites de relacionamentos, softwares de mensagens instantâneas, e 

jogos online, que aumentaram a interação entre os jovens das recentes gerações 

(GOMES, CARVALHO, 2008, p.2-3). 

 

1.2 Mashups 

No contexto da Engenharia de Software é possível se identificar modelos de 

processos de desenvolvimento de software tais como o modelo “em cascata”, o 

desenvolvimento incremental e a engenharia de software orientada a reuso. O último 

modelo é, agora, a abordagem padrão para a construção muitos tipos de sistemas 

(SOMMERVILLE, 2010) e se caracteriza pelo reuso sistemáticos de componentes ou 

sistemas de “prateleira”. 

Além da vasta criação e utilização de frameworks de propósitos diversos, um 

fenômeno dos últimos anos tem favorecido a adoção da orientação a reuso: um tipo de 



componente, o serviço web (web service), tem sido adotado cada vez mais por empresas 

que querem disponibilizar as funcionalidades de suas soluções além das fronteiras de 

seus próprios domínio. É possível citar diversos exemplos como YouTube3, Flickr4, 

Correios do Brasil e muitos outros. Esta característica favoreceu a geração de ideias e 

talentos antes não alcançados de forma tão maciça. 

Foi o que aconteceu com Paul Rademacher, que, em 2005, desenvolveu uma 

aplicação agregando duas APIs5 distintas, a de serviços do Google Maps6  e a do serviço 

online Craigslist - uma lista de imóveis para alugar -, criando assim o que chamou de 

Housingmaps7 (TAPSCOTT, WILLIAMS, 2006, p.227-234). 

Um termo proveniente do cenário musical, que consiste na mistura de duas ou 

mais músicas dando origem a uma nova, foi utilizado por Tapscott e Williams (2007, 

p.233) para definir o fenômeno similar na web: quando se mescla dois ou mais serviços 

ou aplicativos de diferentes sites e cria-se uma nova aplicação, isto é um mashup. 

Empresas de grande porte estão disponibilizando cada vez mais suas API’s para 

que esse novo tipo de aplicativo possa ser desenvolvido e alguns sites são 

especializados apenas em divulgar mashups que utilizam API’s específicas, como no 

caso do Google Maps Mania8, que conta desde mashups com objetivo de mapear os 

camelos selvagens na Austrália, a mashups para visualização de áreas em inundação 

pelo rio Mississipi. Outro site com destaque é o Google Geo Developers Blog, oficial da 

Google, que também divulga mashups que utilizam a API do Google Earth.  

 

2 Resultados 

Desenvolvido em cima da plataforma Google Maps, o Geory tem como objetivo ser 

uma ferramenta de suporte ao ensino de matérias escolares em que se possa aplicar 

conhecimentos referentes à geolocalização, tais como Geografia e História. Tais disciplinas são 

muitas vezes classificadas como “decorativas”, e pode ser benéfico ao aluno contar com meios 

                                                        
3 http://www.youtube.com/ 

4 http://www.flickr.com/ 

5 Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações  

6 http://maps.google.com/ 

7 http://www.housingmaps.com/ 

8 http://googlemapsmania.blogspot.com/ 



inovadores, como o Geory, que o ajudem assimilar assuntos considerados complexos por ele. 

Nele o aluno poderá,  além de responder perguntas sobre a história e geografia, também contará 

com um ranking, incentivando a competição entre seus jogadores. 

 

2.1 Características 

 

O jogo conta com diversas características que estimulam seu uso, seja por alunos ou 

professores, tornando-o uma ferramenta de suporte na sala de aula: 

� competição sadia entre os jogadores: quando o usuário entra no jogo e escolhe 

uma missão para jogar, um contador contabiliza o tempo que o mesmo levou 

para responder as perguntas. Um ranking é exibido para cada missão, 

mostrando o nome e o tempo que o jogador levou para concluir a missão; 

� missões com objetivos educacionais: o aluno poderá escolher a missão que quer 

jogar baseada no assunto em que está interessado em assimilar; 

� as mensagens utilizadas durante o jogos são sempre motivadoras, para que não 

se tenha medo de errar as respostas das perguntas, como ocorre em sala de aula 

(1997, apud FIALHO, BARROS, 2001, p.3). Exemplo de mensagens: “Será que 

você não se confundiu? Tente novamente, não desista!”, ao invés de uma 

mensagem direta “Resposta errada”; 

� O professor poderá verificar o histórico de respostas do aluno, identificando 

onde cada um tem dificuldade.  

 

2.2 Utilização 

 

Geory poderá ser utilizado em diversas ocasiões, mas será melhor aproveitado se 

aplicado dentro da sala de aula, como um exercício de revisão, ou até mesmo trabalho, devido 

às funcionalidades existentes. 

Antes de utilizar o jogo, o professor poderá criar uma missão que pretende aplicar em 

aula utilizando o backend do sistema, que terá espaço para criação de missões, perguntas e 

respostas, relatórios de aproveitamento do aluno e também conta com um espaço para ler as 

sugestões feitas pelos jogadores, como dúvidas, alguma palavra que o aluno não conhecia, e 

outros problemas relacionados ao jogo. 

Criada a missão, o professor poderá organizar os alunos no laboratório de informática, 

onde cada aluno ficará em um computador com acesso ao jogo. Os alunos receberão a instrução 



de escolher uma determinada missão para jogar, e, quando o professor der o sinal, todos irão 

começar ao mesmo tempo.  

A tela inicial do jogo (Figura 1) é onde o jogador seleciona a missão desejada, cada uma 

com seu respectivo Objetivo Educacional, que corresponde ao “tema” da missão selecionada. 

Juntamente com o objetivo, será mostrado o ranking, tanto do jogo no seu modo normal, quando 

no modo difícil. 

Figura 1 Tela inicial do jogo 

 
 

Os tipos de modos existentes são: normal e difícil. No modo normal, o jogador terá que 

responder perguntas clicando nos marcadores que aparecerão no mapa. No modo difícil, serão 

disponibilizados os próprios marcadores para serem colocados onde o aluno achar que é correto, 

sem ajuda de opção, apenas com uma área de “margem de erro” que o jogador terá para 

responder a pergunta. Clicando no marcador correspondente a resposta correta, ele avança pelo 

caminho a ser percorrido na missão. Clicando na errada, o jogo envia uma mensagem alertando 

que aquela não é a resposta certa e o jogador tenta novamente.  

Ao iniciar o jogo, o aluno verá o mapa com o personagem no waypoint inicial da rota a 

ser traçada (Figura 2). Cada waypoint alcançado, um novo texto explicativo será mostrado, 

podendo ter um texto que o professor ache importante que o aluno leia antes de responder a 

pergunta.  

 



Figura 2 Primeiro mapa, onde o aluno verá a rota a ser traçada e o texto do waypoint em que 

estiver. 

 
 

O jogo conta com dois mapas, um será mostrado logo depois da escolha da missão, e 

outro que estará escondido, sendo habilitado quando o jogador for responder a próxima 

pergunta. Clicando em “Estou Pronto”, o mapa é trocado, a pergunta é mostrada, e, dependendo 

do modo a ser jogado, os marcadores estarão disponíveis como opções.  

Enquanto o aluno estiver com o mapa das perguntas sendo mostrado (Figura 3) – 

indicando que está respondendo uma pergunta – um contador estará rodando e no final do jogo 

salvará o tempo de conclusão da missão no banco de dados. Voltando a tela principal, se for um 

dos cinco com o tempo menor, o nome e tempo serão mostrados no ranking. 

 

Figura 3 Mapa de perguntas, onde o aluno selecionará a resposta que julga correta através dos 

marcadores. 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Este artigo apresentou o Geory, uma jogo online de cunho educacional 

desenvolvido sobre a plataforma do Google Maps. Foi também apresentado um estudo 

sobre jogos educacionais e sobre este novo modelo de software, o mashup. O Geory 

ainda está em sua primeira versão e ele pode ser melhorado a partir da sua avaliação em 

um real contexto educacional. 

O estudo de viés pedagógico mostrou-se fundamental para que fosse possível 

conferir utilidade educacional à ferramenta, indo além de uma simples ferramenta de 

entretenimento. Através do estudo foi possível também se perceber a proximidade dos 

desafios advindos da evolução da cultura e dos meios computacionais. 

Como trabalhos futuros cita-se a inclusão de novas funcionalidades ao Geory a 

partir de um estudo de sua aplicação em um contexto real. Outro trabalho possível é a 

criação de uma API de serviços web que possibilite sua utilização em novos mashups. 

Por final sugere-se sua também a criação de um módulo para que ele seja consumido, 

por exemplo, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como o Moodle 

(MOODLE, 2011). 
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