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1 RESUMO 

O aplicativo para smartphones Frutos Financeiros, tem como objetivo facilitar o 

aprendizado no mundo dos negócios, pois é um jogo didático que proporciona aos 

jogadores uma visão da importância prática de negociação, de saber comprar e vender, 

de observar as estratégias dos concorrentes, planejando e observando cenários, além 

de estimular o raciocínio lógico, a comunicação, a liderança, a linguagem corporal, 

aprendendo a trabalhar em equipe. Frutos Financeiros é representado por cartas 

coloridas de vários frutas e o objetivo é conseguir moedas plantando e depois colhendo 

estas frutas. O jogo apresenta extensa negociação e fechamento de acordos e ganha 

quem conseguir acumular o maior número de moedas.  

2 INTRODUÇÃO 

2.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Influência dos aplicativos no mundo acadêmico, por intermédio da aplicação de um jogo 

de tomada de decisão. 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O uso de aplicativos no ambiente acadêmico podem facilitar o aprendizado? 

 

2.3 HIPÓTESES DE ESTUDO 

Segundo Kearney (2014), acredita-se que isto é possível porque com o uso dos 

aplicativos em sala de aula além de criar uma flexibilidade e interesse, estimula a 

criatividade, comunicação, trabalho em equipe e pensamento crítico dos estudantes e 

inclusive dos próprios educadores.  

Já para Green (2014), o autor se baseia pelos princípios da teoria sociocultural que 

o  uso dos aplicativos acaba desenvolvendo três sabedorias: autenticidade, 

personalidade e colaboração.  



Autenticidade refere-se as ferramentas e processos que são utilizados durante o 

jogo em relação a vida real, ou seja, é quando aplica os aprendizados no jogo em 

tomada de decisões verdadeiras. 

Personalidade, o quanto o aplicativo interfere no lado positivo da personalidade dos 

usuários criando características diferentes para cada pessoa. Desde a característica 

ousada na qual a pessoal não tem medo de se arriscar, até ao conservador que 

basicamente é o oposto da personalidade que gosta de arriscar e correr riscos. 

Colaboração é a área na qual ocorre um grande desenvolvimento da integração 

social, pois há um compartilhamento de ideias e sugestões para a tomada de decisão e 

seja no aplicativo ou na vida real, essas ideias são trocada para a melhor a formação 

de opinião. 

3 OBJETIVOS 

Esse trabalho terá o objetivo de esclarecer como um jogo de tomada de decisão é 

capaz de criar ou estimular diferentes áreas de aprendizagem na área acadêmica tanto 

quanto teorias aplicadas através de livros. Vamos estudar como aplicativos de jogos 

influenciam no mundo acadêmico, se eles facilitam ou não a aprendizagem e 

principalmente se isso pode ser um fator de sucesso para melhorar na educação. 

Porque dentro do mundo acadêmico é possível explorar inúmeras formas que facilitem 

na aprendizagem de formas inovadoras e uma delas é através de jogos educacionais. 

4 METODOLOGIA 

O trabalho faz um estudo de comparação entre o aprendizado com o auxílio da 

tecnologia que estimula a pensar na pratica e no método da tradicional. O processo se 

inicia com o desenvolvimento do jogo em aplicativo para que sejam disponibilizados em 

celulares e tablets. Após obtermos essa ferramenta, será iniciado o teste com alunos da 

faculdade que cursão administração e após a atividade será iniciado um processo de 

comparação entre aulas com e sem o jogo, os resultados coletados através de uma 

pesquisa de satisfação serão computadorizados e assim montaremos um gráfico 

comparativo dos requisitos que melhoraram ou pioraram ao longo da dinâmica. 



5. DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo está em desenvolvimento e para descobrir se o jogo seria uma 

ferramenta que facilita o aprendizado, foi feita uma dinâmica com o mesmo jogo porem 

em cartas e assim podemos tirar algumas conclusões. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O jogo em cartas apresentou um resultado bem positivo através de feedback dos 

grupos que participaram da dinâmica. O que chamou a atenção das pessoas foi a 

interação que tiveram durante o jogo no sentido da competividade. 
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