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RESUMO 

O videogame é um aparelho muito comprado pelas pessoas para utilizá-lo como forma de 
entretenimento, mas muitas desconhecem o que é uma geração de consoles e as capacidades 
que cada plataforma é capaz de oferecer ao seu usuário. O projeto tem como intuito realizar um 
levantamento bibliográfico sobre as gerações de consoles ao longo do ano e observar e analisar 
as principais características que cada plataforma apresenta, como por exemplo, o poder de 
processamento de cada um. Além disso, foi aplicado um questionário para analisar quanto tempo 
os alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Interativa dedicam aos videogames e verificar a 
preferência de jogos. Por meio da pesquisa foi possível constatar que 57% das pessoas 
entrevistadas afirmaram possuir um console e que a maioria costuma jogar até 1 hora por dia, 
sendo os jogos de simulação e FPS aqueles mais utilizados pelos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Videogame é uma plataforma para jogar games, eles podem ser tanto portáteis como fixos 

(consoles de mesa). Com o avanço da tecnologia, além de utilizá-lo para jogar, é possível assistir 

a vídeos, filmes, séries e lives por meio de certos aplicativos. 

A primeira geração de videogames criada foi o Magnavox Odyssey(1972) e o Coleco 

Telstar (1976). A segunda geração apresentou o Atari 2600 (1977). A terceira geração teve 

Nintendo Entertainment System (1985) e o Master System (1986). A quarta geração foi marcada 

pelo surgimento do Sega Genesis (1988), o Neo Geo (1990), o Mega Drive (1990) e o Super 

Nintendo (1990). Na quinta geração teve como consoles o Sega Saturn (1995), Nintendo 64 

(1996), e o Playstation (1994)  



 

 

A sexta geração foi marcada pela presença dos consoles Sega Dreamcast (1998), 

Playstation 2 (2000), do Nintendo GameCube (2001) e o surgimento do Xbox, primeiro console a 

ser fabricado pela Microsoft. A sétima geração de consoles teve o surgimento do Nintendo Wii 

(2006), o Playstation 3 (2006) e o Xbox 360 (2005). A oitava geração foi caracterizada pelo  

PlayStation 4 (2013) com capacidade gráfica de 1.84 teraflops de processamento, o Xbox One 

(2013) com capacidade gráfica de 1,31 teraflops de processamento e o Nintendo Wii U (2012), 

primeiro console da empresa capaz de suportar gráficos em alta definição (HD). 

A atual geração é composta pelo PlayStation 5 (2020)  feito pela Sony com capacidade 

gráfica 10,28 teraflops e o Xbox Series X (2020) com capacidade gráfica de 12 teraflops. Além 

disso, tem-se o Nintendo Switch (2017), console híbrido que apresenta capacidade gráfica inferior 

em relação aos outros consoles da mesma geração. 

 

                                   

   Figura 1 - Atual geração de consoles (9º Geração)           Figura 2 – Consoles retrô 
                    Fonte: Agência Brasil EBC      Fonte: Oficial NET 

 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA                                                                    

 

Os videogames são atualmente uma das principais formas de entretenimento e 

pode ser aproveitado por pessoas de qualquer faixa etária, representando grande 

importância para a economia visto que seu faturamento é hoje superior ao gerado pela 

indústria cinematográfica.  

Com a constante evolução da tecnologia, os consoles atuais apresentam diversas 

capacidades que não eram possíveis em gerações anteriores e os consoles antigos 

muitas vezes carecem de informações precisas sobre sua capacidade. Seria possível 

realizar um levantamento bibliográfico sobre a evolução dos consoles? Além disso, como 

é a relação que os alunos do Colégio Interativa apresentam em relação aos jogos? 

 



 

 

 

OBJETIVO  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos consoles ao longo 

dos anos em relação às suas características, como poder de processamento e capacidade 

gráfica, e realizar um levantamento a respeito do uso de jogos eletrônicos pelos alunos do 

Ensino Fundamental II do Colégio Interativa.  

 

       
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta é uma pesquisa bibliográfica e, devido a isso, se utiliza de sites, livros e 

revistas para fundamentar seus apontamentos. A fim de cumprir seus objetivos, 

primeiramente busca-se compreender as características de cada geração de consoles e 

elaborar um infográfico para destacar a evolução dos consoles.  

Após isso, será feito um questionário com alunos do 6° ano e do 9° ano do Colégio 

Interativa de Londrina para avaliar se eles fazem uso de videogames como forma de 

entretenimento, o tempo dedicado e os estilos de jogos que mais usufruem. Ao todo foram 

66 pessoas que responderam à pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                          

  

 Após a tabulação dos dados coletados na pesquisa, elaborou-se os seguintes 

gráficos: 

 

Figura 3 – Você possui um console? 
Fonte: Autor 



 

 

 

Com base nesta pergunta pode-se verificar queue 57,6% dos alunos do Ensino 

Fundamental 2 do Colégio interativa possuem ao menos um console em sua residência. 

 

 

Figura 4 – Você joga videogame? 
Fonte: Autor 

 

 

Observa-se que a grande maioria dos alunos afirmou que utilizam videogame como forma 

de se divertir. Com base nessa porcentagem (78,8%) pode-se verificar que mesmo os alunos que 

não possuem um console de mesa em sua residência utilizam de outras formas, como o mobile, 

para ter acesso aos jogos. 

 

 

Figura 5 – Tempo dedicado aos jogos 
Fonte: Autor 

 



 

 

Baseando-se nesses resultados pode-se verificar que 36,4% dos alunos jogam até 

uma hora por dia e 30,3% dos alunos jogam entre 1 e 3 horas por dia. Foi possível 

observar também que uma parcela considerável (21,4%) afirma jogar mais de 5 horas por 

dia. 

 

Figura 5 – Estilo de jogo mais utilizado 
Fonte: Autor 

 

Verificou-se que os estilos mais jogados pelos alunos são de simulação (34,8%) e 

de FPS (33,3%), o que vai de acordo com o que se observa em relação aos títulos de 

jogos que são mais vendidos nas plataformas, como Minecraft e Call of Duty, que 

possuem milhões de exemplares vendidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Por meio de um levantamento bibliográfico foi possível coletar algumas informações 

importantes a respeito de cada console e, como próxima etapa, será elaborado o 

infográfico para organizar as informações coletadas. 

Após a aplicação do questionário com perguntas sobre videogame foi possível 

constatar que os alunos do Colégio Interativa, de uma forma geral, são usuários ativos de 

tal forma de entretenimento, dedicando em alguns casos diversas horas em jogos.  

Além disso, foi possível verificar que os estilos de jogos mais apreciados são de 

simulação, como Minecraft, e de FPS, como Fortnite e Call of Duty. 
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