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Existem ferramentas que auxiliam a busca de ideias criativas no 

momento do desenvolvimento de um produto e para isso o método 

Synectics que utiliza de analogias para gerar essas ideias. A produção 

de um jogo didático que utiliza do método Synectics para o 

desenvolvimento seria interessante para ser utilizado com alunos do 

ensino superior, a fim de prepará-los melhor para o mercado de 

trabalho. Dessa maneira, esse artigo tem como objetivo identificar as 

tendências de futuras pesquisas científicas envolvendo um jogo que 

abordem como método de criatividade o Synectics, através da revisão 

da literatura. Para atingir esses objetivos, o estudo foi baseado no 

processo Knowledge Development Process-Constructivist (ProKnow-

C). O artigo foi separado em algumas etapas. Na primeira formou-se o 

portfólio bibliográfico, a fim da identificação da relevância de alguns 

periódicos, autores mais citados e as palavras-chave mais 

encontradas. Assim, o portfólio final contém 7 artigos, porém, nenhum 

contém um jogo educacional envolvendo o método Synectics para a 

geração de ideias criativas aos estudantes de engenharia, evidenciando 

a lacuna da futura pesquisa cientifica.  
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1. Introdução 

Atualmente, muitas empresas necessitam da ação e dos pensamentos criativos de seus funcionários, 

a fim de inovar e criar soluções mais inteligentes para os problemas que surgem no 

desenvolvimento de seus produtos. Para isso, é necessário que durante a graduação, os estudantes, 

conheçam as diferentes ferramentas e métodos, considerados criativos e que podem auxiliar no 

aprendizado e evolução de um projeto.  

O método Synectics, promove a criatividade e a procura por novas teorias para problemas já 

existentes, possibilitando, que o problema seja resolvido de forma eficaz e com melhorias 

contínuas. Por se tratar de um método detalhista e que busca a qualidade, pode ser uma maneira de 

gerar inovações em empresas, fugindo dos métodos tradicionais.  

Tendo isso em vista, o desenvolvimento um jogo didático, pode servir para ser utilizado como uma 

ferramenta auxiliar com a finalidade de proporcionar aos estudantes de graduação o contato com o 

método Synectics. Assim potencializando e aperfeiçoando a criatividade dos universitários, uma vez 

que a capacidade de um indivíduo em transferir ideias, é considerada como umas das características 

mais importantes no desenvolvimento de projetos criativos. A aplicação de um jogo didático pode 

simular problemas e estratégias que os estudantes podem encontrar durante sua vida profissional e 

auxiliá-lo no desenvolvimento de projetos. 

Assim, o objetivo do presente artigo é realizar uma pesquisa bibliométrica e sistêmica, com a 

finalidade de encontrar os possíveis projetos e lacunas que podem ser encontradas utilizando o tema 

em questão. 

1.1 Análise bibliométrica e sistêmica 

Os estudos bibliométricos surgiram na Rússia, em 1829. Mas, a primeira pesquisa utilizando a 

ferramenta, foi aplicada em 1917 por Cole e Eales, que realizaram um estudo entre as publicações 

dos anos de 1550 a 1860 (FARIA et al., 2013). Foi no início do século XX que a revisão 

bibliográfica realizada utilizando o mecanismo de bibliometria avançou pela primeira vez com o 

intuito de verificar o crescimento científico de determinada área (ARAUJO, 2006). 

Segundo Ensslir et al. (2014), a análise bibliométrica é um processo que evidencia 

quantitativamente um conjunto de artigos, presente em um portfólio bibliográfico, para 

posteriormente ser realizado a gestão da informação e do conhecimento científico de um 

determinado assunto, realizado através do número de documento extraídos. Assim, pode-se afirmar 



que ao realizar o levantamento bibliográfico, para a construção do conhecimento serve para 

identificar as oportunidades de uma futura pesquisa no tema.   

A revisão bibliográfica é importante para estabelecer a orientação em que a pesquisa vai avançar, 

através de um ponto de vista científico. Para isso é necessário que o pesquisador defina as palavras-

chave, autores, bases de dados, periódicos e os artigos mais relevantes para o tema que será escrito 

(VAZ et al., 2012). Ou seja, a análise bibliométrica é fundamental para toda a pesquisa científica 

(WEBSTER; WATSON, 2002). Há a possibilidade de utilizar métodos e estatísticos para organizar 

os registros bibliográficos dos documentos encontrados nas bases de dados (MALDONADO; 

SILVA SANTOS; SANTOS, 2010).  

Existem algumas leis bibliométricas que são utilizadas para estabelecer as diretrizes de busca e 

classificação na pesquisa científica. São três as leis mais conhecidas (GUEDES; BORSCHIVER, 

2005): A primeira é conhecida como Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso, de 1926, onde 

estabelece que o crescimento da literatura está relacionado com a frequência em que a 

produtividades dos periódicos aumenta, tanto dos autores, como das publicações. Já em 1934, foi 

estabelecida a lei de Bradford ou Lei da Dispersão dos periódicos, em que é mensurado o quanto 

um periódico é citado em determinada área. E a última lei, de 1940, Lei de Zipf ou Lei do Mínimo 

Esforço, aborda o quanto as palavras chave aparecem nos periódicos (SILVEIRA, 2012).  

Segundo Conforto, Amaral e Silva (2011), a revisão bibliográfica sistemática, é considerada um 

modo de revisão que permite a rastreabilidade através dos critérios adotados ao longo do processo 

por cada autor. As principais vantagens para o uso da RBS é: 

a) É passível de ser reproduzida/replicada: há a possibilidade de outros pesquisadores 

replicarem o mesmo processo. 

b) É mais eficiente: o processo permite que o pesquisador leve menos tempo na escrita 

de uma revisão da literatura 

c) É mais precisa e confiabilidade aos resultados: existe uma confiança para a 

identificação das lacunas existentes na pesquisas. 

d) É abrangente: os critérios utilizados que definem os critérios adotados. 

2. Metodologia 

No presente artigo, a metodologia utilizada foi caracterizada como bibliográfica e sistemática, 

utilizando uma abordagem quantitativa e qualitativa, para caracterizar a pesquisa. 



Marconi e Lakatos (2010) definem pesquisa bibliográfica como um levantamento de toda a 

bibliografia que já foi publicada sobre determinado tema, principalmente decorrentes a revistas e 

livros, e tem como objetivo falar de forma clara sobre o conteúdo. Sendo considerada uma forma 

secundária de pesquisa. E a pesquisa apresenta características quantitativas por caracterizar-se da 

utilização de instrumentos estatísticos para a coleta e tratamento dos dados. Além de ter caráter 

descritivo, com a finalidade de classificar a relação entre as variáveis (OLIVEIRA, 1999).  

A análise bibliométrica foi realizada a partir do método Knowledge Development Process–

Constructivist (ProKnow-C), proposto por Ensslin et al. (2010). O método para a formação de 

portfólio bibliográfico está subdividido em quatro fases: 

“i) seleção do banco de artigos brutos: composto pela definição daspalavras-chave, 

definição dos bancos e a busca de artigos nosbancos de dados; 

ii) filtragem: composta pela filtragem efetuada no banco de artigos brutosquanto à 

redundância, repetição e alinhamento do artigo ao tema depesquisa; 

iii) filtragem do banco de artigos: relevância do conhecimento científicodos artigos e 

identificação dos autores; 

iv) filtragem quanto ao alinhamento do artigo integral: composto pelaleitura integral dos 

artigos.” (STANKOWITZ, 2014, p. 125). 

Para essa pesquisa, foi estabelecido as seguintes palavras-chave: Creativity Method, Synectics e 

Educational Game. Além da utilização das principais bases de dados ofertadas pelo portal de 

periódicos da CAPES, entre elas: Scopus e Web of Science. Para a análise bibliométrica foi 

utilizado o software EndNote X8 como gerenciador de referências bibliográficas dos artigos 

coletados na pesquisa. Os artigos foram escolhidos durante os meses de abril e maio de 2018, nas 

bases de dados citadas anteriormente.  

Os filtros utilizados na pesquisa seguiram os seguintes parâmetros: 

a) Somente artigos na área de engenharia; 

b) Somente artigos científicos; 

c) Somente artigos disponíveis (open access); 

d) Somente artigos com qualis em engenharia III; 

e) Somente artigos alinhados com o tema (título, resumo e palavras-chave). 

3. Análise dos resultados 

Nesta produção de palavras-chave, foi realizada a pesquisa com as palavras-chave separadamente. 

A busca da palavra “Creativity Method” totalizou 147 artigos. Ao colocar o filtro somente artigos 

na área de engenharia, permaneceram apenas 68 artigos, filtrando apenas para artigos científicos, 



permaneceram 25, desses, apenas 11 estão disponíveis e com a utilização do filtro somente para 

artigos que contenham qualis em engenharias III, restaram 5. E após o alinhamento com o tema, 

lendo título, resumo e palavra-chave foram excluídos mais 2 artigos, porém, nenhum está alinhado 

com o tema. Para a palavra “Synectics” foram totalizados 245 artigos, com a restrição para artigos 

na área de engenharia, permaneceram 34 artigos, com o filtro artigos científicos o número caiu para 

19, com o filtro para artigos disponíveis, restaram 4 artigos, desses 3 possuem qualis em 

engenharias III e após a leitura para o alinhamento com o tema apenas 2 permaneceram no 

portfólio. Já para a palavra “Educational Games”, o total de artigos encontrados nas bases de dados 

foi de 3755, com o filtro para artigos na área de engenharia, sobraram 784 artigos, com o filtro para 

artigos científicos, o número caiu para 168 artigos, sendo desses 85 open access e ao filtrar para os 

que possuíam qualis em engenharia III o número ficou em 25. Após a leitura do título, resumo e 

palavra-chave os artigos foram reduzidos a 5. Assim, cada palavra-chave com os respectivos filtros, 

encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Quantidade de artigos, conforme os parâmetros estabelecidos 

  Criativity Method Synectics 
Educational 

Games 

Número total de artigos 147 245 3755 

Somente artigos na área de engenharia 68 34 784 

Somente artigos científicos 25 19 168 

Somente artigos disponíveis (open acess) 11 4 85 

Somente artigos com qualis (engenharia III) 5 3 25 

Somente artigos alinhados com o tema 0 2 5 

Fonte: autoria própria, 2018. 

Na segunda etapa as palavras (Tabela 2) foram unidas de duas em duas, ou seja, foram pesquisadas 

primeiramente as palavras Creativity Method e Synectics, foram utilizados os mesmos filtros e ao 

final foram encontrados apenas 20 artigos e após a utilização dos filtros, restaram apenas 2 artigos, 

desses nenhum faz parte do portfólio. Para Creativity Method e Educational Game, o total de 

artigos encontrados foi de 1, esse não faz parte do portfólio. Já para as palavras Synectics e 

Educational Game não foi encontrado nenhum artigo.  

 

 

 

 



 

Tabela 2 - Quantidade de artigos, conforme os parâmetros estabelecidos para as palavras chaves unidos 

 

“Creativity 

Method” AND 

“Synectics” 

“Creativity 

Method” AND 

“Educational 

Games” 

“Educational 

Games” AND 

“Synectics 

Número total de artigos 20 1 0 

Somente artigos na área de engenharia 2 1 0 

Somente artigos científicos em periódicos 2 1 0 

Somente artigos disponíveis (open access) 2 1 0 

Somente artigos com qualis(engenharia III) 0 0 0 

Somente artigos alinhados com o tema 0 0 0 

Fonte: autoria própria, 2017. 

Na última etapa as três palavras-chave foram reunidas e pesquisadas em todas as bases de dados já 

citadas. Mas, apenas com as palavras e sem os filtros foi encontrado apenas um artigo, porém, o 

artigo não possui qualis em engenharia III, assim, não faz parte do portfólio. Sendo ele: An ideation 

game conception based on the Synectics method, dos autores HeikoDuin, Jannicke Baalsrud Hauge 

e Klaus-Dieter Thoben, de 2009 e da Alemanha. 

Após outra análise sucinta o Quadro 1 apresenta cada um dos artigos que foram selecionados, sendo 

7 que compõe o portfólio. Para a quantidade de artigos que cada autor tem no portfólio, a Figura 1 

representa a participação. A análise das palavras-chaves mais utilizadas nos artigos selecionados é 

encontrada na Figura 2. E finalmente a quantidade de artigos publicados em seus respectivos 

periódicos do portfólio está representada na Figura 3. 

Quadro 1 - Artigos do portfólio bibliográfico 

Título Autor/Ano Número de Citaçõe 

Role of visualition in creative behavior. Faste, R.A. (1972) 1 

Game play in engineering education: concept and 

experimental results. 
Foss, B.A.; Eikaas, T.I. (2006) 51 

Game play in vocational training and engineering 

education. 

Foss, B.A.; Solbjorg, O.K.; Eikaas, 

T.I.; Jakobsen, F. (2007) 
0 

Motivation and learning progress through 

educational games. 

Münz, U.; Schumm, P.; Wiesebrock, 

A.; Allgöwer, F. (2007) 
31 

Educational quiz board games for adaptive e-

learning. 
Bontchev, B.; Vassileva, D. (2010) 1 

Motivation and multimodal interaction in model-

driven educational game design. 

Jovanovic, M.; Starcevic, D.; 

Minovic, M.; Stavljanin, V. (2011) 
15 

Learning model combined with mind maps and 

cooperative strategies for junior high school 

student. 

Mustami, M. K.; Suryadin, W.I.S. 

(2017) 
1 

Fonte: autoria própria, 2018. 

 



Gráfico 1 – Quantidade de publicações por autores nos artigos selecionados no portfólio 

 
Fonte: autoria própria, 2018. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de palavras-chaves encontradas nos artigos do portfólio 

 
Fonte: autoria própria, 2018. 
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Gráfico 3 – Quantidade de periódicos encontrados no portfólio 

 
Fonte: autoria própria, 2018. 

Após todas as etapas do método ProKnow-C, os autores do portfólio que mais publicaram na área 

do tema foram: Bjarne A. Foss e Tor I. Eikaas todos com 2 artigos publicados no portfólio. As 

palavras-chave mais encontradas foram: E-learning, Creativity e Games. E o journal mais utilizado 

foi o International Journal of Engineering Education, avaliado pela CAPES, na área de engenharia 

III, como B1. 

A análise na íntegra dos artigos que compõem o portfólio será apresentada a seguir. O artigo de 

Faste (1972) avalia o quão eficaz o método Synectics quanto método de criatividade para o ensino 

de engenharia no artigo: “Role of visualition in creative behavior”, sendo que o objetivo do artigo é 

descrever um experimento para confirmar a eficácia do método, para isso o autor realizou um teste, 

com 28 estudantes de engenharia da Universidade Tufts. Os integrantes desenvolveram um projeto 

para a solução de um problema, através do método Synectics, para avaliar os resultados, a 

universidade indicou juízes. Como resultado o autor revela que os testes revelaram que as 

abordagens visuais e operacionais do método auxiliam para a solução dos problemas.   

Foss e Eikaas (2006), no artigo “Game play in engineering education-concept and experimental 

results”, avalia uma base de design e um conjunto de recursos de aprendizagens on-line baseados 

em simuladores dinâmicos que aproveitam o recurso de um jogo, assim, o objetivo é testar os 

recursos de e-learning que possibilitem materiais mais interativos e avançados de aprendizado. Os 

autores utilizaram cinco cursos de graduação, envolvendo as disciplinas de cálculo 1, física e 

engenharia de controle, para testarem o jogo, eles avaliaram o efeito da aprendizagem 

qualitativamente, através de experiências. O estudo indicou que os simuladores dinâmicos 

juntamente com os jogos, possuem efeito positivo. 
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No artigo “Game play in vocational training ano engineering education”, Foss et al (2007), 

elaboraram um conjunto de novos motivadores e inovadores pacotes de treinamento para técnicos 

de automação. Esses são relacionados com jogos de alto grau de interatividade. Os autores 

acreditam que os jogos educacionais aproveitam os conhecimentos e as habilidades dos alunos. O 

jogo AutoTech, é patrocinado pelo programa Leonardo da Vinci e foi testado por estudantes de 

técnico em automação. A avaliação ocorreu em duas etapas, uma durante o processo de 

desenvolvimento e outra após a utilização dos recursos, todas através de questionários. Os autores 

indicaram que o jogo obteve resultados positivos, por não precisar de uma matemática avançada e 

que os estudos iriam continuar.  

Münz et al (2007), evidenciou no artigo: “Motivation and learning progress through educational 

games”, como os jogos educacionais podem auxiliar no ensino e na motivação para aprender um 

novo conteúdo, o objetivo principal dos autores foi mostrar como um jogo de computador pode 

ajudar na formação dos estudantes do curso de controle de automação. Dessa forma, o jogo 

submarino, foi aplicado com mais de 150 estudantes, em fevereiro de 2007, e através de 

questionários e observações foi possível concluir que os alunos podem se tornar motivados por um 

exemplo que os leve para situações reais, além de, aumentar o conhecimento sobre o conteúdo 

abordado.  

O artigo “Educational Quiz Board Games for Adaptive E-Learning”, Bontchev e Vassileva (2010), 

incentivam os alunos a melhorar os conhecimentos em determinadas áreas da engenharia através de 

jogos. O objetivo dos autores é descrever o processo de gerenciamento de um jogo de perguntas 

gerais, criados por um tabuleiro, além de identificar os perfis psicossociais de cada estudante. O 

artigo não foi aplicado e não houve uma metodologia utilizada para avaliá-lo. Como resultados os 

autores indicaram que o modelo pode ser utilizado para apresentações de questionários, missões e 

labirintos e que o próximo passo do estudo é aplicá-lo em turmas de engenharia. 

Jovanovic, et al (2011), identificou e contruiu perfil de interfaces de usuários para jogos educativos 

no artigo “Motivation and Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design”, 

assim, o objetivo geral do artigo é reutilizar ideias de interfaces de usuários multimodais e teorias 

psicológicas de motivação e aprendizado para combiná-las no design de jogos educativos. O artigo 

não foi aplicado e não houve uma metodologia para avaliá-lo. Os autores conseguiram elaborar um 

modelo através da classificação de estados motivacionais que auxiliam na aprendizagem, assim, 

identificando os perfis dos jogadores de acordo com as habilidades e preferências.  



A capacidade do pensamento criativo, a atitude criativa e o domínio de conteúdos por estudantes, 

foi abordado no artigo “Learning Model Combined with Mind Maps and Cooperative Strategies for 

Junior High School Student”, dos autores Mustami e Surtadin (2017), o objetivo foi desenvolver um 

modelo de aprendizado criativo para que os estudantes utilizassem no gerenciamento de projetos 

durante a vida. Os autores acreditam que os professores do colégio não apresentam tempo suficiente 

para desenvolver e projetar um aprendizado criativo. Assim, o modelo de aprendizagem envolvendo 

Synectics e mapas mentais e estratégias cooperativas tem um impacto significativo sobre a 

capacidade de pensamento criativo, atitude criativa e domínio do assunto para os alunos, foi 

aplicado com estudantes do ensino médio em Makassar, o estudo é considerado um quase-

experimental, uma vez que foi utilizado um grupo pré-teste e pós-teste de grupos de controles, os 

dados obtidos foram analisados quantitativamente e qualitativamente. 

4. Considerações Finais 

Dessa forma é possível verificar que grande parte dos artigos apresentam o quanto um jogo 

pode ser bom para o desenvolvimento dos estudantes em diversas áreas, desde o ensino médio, até a 

graduação. Outros apresentam, que o método Synectics é eficiente para a geração de ideias criativas, 

porém, não existe nenhum artigo com a finalidade de desenvolver um jogo educacional para 

auxiliar o processo de criação utilizando o método Synectics, assim, evidenciando a lacuna, por se 

tratar de um tema novo. 

Recomenda-se no futuro realizar novamente todas as etapas do incluindo-se a análise das 

referências dos artigos que constituem o portfólio bibliográfico que, além da análise sistêmica de 

todos os artigos que compões o portfólio. 
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