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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo construir e validar um instrumento de avaliação
de jogos eletrônicos - educacionais ou de entretenimento - para uso em atividades
pedagógicas. O instrumento se propõe a avaliar, por meio das dimensões pedagógica,
experiência do usuário e interface, respectivamente, se um jogo: (a) é adequado para
trabalhar aspectos pedagógicos, como, por exemplo, a interdisciplinaridade e a
contextualização do conteúdo; (b) possui elementos que vão garantir uma boa
experiência para o jogador; e (c) apresenta interfaces com funcionamento correto,
sem erros, com navegação intuitiva e informações visuais claras. Foi utilizada a
abordagem de avaliação centrada em especialistas, a qual exigiu a participação de
profissionais com conhecimentos técnicos específicos nas áreas da Educação, Jogos
e Avaliação na validação do instrumento. Participaram da validação 10 profissionais,
todos docentes. Após a análise das validações dos especialistas, verificou-se que
todos eles consideraram o instrumento válido para apoiar educadores na seleção de
jogos para uso em situações de ensino-aprendizagem, o que evidencia a sua utilidade,
e, ainda, adequado ao objetivo para o qual foi criado, sugerindo a sua relevância. As
observações pertinentes, apresentadas pelos validadores, foram incorporadas ao
instrumento, com vistas ao seu aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Avaliação. Jogos. Educação.

ABSTRACT
The present study aimed to develop and validate an instrument for evaluating
electronic games - educational or entertainment - for use in educational activities. The
instrument proposes to assess, using three dimensions, if a game: (1) is suitable for
working pedagogical aspects such as interdisciplinarity and contextualization; (2) has
elements that will ensure a good experience for the player; and (3) interface with
features work correctly without errors, with intuitive navigation and clear visual
information. A professional judgment approach to evaluation based on specialists was
adopted in the study due to opinion and expertise of Education, Games and
Assessment professionals was extremely necessary. According to all 10 professionals
who participated in the validation, the use of the instrument can assist educators in
selecting games for using in educational activities. Specialists also considered the
instrument appropriate in relation to its purpose. These results indicate the adequacy
and validity of the instrument, which show its relevance. Specialists observations were
included in the instrument in order to improve it.
Keywords: Evaluation. Games. Education.
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1 OS JOGOS COMO OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Processos de ensino-aprendizagem mais dinâmicos e interativos, que
privilegiem a pesquisa e a colaboração, tem sido objeto de interesse de educadores
e de instituições de ensino em todos os níveis. Há indícios de que o uso de objetos de
aprendizagem (OA) 1 na Educação, como, por exemplo, os jogos estimulam o
interesse do estudante e a sua participação (SAVI; 2010); por isso, podem ser
considerados relevante estratégia no processo ensino-aprendizagem.
A palavra jogo deriva do latim jocus que significa gracejo, zombaria,
divertimento e era aplicada no sentido de diversão, de situações que provocam o riso.
Já a palavra ludus pode ser traduzida como lúdico e traz os mesmos significados
anteriores, além de outras definições, como circo, encenações, lugar de aprendizado,
instrução e treinamento (CUNHA, 2010).
Segundo FERREIRA (2004, p. 1158), jogo pode ser definido como “uma
atividade física ou mental organizada por um sistema de regras que definem a perda
ou o ganho”. Diversos autores da área de jogos ou games studies2 trazem diferentes
visões e concepções sobre a origem do jogo e o significado da palavra. Huizinga
(1938, p. 33) define a palavra jogo como:

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de
um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de
alegria e de uma consciência de ser diferente da 'vida cotidiana’.

Para o sociólogo Caillois (2001, p. 10),
Numa das suas mais correntes acepções, e também das mais
próximas do seu verdadeiro significado, o termo “jogo” designa não
somente a actividade especifica que nomeia, mas também a totalidade
das imagens, símbolos ou instrumentos necessários a essa mesma
actividade ou funcionamento de um conjunto complexo.

Segundo Macedo et. al (2007, p. 20), “os objetos de aprendizagem podem ser criados em qualquer
mídia ou formato, podendo ser simples como uma animação ou uma apresentação de slides, ou
complexos como uma simulação. Os OA utilizam imagens, animações e applets, documentos VRML
(realidade virtual), arquivos de texto ou hipertexto, dentre outros”. Wiley (2000, p. 3) define objeto de
aprendizagem como “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”
2 Game Studies é um campo de estudo multidisciplinar na área de Jogos, em que atuam pesquisadores
de Ciência da Computação, Artes, Literatura, Psicologia, entre outras áreas.
1
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Salen e Zimmerman (2003, p. 96) registram que o jogo é “um sistema em que
os jogadores se engajam em um conflito artificial, definido por regras, cujo resultado
é quantificável”. Já Abt (1970, apud SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 90-91) conceitua
o termo como “uma atividade entre dois ou mais tomadores de decisão independentes
buscando alcançar seus objetivos em um contexto limitador [...], um jogo é um
contexto com regras entre os adversários tentando conquistar objetivos”.
Por ser uma atividade bastante antiga é compreensível que o termo jogo
apareça com diferentes interpretações e tenha sido objeto de estudo de diversas
áreas do conhecimento, tais como a Filosofia, Sociologia, Educação e História. A
pluralidade de definições também mostra a sua complexidade e deixa claro que não
é possível chegar a um significado único e absoluto da palavra. Nesse sentido, apenas
características como regras, competição e entretenimento não são adequadas ou
completas para definir jogos.
Huizinga (1938, p. 3) afirma que o jogo é anterior à cultura e mais antigo do que
qualquer forma de organização social, visto que “os animais brincam, tal como os
homens”. Para o autor, é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve
e, por isso, o jogo é definido como um fenômeno cultural e não só biológico. Em seu
livro Homo Ludens, o autor traz a ideia de que o jogo é algo absolutamente primário,
tão essencial quanto o raciocínio e a fabricação e objetos. O título do livro faz uma
analogia aos termos Homo Sapiens3 e Homo Faber4, para explicitar a teoria do autor,
que entende o lúdico como base do surgimento da civilização. Para Huizinga (1938,
p. 10),
O jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata
em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve
permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através
das quais exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. Teremos,
portanto, de limitar-nos a descrever suas principais características.

Jogos são bons para ensinar e avaliar, porque exigem resolução de problemas
e pensamento crítico (SHAFFER, 2006), além de colaboração e negociação,

3

Homo Sapiens Sapiens é a espécie do gênero de primatas ao qual pertencem os seres humanos.
Sapiens quer dizer inteligência e é a característica que os diferencia das demais espécies.
4 Homo Faber é a capacidade de fabricar ferramentas que transformam a natureza. O termo é um
conceito filosófico criado por Hannah Arendt (1958).
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habilidades atualmente consideradas indispensáveis, mas bastante ausentes de
muitas salas de aula.
No entanto, segundo Hays (2005), a seleção de jogos para uso em situações
de ensino-aprendizagem e a avaliação de sua utilização não têm sido feitas a partir
de critérios de avaliação pré-estabelecidos, apoiados em instrumentos específicos.
Na vivência profissional da autora, tem-se observado que educadores selecionam os
jogos de modo intuitivo, sem se apoiar em critérios que considerem as necessidades
de aprendizagem de seus alunos, o que aponta a relevância da construção de um
instrumento que os apoie nesta avaliação, já que existe uma lacuna quanto a
instrumentos que considerem tanto as dimensões características do jogo em si, como
também, as pedagógicas. A partir desta observação, optou-se pela elaboração de um
instrumento que considerasse tanto as dimensões características do jogo em si, como
também, as pedagógicas, já que o estudo tem como ‘pano de fundo’ o uso do jogo em
situações de ensino-aprendizagem.
Com base no exposto, o presente estudo teve como objetivo construir e validar
um instrumento para seleção e avaliação do uso de jogos eletrônicos em situações de
ensino-aprendizagem. Com esta construção espera-se auxiliar educadores que
utilizam esses recursos a fazerem uma reflexão mais aprofundada sobre
características importantes dos jogos. Deseja-se, também, que o instrumento se
constitua em poderoso recurso de apoio ao professor em sala de aula. É importante
ressaltar que este estudo não discute as possibilidades e vantagens do uso de jogos
na Educação, já que se partiu do princípio que os jogos são recursos que contribuem
positivamente nos processos de aprendizagem. Essas questões têm sido amplamente
abordadas por autores nacionais e estrangeiros (ALVES, 2005; BROUGÈRE, 1998;
KISHMOTO, 2008; PIAGET, 1987).
Para a realização do estudo, inicialmente foram pré-selecionados 10
instrumentos de avaliação de jogos digitais. Com base, no entanto, na experiência da
autora na área, desses 10 foram identificados seis instrumentos considerados
interessantes para iluminar a análise avaliativa. Os critérios de seleção dos
instrumentos estão descritos no capítulo 3, que trata dos procedimentos
metodológicos. A etapa seguinte buscou analisar categorias em comum entre os
instrumentos para que, à luz de autores consagrados na área, algumas fossem
selecionadas para compor o instrumento proposto neste estudo. As etapas
posteriores focalizaram a elaboração do instrumento em si, tanto no que se refere à
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criação de novas categorias quanto à concepção dos indicadores, definição dos
padrões e elaboração dos itens que compõem o instrumento, bem como o
detalhamento de sua validação por especialistas.
Nesta elaboração, partiu-se do pressuposto que o instrumento deveria
contemplar elementos que precisam estar necessariamente presentes em um jogo
para uso em atividades pedagógicas.

1.1 OBJETIVO E QUESTÕES AVALIATIVAS
O objetivo deste estudo foi construir e validar um instrumento para avaliação
de jogos eletrônicos - com finalidades educacionais ou não - para uso em situações
de ensino-aprendizagem. Muitos jogos eletrônicos de entretenimento apresentam
potencial para desenvolver habilidades que são relevantes em situações de
aprendizagem formal. Algumas pesquisas mostram que o potencial educativo de um
jogo não está diretamente ligado ao tipo de jogo, mas à forma como será utilizado
pelos professores (MATTAR, 1998; ZANOLLA, 2010; ARRUDA, 2011). Nesse sentido,
o estudo pretende dar um passo, que é estimular a utilização de jogos em sala de
aula. Para orientar o estudo, foram propostas as seguintes questões avaliativas:
1) Até que ponto o instrumento elaborado é útil para apoiar educadores na seleção
de jogos eletrônicos para uso em atividades educacionais?
2) Em que medida o instrumento elaborado é adequado para apoiar educadores
a avaliar jogos eletrônicos a serem usados em situações de ensino-aprendizagem?
As questões avaliativas dão direcionamento, fundamentação e foco à
Avaliação, além de indicarem exatamente o que esta pretende responder. Assim,
funcionam como guia para o planejamento da Avaliação. (WORTHEN, SANDERS,
FITZPATRICK, 2004).

1.2 JUSTIFICATIVA
Muitas instituições de ensino e empresas utilizam jogos em seus cursos e
treinamentos corporativos, mas, em geral, eles não foram submetidos a uma avaliação
formal para verificar se são adequados ao momento de aprendizagem, perfil do
público e conteúdo trabalhado. O aumento da utilização de jogos na área de
Educação, no entanto, já oferece indícios de que eles podem trazer benefícios para o
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processo ensino-aprendizagem, ainda que, em grande parte das situações, a decisão
pela sua utilização é apoiada em suposições de seus benefícios, sem a
fundamentação de uma avaliação formal (HAYS, 2005).
Outro aspecto importante é que mesmo com todo o interesse acerca dos jogos,
são poucas as tentativas no sentido de desenvolver modelos capazes de avaliar jogos
para uso em situações de ensino-aprendizagem (KIRRIEMUIR; MCFARLANE, 2004;
FREITAS; OLIVER, 2006). Em uma pesquisa na literatura, teve-se acesso a alguns
instrumentos para a avaliação de jogos educacionais, mas, em sua maioria, eles
priorizam a avaliação de características técnicas em detrimento das características
educacionais. Por outro lado, os instrumentos que incluem a dimensão pedagógica,
deixam de lado alguns pontos extremamente importantes e característicos dos jogos,
como a experiência que o usuário vive durante o jogo, conhecida como user
experience (UX) 5 . De acordo com a norma ISO 9241-20/2009, destinada a
regulamentar a ergonomia da interação entre as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) e as pessoas, experiência do usuário pode ser definida como “as
percepções e reações de uma pessoa que resultam do uso ou utilização prevista de
um produto, sistema ou serviço" (ISO, 2009).
Nesse contexto, a principal justificativa para a realização deste estudo é
estimular o uso de jogos em situações de ensino-aprendizagem por meio da
construção e validação de um instrumento para apoiar educadores na avaliação de
jogos para uso com seus alunos.

5

Neste estudo, tais características serão chamadas de ‘experiência do usuário’.

2 JOGOS
Neste capítulo são apresentados os tipos mais conhecidos de jogos, incluindo
suas características e as categorias das quais fazem parte. Os jogos eletrônicos são
abordados de forma mais detalhada devido ao fato de serem objeto de estudo.
Para descrever as características do jogo, tomou-se como referência o
sociólogo Caillois (2001). Este autor admite que o jogo é uma atividade livre e
voluntária, fonte de alegria e diversão, onde se destacam características como a
incerteza e o seu caráter improdutivo, pois, por seu intermédio, não se criam bens ou
riquezas. No entanto, cabe salientar que, às vezes, o ato de jogar envolve apostas
financeiras e pode transferir riquezas. O autor afirma que o sujeito só joga quando
deseja, pelo tempo e no momento que quiser.

2.1 JOGOS: DO TABULEIRO AO CONSOLE6
Tomando por base a definição Huizinga (1938), que entende o jogo como
função da vida e que não é passível de definição exata, esta seção apresentará
brevemente as características dos tipos de jogos mais conhecidos socialmente.
Há uma grande variedade de tipos de jogos, desde os tradicionais de mesa, de
caneta e papel, de cartas, de tabuleiro, com o uso de dados até os jogos eletrônicos.
De forma geral, eles possuem características comuns, como a presença de jogadores,
regras (que definem a coerência, estrutura e o funcionamento do jogo, além dos
direitos e deveres dos jogadores), objetivos, estratégia, interatividade e uso de
materiais, como cartas, tabuleiros, peças, computador, console etc.
O Quadro 1 apresenta uma síntese dos tipos de jogos com suas respectivas
características.

6

Console é o aparelho de videogame em si. Alguns exemplos são o Wii, da Nintendo, o XBOX360,
da Microsoft, e o Playstation, da Sony.
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Quadro 1 - Tipos de jogos
Tipo
De mesa
Esportes
competitivos
Caneta e papel

Cartas

Tabuleiro

Dados

Eletrônicos

Descrição
Utilizam uma área pequena, de atuação restrita dos jogadores e
envolvem pouco esforço físico. Em geral, são jogados em dupla
ou grupo. Exemplo: gamão.
Envolvem alto esforço físico dos jogadores, a competição é o
elemento central do jogo e podem ser jogados individualmente,
em dupla ou grupo. Exemplo: futebol.
Utilizam caneta e papel como únicos equipamentos do jogo.
Envolvem pouco esforço físico dos jogadores e, em geral, são
jogados individualmente. Exemplo: palavras cruzadas.
Utilizam baralho comum ou específico. Envolvem pouco esforço
físico dos jogadores e, em geral, são jogados individualmente
ou em grupo. Exemplo: buraco.
Utilizam o tabuleiro como apresentação do andamento do jogo
e da situação dos jogadores. Há peças para movimentação e
envolvem pouco esforço físico dos jogadores. Em geral, são
jogados em dupla ou grupo. Podem utilizar cartas e dados.
Exemplo: xadrez.
Utilizam dados como elemento central do jogo e envolvem
pouco esforço físico dos jogadores. Em geral, são jogados em
dupla ou grupo. Exemplo: dado de ouro.
Acontecem em um ambiente digital, com a presença de
elementos virtuais, simulações e diversidade de recursos.
Envolvem pouco esforço físico dos jogadores e, em geral, são
jogados individualmente, em dupla ou grupo. Exemplo: Mario
Bros.

Fonte: A autora (2014).

Em relação às categorias de jogos, pode-se destacar os de estratégia, que
enfatizam o uso do raciocínio lógico, como o xadrez; os de azar, que independem da
preparação do jogador, a vitória é determinada por eventos aleatórios, como o bingo;
os de perícia, onde as habilidades físicas e/ou mentais são as mais importantes, como
o jogo de pingue-pongue. É válido destacar que muitos jogos combinam aspectos de
diferentes categorias, como, por exemplo, o buraco, em que azar e estratégia se
misturam. Jogos de futebol e vôlei, por exemplo, combinam as categorias perícia, com
o uso das habilidades físicas, e estratégia.
Os jogos eletrônicos se diferenciam dos outros tipos de jogos por acontecerem
em um ambiente digital, com a presença de elementos virtuais, simulações e
diversidade de recursos. Neles, o jogador pode jogar sozinho, em dupla ou em grupo
e o computador pode desempenhar o papel do jogador rival. Dentre os jogos
eletrônicos, podemos ter os jogos online, que necessitam de conexão com uma rede,
seja de internet ou uma rede interna, e os jogos off-line, que não necessitam de
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conexão de rede. Goto (2005, p. 48) descreve os jogos eletrônicos como interação
entre o jogador e as imagens. Para o autor,

Em resumo, eles podem ser descritos como a interação entre o
jogador e as imagens que aparecem numa tela, mediada por um
processador e uma interface física.

Crawford (2003) propõe um diagrama 7 para conceituar jogos eletrônicos
(Figura 1). Ele parte do termo expressão criativa e faz uma série de perguntas, que,
sendo respondidas com sim ou não, levam o leitor a outras respostas. Tais respostas
são recursos, palavras ou conceitos.
Figura 1 - Conceituação de jogo eletrônico para Crawford

Fonte: Traduzido de CRAWFORD (2013).

A leitura do diagrama de Crawford (2003) deve ser iniciada a partir do primeiro
termo proposto, localizado na lateral direita superior. O autor questiona se a expressão
criativa tem a beleza como objetivo. Em caso positivo, ela é considerada arte; se não,
tem como objetivo o lucro e é uma expressão criativa de entretenimento. Quando a
expressão criativa do entretenimento não é interativa, pode ser considerada filme,
7

A maior parte dos termos do diagrama foi traduzida para a língua portuguesa para facilitar a leitura
do texto.
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livro, entre outros, mas se é, são playthings8. Se os playthings não possuem objetivos,
são brinquedos, mas se possuem, são desafios. Quando não há competidores nos
desafios eles são engimas; se há, são conflitos. Os conflitos que não possuem
ataques são competições, mas se os ataques são permitidos, são jogos.
Neste estudo, o termo jogo eletrônico será utilizado para designar jogos
interativos executados em um suporte computacional, seja num computador,
videogame, dispositivo móvel ou outros. Tais jogos devem possuir regras e um
ambiente de interação com o usuário, onde suas ações provoquem reações no
andamento do jogo até que seu objetivo seja alcançado.

2.2 JOGOS EM SITUAÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Segundo a consultoria DFC Intelligenc9, em 2012, a venda de jogos eletrônicos
teve um faturamento de cerca de US$ 52 bilhões e a previsão é que chegue a US$75
bilhões até 2017. Isto significa que o mercado de desenvolvimento de jogos
eletrônicos é mais rentável do que a indústria cinematográfica de Hollywood, que
faturou aproximadamente US$ 50 bilhões em 2013. Estes números trazem indícios do
motivo que levou algumas instituições de ensino a investirem em jogos educacionais.
A pergunta que, provavelmente, as estimulou foi: se as crianças e jovens se
interessam tanto pelos jogos eletrônicos em seus momentos de lazer, porque não
utilizá-los na Educação? Esse fascínio que os mobiliza durante várias horas do seu
dia não poderia ser canalizado para situações de ensino-aprendizagem?
Prensky (2012) faz um paralelo entre as experiências dos alunos e as
experiências dos professores com a tecnologia. Como as novas gerações nasceram
na era digital, ele as identificou como ‘nativos digitais’. Já os professores são
chamados de ‘imigrantes digitais’. O autor constata que os imigrantes digitais têm
dificuldade de acreditar nas novas formas de aprender, em especial com o uso da
tecnologia, e acham que devem ensinar da mesma forma que aprenderam. Eles
também usam a lógica para ensinar por caminhos predeterminados. Já os alunos,
nativos digitais, gostam de receber informações rápidas, de várias fontes ao mesmo
8

9

Na tradução literal, playthings significa brinquedos. Mas o termo aqui não foi traduzido pela
dificuldade de encontrar uma palavra com significado correspondente no português dentro do
contexto apresentado pelo autor.
A DFC Intelligence é uma empresa que atua em pesquisa e consultoria estratégica no mercado de
entretenimento interativo.
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tempo e por meio de hipertextos. Também preferem aprender com a prática e
trabalhar em grupo.
Para aproximar a comunicação entre os nativos e imigrantes digitais em sala
de aula, Prensky (2012) sugere a utilização de jogos e traz como sugestões a
adaptação dos materiais para a língua dos nativos, a mudança da postura do aluno
de espectador para pesquisador e a do professor para guia, que apoia o aluno a
descobrir seus próprios caminhos de aprendizagem. Segundo o autor, os jogos são
uma forma divertida e eficaz para promover a aprendizagem.
Para Santos e Vale (2006), ao participar de um jogo, o aluno é colocado em
uma situação-desafio com diversas ferramentas disponíveis para resolver o problema
proposto. Nesta situação, é necessário formar novas associações cognitivas para
chegar à solução. É quando acontece a construção do conhecimento. Em outras
palavras, para estes autores, no exercício do jogo, o foco é solucionar o problema.
Johnson (2006), diferentemente de Santos e Vale (2006), afirma que o jogo
eletrônico é uma das mídias mais interativas que existem porque o jogador precisa
realizar uma série de atividades para a tomada de decisões: sistematizar e avaliar as
informações disponíveis e definir as estratégias necessárias para atingir seus
objetivos. Segundo o autor, o grande benefício não está ligado à decisão, mas às
etapas de sistematização e análise das informações. Nesses momentos, o jogador
desenvolve capacidades cognitivas, exercitando as estruturas cerebrais responsáveis
pelas escolhas e iniciativas.
Para exemplificar a utilização de jogos no processo ensino-aprendizagem,
serão utilizados os serious games ou jogos sérios, um tipo de jogo que tem a
capacidade de simular qualquer tipo de situação. Eles podem ser usados para treinar
profissionais em suas atividades ou em situações críticas das empresas, para
conscientizar crianças, jovens e adultos sobre um determinado tema ou até mesmo
para fazer simulações simples, como escolher a cor da tinta para pintar a parede de
um cômodo de uma casa ou incluir objetos de decoração (ZYDA, 2005).
Segundo Blackman (2005, p. 12):

O termo serious games passou a ser utilizado para identificar os jogos
com um propósito específico, ou seja, que extrapolam a ideia de
entretenimento e oferecem outros tipos de experiências, como
aquelas voltadas ao aprendizado e ao treinamento.
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Os serious games são criados da mesma maneira que os jogos de
entretenimento, com etapas de levantamento de objetivos, personagens e fases. O
levantamento de competências e habilidades a serem desenvolvidas é uma etapa
importante para a criação dos jogos e irá estruturar todas as demais, que terão o
objetivo de tornar o jogo mais lúdico, interativo e prazeroso.
Pode-se situar em 1980 uma importante iniciativa com serious games. A
empresa Atari10 produziu o game Army Battlezone, um jogo para treinar militares nos
Estados Unidos da América (EUA) em situação de batalha. O objetivo era tornar a
aprendizagem mais lúdica e interativa, por meio da simulação, e diminuir gastos do
Exército dos EUA, realizados com munição e mísseis extremamente caros para uso
em situações experimentais.
A utilização de serious games em educação de adultos é feita pelo Ibmec
Online, criado em 2009 para atender alunos de qualquer região por meio da Educação
a Distância. Focado em educação executiva com programas de Management
Business Administration (MBA), cursos de curta duração e soluções corporativas, o
Ibmec Online conta com serious games em alguns de seus cursos. É o caso do curso
de curta duração de Finanças Pessoais, que possui um jogo que exercita o
gerenciamento e a administração das finanças pessoais. Com caráter lúdico, o jogo
propõe uma experiência agradável e imersiva ao aluno, simulando dois anos de
planejamento financeiro de sua vida para alcançar um objetivo econômico.
O serious game de Finanças Pessoais, desenvolvido pela empresa Aiyra 11, é
dividido em algumas etapas (Figura 2). Na primeira, o aluno deve configurar o seu
perfil, selecionando os eventos previstos que fazem parte da sua vida, tais como
contas de consumo, despesas com alimentação, vestuário, remédios, entre outros.
Em seguida, o jogador deve escolher o objetivo financeiro a ser alcançado dentro de
dois anos. Pode ser a realização de uma viagem, uma reforma na casa ou a compra
de um carro novo.

10

11

A Atari é uma empresa de produtos eletrônicos. Foi fundada em 1972 e é uma das principais
responsáveis pela popularização dos videogames no mundo.
A Aiyra é uma empresa brasileira de desenvolvimento de jogos eletrônicos.
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Figura 2 - Serious Game de Finanças Pessoais – tela principal

Fonte: IBMEC ONLINE (2011).

Na terceira etapa, o aluno realiza o seu planejamento financeiro, preenchendo
os valores gastos em cada evento que criou na etapa inicial e estipulando metas de
gastos para os 24 meses ao longo do jogo (Figura 3).
Figura 3 - Wireframe12- tela de planejamento, jogo Finanças Pessoais

Fonte: IBMEC ONLINE (2011).

12

Wireframe é o desenho básico de uma interface (site ou jogo, por exemplo) que retrata o que deve
fazer parte dela, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de usabilidade. O wireframe é utilizado
pelo desenvolvedor para criar a estrutura da interface.
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Depois das fases de planejamento, começa a etapa de ação. É hora de
executar o que foi planejado: o aluno deve pagar suas contas mensais e lidar com
imprevistos, como doenças, acidentes envolvendo seus bens, como carro e
apartamento, dívidas não previstas, entre outras. Ao fim de cada rodada, isto é, de
cada mês, o jogador recebe um feedback do seu desempenho em relação ao que
planejou, podendo rever e mudar o seu planejamento, se desejar. Itens como bem
estar e saúde são indicadores do progresso do jogador. Caso estejam com valores
baixos, estimulam a geração de novos gastos financeiros, tais como viagens a lazer,
passeio ou idas ao médico.
Outro exemplo de serious game utilizado na instituição é o da disciplina Gestão
de Marketing, integrante dos MBA online. No jogo, desenvolvido pela empresa
Aennova13, o jogador assume o papel de diretor de marketing de uma multinacional
de bens de consumo, que é um dos players do mercado da área e possui uma
demanda de marketing bastante expressiva. A área necessita propor soluções
inovadoras e o jogador é levado a tomar decisões de acordo com os cenários
apresentados. A eficiência da área, o market share 14 e o share of mind 15 são os
indicadores de marketing mais importantes para a tomada de decisão, que é dividida
em diferentes níveis de dificuldade.

2.3 INTERATIVIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE
FUNDAMENTAIS EM UM JOGO ELETRÔNICO
Neste

estudo,

conceitos

como

interatividade,

COMO

ELEMENTOS

interdisciplinaridade

e

contextualização são considerados elementos fundamentais em um jogo eletrônico
para uso em situações de ensino-aprendizagem. Tais conceitos fazem parte do
quadro de critérios do instrumento proposto neste estudo, ou seja, embasaram a
criação de itens do instrumento. Por este motivo, considerou-se necessário apresentar
os referenciais teóricos de tais conceitos nos quais este estudo se apoiou.
Lippman (1998) define interatividade como uma atividade entre dois agentes
que ocorre de forma mútua e simultânea. O autor destaca que a interatividade pode
provocar mudanças de comportamento entre eles, uma vez que, geralmente,

13

14
15

A Aennova é uma consultoria especializada em criar jogos para resolver problemas e gerar
aprendizado e engajamento. A empresa tem como missão evolucionar a forma como as pessoas
buscam e constroem conhecimento.
Market Share é o percentual de Mercado que uma empresa possui em seu ramo.
Share of mind é o percentual que indica o quanto o consumidor lembra de uma marca.
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trabalham em busca de um mesmo objetivo.
É importante destacar que a interatividade não acontece apenas entre os
alunos e os recursos tecnológicos, ela se dá também entre alunos e professores e
entre alunos. Assim, neste estudo, parte-se do pressuposto que a tecnologia é um
meio para promover a interação entre as pessoas. O importante é garantir um espaço
democrático, que estimule o diálogo e valorize a diversidade de opiniões e ideias.
Segundo Silva (2009, p. 12):

O essencial não é a tecnologia, mas um novo estilo de pedagogia
sustentado por uma modalidade comunicacional que supõe
interatividade, isto é, participação, cooperação, bidirecionalidade e
multiplicidade de conexões entre informações e atores envolvidos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) orientam
para um currículo que perceba a interdisciplinaridade para além da justaposição de
disciplinas e, ao mesmo tempo, sem a diluição das mesmas. De acordo com os
PCNEM, o trabalho interdisciplinar deve “partir da necessidade sentida pelas escolas,
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que
desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários”
(BRASIL, 1999, p. 88-89). Fazenda (2002) complementa, afirmando que o pensar
interdisciplinar entende que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional.
Por isso, é fundamental buscar o diálogo com outras formas de conhecimento,
deixando-se interpenetrar por elas. Para que a interdisciplinaridade aconteça, não é
necessário eliminar as disciplinas, mas sim abrir um espaço de comunicação entre
elas.

2.4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE JOGOS
Visando subsidiar a construção do instrumento proposto neste estudo,
considerou-se importante conhecer e analisar outros instrumentos de avaliação de
jogos. O propósito dessa análise foi conhecer/compreender as categorias

16

escolhidas por seus autores, assim como os indicadores de qualidade e os padrões

16

É importante destacar que alguns autores utilizam os termos categoria, dimensão e aspecto como
sinônimos. Abordaremos a terminologia adotada pelos autores na apresentação das características
dos instrumentos propostos por eles.
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utilizados. Complementarmente objetivou-se verificar se, na visão dos autores, os
instrumentos foram considerados válidos para a avaliação que se propunham a fazer.

2.4.1 Critérios de seleção
Para a realização do levantamento de instrumentos de avaliação de jogos, três
critérios de seleção foram levados em consideração. O primeiro estabeleceu que o
instrumento deveria ser elaborado a partir de critérios, com a definição de suas
categorias e/ou indicadores. Isso indicaria que a construção do instrumento tinha sido
feita de acordo com parâmetros pré-estabelecidos e, provavelmente, embasada em
referenciais teóricos. O segundo critério estipulou que o instrumento deveria ter sido
aplicado pelo menos três vezes na avaliação de jogos. O número de aplicações pode
sugerir que a utilização do instrumento trouxe bons resultados, mesmo que estes não
tenham sido avaliados e analisados por especialistas da área de Avaliação. Por fim,
o terceiro critério determinou que a avaliação do uso do instrumento deveria trazer
indícios de sua qualidade, ainda que de forma empírica, fosse por meio da análise dos
professores que o utilizaram, de especialistas das áreas de Educação, Avaliação e
Jogos ou, ainda, pelo reconhecimento de outros profissionais/instituições.
Tal reconhecimento pode ser verificado por meio de sua utilização frequente na
avaliação de jogos ou, ainda, pela criação de novos instrumentos, tomando-se o
instrumento inicial como base. Levando tais questões em consideração, foram préselecionadas 10 propostas de avaliação de jogos para análise e agrupadas em ordem
decrescente de atendimento aos critérios estabelecidos. Após esta análise inicial,
optou-se por trabalhar com seis propostas que atenderam, de forma mais satisfatória,
aos critérios propostos, sendo cinco delas expressas na forma de instrumentos de
avaliação e uma voltada para os parâmetros de qualidade de software, a norma
ISO/IEC 9126 (ISO, 2009).
Ainda neste capítulo, serão apresentadas as categorias propostas nos
instrumentos selecionados e indicadas as características em comum. O propósito não
foi analisar a qualidade de tais instrumentos, pois entende-se que o critério de seleção
proposto anteriormente proporcionou a escolha de instrumentos adequados para a
análise. Teve-se, sim, como primeiro objetivo levantar as categorias consideradas
mais importantes pelos autores dos instrumentos analisados. Após tal apuração, foi
verificada a adequação do uso de cada categoria ao objetivo do instrumento proposto
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neste estudo. Em seguida, foram acrescentadas as categorias consideradas
essenciais ao instrumento em construção, partindo-se do pressuposto que este
deveria contemplar elementos que devem estar, necessariamente, presentes em um
jogo utilizado em situações de ensino-aprendizagem. Desta forma, foram incluídas as
categorias pedagógica, experiência do usuário e interface do jogo.
Para a realização do levantamento de instrumentos de avaliação de jogos, três
critérios de seleção foram levados em consideração. O primeiro estabeleceu que o
instrumento deveria ser elaborado a partir de critérios, com a definição de suas
categorias e/ou indicadores. Isso indicaria que a construção do instrumento tinha sido
feita de acordo com parâmetros pré-estabelecidos e, provavelmente, embasada em
referenciais teóricos. O segundo critério estipulou que o instrumento deveria ter sido
aplicado pelo menos três vezes na avaliação de jogos. O número de aplicações pode
sugerir que a utilização do instrumento trouxe bons resultados, mesmo que estes não
tenham sido avaliados e analisados por especialistas da área de Avaliação. Por fim,
o terceiro critério determinou que a avaliação do uso do instrumento deveria trazer
indícios de sua qualidade, ainda que de forma empírica, fosse por meio da análise dos
professores que o utilizaram, de especialistas das áreas de Educação, Avaliação e
Jogos ou, ainda, pelo reconhecimento de outros profissionais/instituições.
Tal reconhecimento pode ser verificado por meio de sua utilização frequente na
avaliação de jogos ou, ainda, pela criação de novos instrumentos, tomando-se o
instrumento inicial como base. Levando tais questões em consideração, foram préselecionadas 10 propostas de avaliação de jogos para análise e agrupadas em ordem
decrescente de atendimento aos critérios estabelecidos. Após esta análise inicial,
optou-se por trabalhar com seis propostas que atenderam, de forma mais satisfatória,
aos critérios propostos, sendo cinco delas expressas na forma de instrumentos de
avaliação e uma voltada para os parâmetros de qualidade de software, a norma
ISO/IEC 9126 (ISO, 2009).
Ainda neste capítulo, serão apresentadas as categorias propostas nos
instrumentos selecionados e indicadas as características em comum. O propósito não
foi analisar a qualidade de tais instrumentos, pois entende-se que o critério de seleção
proposto anteriormente proporcionou a escolha de instrumentos adequados para a
análise. Teve-se, sim, como primeiro objetivo levantar as categorias consideradas
mais importantes pelos autores dos instrumentos analisados. Após tal apuração, foi
verificada a adequação do uso de cada categoria ao objetivo do instrumento proposto
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neste estudo. Em seguida, foram acrescentadas as categorias consideradas
essenciais ao instrumento em construção, partindo-se do pressuposto que este
deveria contemplar elementos que devem estar, necessariamente, presentes em um
jogo utilizado em situações de ensino-aprendizagem. Desta forma, foram incluídas as
categorias pedagógica, experiência do usuário e interface do jogo.

2.4.2 Análise dos instrumentos selecionados
Na pesquisa por instrumentos de avaliação de jogos, encontrou-se: (a) a norma
que regula o uso de softwares, a ISO/IEC9126, da Organização Internacional para
Padronização, ISO (2009); (b) uma proposta de avaliação de softwares educacionais
dos autores Gladcheff, Zuffi e Silva (2011); (c) o GameFlow, desenvolvido por
Sweetser e Wyeth (2005), que tem como objetivo avaliar a experiência do usuário
relacionada à diversão e ao prazer com o jogo; (d) o Learning Object Review
Instrument (LORI), desenvolvido por Nesbit, Belfer e Leacock (2009), da e-Learning
Research and Assessment Network (eLera) para a avaliação de objetos de
aprendizagem; (e) o EGameFlow, criado por Fu, Su e Yu (2009) a partir do GameFlow,
mas com foco em e-learning; e o (f) Questionário para Avaliação de Jogos
Educacionais, proposto por Savi et al. (2010).
A Organização Internacional para Padronização é a instituição responsável por
padronizar e aprovar normas em todos os campos técnicos, sendo referência em
quase 200 países. A norma ISO/IEC9126 regulamenta a qualidade do software,
indicando seis características fundamentais para que ele possa ser considerado de
qualidade. A norma define qualidade de software como "a totalidade das
características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer
necessidades explícitas e implícitas" (ISO, 2013). Cada uma dessas características é
descrita no Quadro 2.

Quadro 2 - Características da qualidade de software segundo a ISO/IEC 9126
Característica
Funcionalidade
Confiabilidade

Descrição
Evidencia que o conjunto de funções atende às necessidades
explícitas e implícitas para a finalidade a que se destina o
produto.
Evidencia que o desempenho se mantém ao longo do tempo
em condições estabelecidas.

(Continuação)
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(Conclusão)
Característica
Usabilidade
Eficiência
Manutenibilidade
Portabilidade

Descrição
Evidencia a facilidade de utilização do software.
Evidencia que os recursos e os tempos envolvidos são
compatíveis com o nível de desempenho requerido para o
produto.
Evidencia que há facilidade para correções, atualizações e
alterações.
Evidencia que é possível utilizar o produto em diversas
plataformas com pequeno esforço de adaptação.

Fonte: TSUKUMO et al. (1997).

Tinha-se a expectativa de que as características da norma pudessem servir de
base para o desenvolvimento do instrumento de avaliação de jogos proposto neste
estudo, mas em uma análise inicial, foi constatado que os critérios estabelecidos eram
muito abrangentes para avaliar softwares usados em situações de ensinoaprendizagem. Corroborando essa análise, encontrou-se em Gladcheff et al. (2011,
p. 4), a seguinte explicação:

Um software educacional coloca em cena outros elementos, pois a
incorporação desses aplicativos só se justifica na medida em que
possibilite um avanço qualitativo nos processos de ensinoaprendizagem, concorrendo para uma educação transformadora.

Partiu-se, então, em busca de instrumentos de avaliação de jogos, tendo
encontrado nos próprios autores Gladcheff et al. (2011) uma proposta de avaliação de
softwares educacionais de Matemática, com foco em jogos direcionados ao Ensino
Fundamental. Gladcheff et al. (2011, p. 6) destacam a importância do trabalho com
jogos para crianças:

A pedagogia por trás dos jogos pedagógicos é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta. Com os jogos,
aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre a mesma,
que, do ponto de vista da criança, constituem a maneira mais divertida
de aprender.

Na proposta, os autores indicaram categorias e características que
consideraram importantes para um software educacional de Matemática, conforme
descrito no Quadro 3, e propuseram um checklist para professores.
Neste instrumento de Gladcheff et al. (2011), os itens foram divididos em três
grandes áreas: aspectos técnicos, pedagógicos e específicos. As duas primeiras
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áreas trazem características gerais importantes para qualquer tipo de software. Já a
área aspectos específicos, foca-se em jogos. Por esse motivo, são apresentadas
essas três grandes áreas, mas para a análise das categorias, foram utilizados apenas
os aspectos específicos, relacionados a jogos.

Quadro 3 - Aspectos do instrumento de Gladcheff et al
Item
1
2
Item
1
2
3
4
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aspectos Técnicos gerais para qualquer software
Características
Manual do usuário / Documentação do usuário
Software
Aspectos Pedagógicos gerais para qualquer software
Características
Quanto aos objetivos
Quanto à usabilidade
Quanto aos conceitos
Praticidade
Aspectos Específicos ao Jogo
Características
Objetivo educacional / vocabulário / conceitos matemáticos
Conteúdo
Usabilidade
Interatividade
Desafio
Aspectos lúdicos
Aspectos psicopedagógicos
Feedback
Desempenho do aluno
Exercícios
Apresentação de problemas

Fonte: A autora (2014), adaptado de GLADCHEFF et al. (2011).

Dentro de cada aspecto, foram destacadas as características que os autores
consideram essenciais em um jogo utilizado em situações educacionais e eles as
descrevem de forma detalhada, indicando os elementos que devem ser observados
pelo professor. Na categoria aspectos técnicos, o manual do usuário aparece como a
primeira característica a ser analisada pelo professor. Ele deve possuir instruções
corretas, bem descritas, sem erros, com orientações para instalação/desinstalação do
produto. O software deve ser compatível com os computadores disponíveis, de fácil
instalação e desinstalação e precisa funcionar sem falhas, com suporte técnico e
manutenção (GLADCHEFF et al, 2011).
Os aspectos pedagógicos possuem quatro características, que estão
relacionadas aos objetivos de aprendizagem, conceitos, usabilidade e praticidade. A
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primeira característica indica que o jogo tem de especificar os seus objetivos de
aprendizagem, explorando o conteúdo (no caso, a Matemática) de forma
contextualizada, de modo a levar o aluno a expressar-se com clareza e precisão. Esta
característica também determina que o jogo precisa valorizar a troca de experiências,
o trabalho cooperativo e as diferentes formas de resolução de situações-problema,
além de potencializar o progresso pessoal do aluno e do grupo. Por fim, de acordo
com Gladcheff et al. (2011), o software deve possuir um documento no qual conste o
seu projeto pedagógico, plano de ensino ou proposta educacional.
Em relação à usabilidade: a interface precisa ser adequada à faixa etária do
público; as representações das funções devem ser de fácil reconhecimento e
utilização; as orientações sobre a utilização do jogo devem ser claras; a quantidade
de informação por tela deve ser apropriada à faixa etária, homogênea, de fácil leitura
e sem erros. O item também estabelece que o software deve possuir formas de
retornar ao menu anterior e inicial; animação, som, cores e outras mídias precisam
ser utilizadas com equilíbrio e a seção ajuda tem que estar disponível em todas as
telas. Quanto aos conceitos, Gladcheff et al. (2011) estabelecem que devem aparecer
no jogo numa abordagem compatível com a utilizada pelo professor. O software deve
possibilitar ao professor desconsiderar os conceitos que não pretende trabalhar em
determinada sequência de aprendizagem. Por fim, sobre a praticidade, última
categoria ligada aos aspectos pedagógicos, os autores sugerem que o produtor do
jogo recolha sugestões e/ou reclamações sobre sua utilização. Recomendam, ainda,
aos professores que verifiquem se o software possui uma versão para ser utilizada
em rede, lembrando-se de consultar os preços e o orçamento da escola.
Segundo Gladcheff et al. (2011), um software educacional, do tipo jogo, só pode
ser considerado adequado para uso em atividades pedagógicas quando tiver: objetivo
educacional/vocabulário/conceitos matemáticos,conteúdo, usabilidade, interatividade,
desafio, aspectos lúdicos, aspectos psicopedagógicos, feedback, desempenho do
aluno, exercícios e apresentação de problemas.
A primeira característica indica que o jogo deve trabalhar os aspectos
necessários para atender ao objetivo educacional proposto, a linguagem deve ser
compreensível e os conceitos devem estar corretos. O conteúdo deve ser adequado
à faixa etária a que se destina, o jogo deve possuir os conteúdos que o professor
pretende trabalhar no momento e despertar o interesse do aluno. Também deve
apresentar uma síntese do que foi trabalhado, após o término de cada sessão.
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A característica usabilidade estabelece que os objetivos e etapas devem estar
claros para o aluno e as sessões interrompidas devem ser reiniciadas a partir do ponto
em que foram paradas, se o aluno desejar. A interatividade é outro ponto fundamental
no jogo; ela deve proporcionar uma boa interação com o aluno e trazer informações
que estimulem o sujeito explorar a Matemática.
Em relação ao desafio, o jogo não deve subestimar a criança, deve ser
inteligente e apresentar as dificuldades de forma gradativa. É importante que possua
uma lógica interna desafiadora que, depois de descoberta, seja dominada pelo aluno.
Deve possuir recursos, como som, imagem e animação, permitindo que o aluno
desenvolva estratégias de ação que potencializem o sucesso (ganhar com mais
frequência e/ou facilidade).
A categoria aspectos lúdicos estabelece que o jogo deve apresentar situações
realistas relacionadas ao conteúdo (no caso, a Matemática), de forma natural e lúdica,
e o aluno deve perceber que está utilizando a disciplina no software. Cabe ressaltar
que a categoria aspectos psicopedagógicos é específica do instrumento de Gladcheff
et al. (2011); isto se explica pelo fato de ser voltado para o Ensino Fundamental. Ela
determina que o jogo deve estimular o questionamento, a fantasia e a curiosidade das
crianças.
O feedback deve ser agradável, não constrangedor, favorecendo a reflexão do
aluno e a correção de seus erros. O jogo também deve oferecer feedback sobre o
progresso do jogador e seu desempenho global ao final de sua utilização.
Caso o jogo ofereça exercícios, eles devem ser representativos da realidade
do aluno, sempre que possível; os enunciados devem ser claros; e deve haver uma
relação entre as jogadas e os exercícios propostos. Se o jogo oferecer problemas, ele
deve propor a resolução dos mesmos de forma envolvente e desafiadora, segundo a
faixa etária do público. Utilizar problemas significativos com a possibilidade de
formulação de hipóteses por parte do aluno; e permitir vários caminhos para a solução
do problema.
É importante destacar que esta proposta não apresenta escala de avaliação
com padrões, o que indica que a avaliação deve considerar os itens sob dois aspectos:
presentes ou ausentes. Assim, na seleção do software, o professor deve analisar suas
respostas para decidir se o utilizará ou não. Gladcheff et al. (2011, p. 10) fazem
algumas recomendações para o uso do instrumento:
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Que este seja utilizado pelo professor com antecedência, bem antes
que ele desenvolva as atividades com seus alunos, em sala de aula,
já a partir da escolha do software. Isto porque deverá ter bastante claro
quais são as concepções pedagógicas que sustentam suas práticas e
como a utilização de uma ferramenta computacional poderá auxiliar
no processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, o professor
deve experimentar pela primeira vez o software, paralelamente ao uso
do instrumento de avaliação aqui proposto, para somente depois
planejar suas atividades de ensino e, então, utilizá-lo com seus alunos.
Pensamos que a antecedência da avaliação sistemática do software
educacional pode auxiliar na previsão de outras metodologias e
desafios a serem incorporados na sala de aula, com esta nova
ferramenta.

O segundo instrumento analisado foi o Learning Object Review Instrument
(LORI) ou Instrumento de Análise de Objeto de Aprendizagem, em tradução literal,
desenvolvido pela e-Learning Research and Assessment Network (eLera)17, a Rede
de Pesquisa e Avaliação de e-Learning para a avaliação de objetos de aprendizagem.
De acordo com Nesbit, Belfer e Leacock (2009), autores do instrumento, o LORI
funciona como um guia para apoiar na seleção de objetos de aprendizagem, digitais
ou não.
As categorias do LORI incluem qualidade do conteúdo, alinhamento do objetivo
da aprendizagem, feedback e adaptação, motivação, apresentação e design,
usabilidade interativa, acessibilidade, reutilização, conformidade com as normas.
As categorias propostas no instrumento são descritas com detalhes no Manual
do Usuário LORI, um guia que visa garantir a utilização clara e precisa dos termos e
nomenclaturas utilizados. Nesbit, Belfer e Leacock (2009, p. 2), autores do Manual do
Usuário LORI, trazem a seguinte orientação para uso:

LORI pode ser usado tanto para avaliações individuais ou do painel.
Quando usado por um painel de revisão, recomenda-se o modelo de
participação convergente para avaliação colaborativa (NESBIT;
BELFER; LEACOCK, 2009). Os resultados devem ser apresentados
como um conjunto de classificações em média, uma por item, e pode
ser resumido como uma média única que cobre todos os itens
utilizados na avaliação. Todos os comentários registrados pelos
avaliadores devem ser relatadas.

Em cada categoria proposta, além de sua breve definição, são descritos os
indicadores de forma detalhada. Exemplos de objetos de aprendizagem com a referida

17

A eLera é uma rede de avaliação e pesquisa de objetos de aprendizagem.
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característica também são apresentados, bem como pontos negativos. A categoria
qualidade do conteúdo indica a precisão e apresentação equilibrada das ideias, além
da possibilidade de reutilizar tal conteúdo em contextos diversos. O item alinhamento
do objetivo da aprendizagem prevê a integração com as metas de aprendizagem,
atividades, avaliações e características dos alunos. A terceira categoria sugere que o
conteúdo e o feedback sejam adaptados às características específicas dos alunos,
sendo configurados a partir da entrada de dados com as especificidades deles. A
categoria motivação estabelece que o objeto de aprendizagem deve motivar e
interessar os jogadores.
Já o item apresentação e design determina que a informação visual deve
estimular a aprendizagem e o processamento mental. A categoria usabilidade
interativa contempla navegação fácil e interface do usuário com previsibilidade, além
da qualidade dos recursos de ajuda. A característica acessibilidade determina a
necessidade de acesso adaptado para pessoas com deficiência e o acesso à
diferentes plataformas. Por fim, as características reusabilidade e aderência a normas
indicam, respectivamente, a possibilidade de uso do objeto em diferentes contextos
de aprendizagem e com alunos de diferentes origens, bem como a aderência às
normas e especificações internacionais (NESBIT; BELFER; LEACOCK, 2009).
O LORI possui nove itens, uma escala de seis padrões (1 a 5), que vão do mais
baixo ao mais alto. Apresenta também a opção não se aplica. A análise deste
instrumento considerou que não foram abordadas de forma consistente as
características específicas dos jogos, relacionadas à postura e às atitudes dos
usuários, conhecidas como experiência do usuário. Isto se deve ao fato do LORI ser
um instrumento para avaliação de objetos genéricos de aprendizagem, sem foco nos
jogos.
Para atender à demanda de análise de instrumentos que abordem
características ligadas a user experience, foram analisados mais três instrumentos
com foco na avaliação de jogos: o Game Flow (SWEETSER; WYETH, 2005), o
EGame Flow (FU; SU; YU, 2009) e o questionário para avaliação de jogos
educacionais (SAVI et al., 2010).
O GameFlow é uma metodologia de avaliação de jogos eletrônicos que tem
como objetivo avaliar a experiência do usuário relacionada à diversão e ao prazer com
o jogo. Esta metodologia se baseia na teoria de fluxo, proposta pelo psicólogo húngaro
Mihaly Csikszentmihalyi (2004). O autor afirma que um indivíduo encontra-se em
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estado de fluxo

18

quando está concentrado em uma atividade prazerosa e

desafiadora, na qual tem habilidade. Csikszentmihalyi (2004, p. 8) define o fluxo como
um “estado mental no qual as pessoas parecem fluir, quando mostram um esforço
produtivo e motivado, associado a várias emoções relacionadas a comportamentos
positivos e funcionais”. Quanto maior o desafio e maiores as nossas habilidades,
maior a tendência a se chegar ao fluxo ou estado de imersão. Nesse estado, as
pessoas se tornam mais produtivas, ficando totalmente focadas na atividade que
estão realizando, além de se sentirem confiantes e no controle da situação
(CSIKSZENTMIHALYI, 2004).
Kenski (2003, p. 3) faz um paralelo entre a teoria do fluxo e o uso dos
videogames:
O poder de imersão dos videogames e a sequência constante de
desafios são tão fortes que podem levar ao que os psicólogos chamam
de flow (“fluxo” em inglês), ou estado de experiência máxima.

Sweetser e Wyeth (2005) se basearam nos estudos da teoria do fluxo para
desenvolver a metodologia GameFlow, que trabalha com oito categorias de avaliação.
São elas: concentração, desafio, habilidade do jogador, controle, objetivos claros,
feedback, imersão, interação social.
As oito categorias do GameFlow estão diretamente ligadas à diversão e ao
prazer do jogador. Elas determinam que os jogos devem: exigir concentração do
jogador; ser suficientemente desafiadores e corresponder ao nível de habilidade do
jogador; apoiar o desenvolvimento da habilidade do jogador; dar ao jogador a
sensação de controle de suas ações; fornecer objetivos claros ao jogador; oferecer
feedback adequado em momentos apropriados; garantir o envolvimento profundo,
mas sem esforço no jogo (o envolvimento deve surgir de forma natural) e estimular a
interação social.
O GameFlow não apresenta claramente uma escala de avaliação, mas
encontrou-se na literatura a utilização de instrumentos de avaliação construídos a
partir dele. Os padrões têm sido trabalhados da seguinte forma: 0 - não se aplica; 1 deveria ter, mas não tem; 2 - ruim; 3 - médio; e 4 - bom.

18

O termo foi traduzido para a língua portuguesa a partir da palavra inglesa flow.
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Segundo Neves et al. (2014, p. 2), “o método GameFlow, proposto por
Sweetser e Wyeth, apresentou resultados eficientes no processo de avaliação de
jogos, sendo, por isso, a base para o desenvolvimento de outros métodos e modelos”.
O GameFlow foi utilizado para desenvolver novas propostas de avaliação de jogos
pervasivos19, educacionais, móveis, de realidade virtual, colaborativos, de simulação,
sociais, entre outros. Ding et al. (2009) avaliaram jogos do tipo Real Time Strategy
(RTS) de simulação militar, e propuseram o RTS-GameFlow, que avalia
características próprias desse tipo de jogo. E, por fim, Fu, Su e Yu (2009) avaliaram
jogos para Educação online e propuseram o EGameFlow, o penúltimo instrumento
analisado neste estudo.
Por ter sido desenvolvido a partir do GameFlow, o EGameFlow também possui
a teoria do fluxo como fundamentação teórica, mas tem foco na avaliação de jogos
eletrônicos para uso em atividades de Educação online, voltados especificamente
para medir o grau de prazer e diversão do jogador. Seus autores argumentam que a
diversão amplia a motivação para jogar e, assim, facilita a aprendizagem (FU; SU; YU,
2009). São oito as categorias propostas pelo EGameFlow: autonomia, imersão,
interação social, desafio, clareza dos objetivos, feedback.
No EGameFlow, a primeira categoria, autonomia, estabelece que o aluno deve
tomar iniciativas e demonstrar controle sobre suas escolhas no jogo, além de ter
consciência do seu estágio atual de conhecimento e dos conhecimentos necessários
para a conclusão final da tarefa do jogo. As categorias imersão, interação social,
desafio e feedback trazem as mesmas descrições propostas pelo GameFlow, pois
foram originadas dele, sem sofrer modificações. A categoria clareza dos objetivos
determina que o objetivo do jogo deve ser claramente explicado no início. Na categoria
concentração, o EGameFlow indica que o jogo deve proporcionar atividades que
estimulem a concentração, minimizando o estresse da sobrecarga de aprendizagem,
o que poderia diminuir a concentração do jogador. Por fim, a categoria melhoria da
aprendizagem é o item que fará a relação do jogo com o processo ensinoaprendizagem. Ela propõe que o jogo deve aumentar o nível de conhecimentos e
competências do jogador, além de cumprir os objetivos do currículo.

19

Jogos pervasivos são jogos que ampliam suas experiências para o mundo físico. Podem ser
executados em diversos tipos de dispositivos e ficam disponíveis 24 horas por dia. O Alternate
Reality Game (ARG) é um tipo de jogo pervasivo.
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Para medir a validade e a efetividade do EGameFlow, quatro jogos de um curso
de e-learning de uma universidade foram avaliados por meio de questionários
distribuídos aos estudantes do curso. Os resultados foram satisfatórios e confirmaram
a confiabilidade e validade do método. Dessa forma, o EGameFlow passou a ser
utilizado para avaliar o nível de prazer fornecido pelos jogos de e-learning, partindo
do pressuposto que a diversão do aluno atua como um catalisador que incentiva a
aprendizagem.
A análise do EGameFlow mostrou que ele se aproxima de um modelo de
instrumento de avaliação que valoriza a característica da experiência do usuário, ao
mesmo tempo em que vislumbra o jogo como objeto de aprendizagem, na medida em
que considera a categoria melhoria da aprendizagem. Na percepção desta autora,
entendeu-se que os aspectos pedagógicos se encontram restritos a tal categoria,
sendo necessário o seu aprofundamento em instrumento que tenha por objetivo apoiar
os processos de ensino-aprendizagem.
Por fim, é apresentado o questionário para avaliação de jogos educacionais,
proposto por Savi et al. (2010). Nesta proposta, os autores trabalharam categorias
divididas em quatro grandes áreas de análise. A primeira é a reação, dimensão
advinda do nível 1 do modelo de avaliação de treinamento de Kirkpatrick (1994). Savi
et al. (2010, p. 2) justificam a utilização do modelo:
Donald Kirkpatrick (1994) criou um modelo de avaliação de
treinamento baseado em quatro níveis. Segundo Kirckpatrick, cada
nível tem sua importância e, conforme se passa de um nível para outro
seguinte, o processo ser torna mais complexo e demorado, porém
fornece resultados mais valiosos. Os níveis são: (1) Reação: onde se
mede a satisfação e valor percebido do treinamento pelos
participantes; (2) Aprendizagem: levanta o quanto os participantes
podem mudar de atitude, ampliar seus conhecimentos e/ou
habilidades; (3) Comportamento: identifica o quanto os participantes
mudaram seu comportamento em decorrência do que foi aprendido.
(4) Resultados: identifica os ganhos obtidos com o treinamento.

A segunda grande área proposta pelos autores é a motivação, dimensão
proposta no modelo ARCS, de Keller (2009), que teve como objetivo verificar a
motivação dos alunos com o uso de jogos. ARCS é um acrônimo com as letras iniciais
de palavras consideradas estratégias relevantes para a motivação dos alunos na
aprendizagem: atenção, relevância, confiança e satisfação. Savi et al. (2010, p. 3)
justificam o uso do ARCS:

39

Um dos métodos existentes que objetiva empregar estratégias
motivacionais no projeto de materiais instrucionais é o modelo ARCS
de John Keller. O modelo ARCS tem seu foco na interação dos alunos
com os ambientes de aprendizagem e é derivado da teoria
expectativa-valor. Esta teoria aponta que a expectativa (que está
ligada a uma probabilidade subjetiva de um indivíduo obter sucesso)
e valores (que estão ligados a satisfação de necessidades pessoais
ou motivos) são determinantes-chave do esforço empregado em uma
atividade (DEMPSEY; JOHNSON, 1998; KELLER, 2009).

Na proposta de Savi et al. (2010) também foram consideradas a experiência
do usuário e a taxonomia de Bloom 20 , com os seus três primeiros níveis:
conhecimento, compreensão e aplicação. O objetivo do uso da taxonomia de Bloom
é verificar a percepção do aluno sobre sua aprendizagem com jogos.
Das categorias do questionário para avaliação de jogos educacionais proposto
por Savi et al. (2010) constam: atenção, relevância, confiança, satisfação, imersão,
desafio,

habilidade,

competência,

divertimento,

controle,

interação

social,

conhecimento, compreensão, aplicação.
A partir da integração desses aspectos, foram geradas as 13 categorias
apresentadas no Quadro 7, as quais foram usadas como critérios na construção do
instrumento avaliativo. A partir da taxonomia de Bloom é de se esperar que o jogo
leve o aluno a lembrar de informações (conhecimento); a entender a informação ou o
fato, a captar o seu significado, utilizando-o em contextos diferentes (compreensão);
e, por fim, aplicar o conhecimento do jogo em situações concretas (aplicação).
As categorias propostas pelo Questionário de Avaliação de Jogos Educacionais
(SAVI et al., 2010) propõem que o jogo: seja capaz de obter e manter a atenção do
aluno (atenção); leve o aluno a perceber o quanto aquele conteúdo é importante
(relevância); oportunize sensações de progresso ao aluno (confiança); traga a
sensação da importância e da possibiidade de aplicação do que foi aprendido, no
sentido de que o esforço valeu a pena (satisfação); envolva profundamente o aluno,
diminuindo a consciência do que está ao seu redor, alterando a sua noção de tempo
(imersão); seja desafiador, mas compatível com o nível de habilidades do jogador
(desafio); apoie o desenvolvimento de habilidades do jogador (habilidade,

20

Na década de 50, Benjamin Bloom criou a Taxonomia e Objetivos no domínio cognitivo, mais
conhecida como Taxonomia de Bloom. Seu objetivo era apoiar o desenvolvimento de projetos e a
avaliação educacional. A Taxonomia classifica o raciocínio em seis níveis, numa sequência que vai
do mais simples ao mais complexo.
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competência); seja considerado prazeroso e divertido, algo que merece ser
recomendado aos amigos (divertimento); permita ao jogador o controle de suas ações
(controle); e potencialize a conexão com os outros por meio da empatia, cooperação
ou competição (interação social
A análise do Questionário de Avaliação de Jogos Educacionais permitiu situálo como o instrumento que contempla, de forma mais equilibrada, características
pedagógicas e aspectos ligados à experiência do usuário. As categorias que foram
utilizadas na produção do instrumento proposto por este estudo serão apresentadas
e detalhadas no próximo capítulo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento do estudo, a abordagem avaliativa, a análise dos instrumentos
pesquisados, o desenvolvimento do instrumento, a coleta das avaliações dos
especialistas, o tratamento dos dados e as limitações do estudo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Neste estudo foi utilizada a Abordagem Centrada em Especialistas, que
“depende basicamente dos conhecimentos específicos de um profissional para julgar
uma instituição, um programa, um produto ou uma atividade” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004; p. 179). Provavelmente esta é a abordagem de avaliação mais
antiga e mais utilizada em todo o mundo. Outros tipos de avaliação foram derivados
desta abordagem, tais como exames de seleção realizados por bancas e painéis para
revisão de artigos.
O intuito da utilização deste tipo de abordagem foi conjugar julgamentos de
qualidade, emitidos por profissionais multidisciplinares, das áreas de Educação,
Avaliação e Jogos. De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), uma equipe
de especialistas, ao se complementar de forma mutual, tem maior probabilidade de
realizar avaliações mais consistentes e completas.

3.2 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS
Para concretizar a análise das categorias propostas nos instrumentos
anteriormente considerados, foi realizado um levantamento quantitativo dos aspectos
mais recorrentes. Assim, foi possível construir um quadro comparativo com as
características consideradas mais importantes, segundo seus autores.
De acordo com o Quadro 4, verifica-se que os itens mais utilizados nos
instrumentos foram os relativos à experiência do usuário. A recorrência de itens dessa
área, tais como concentração, controle, desafio, imersão e interação social, sugerem
que a experiência do usuário é considerada fundamental em jogos eletrônicos.
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Quadro 4 – Recorrência das características nos instrumentos apresentados
Característica
Acessibilidade
Aderência a normas
Alinhamento do objetivo de aprendizagem
Aplicação
Apresentação de problemas
Aspectos lúdicos
Aspectos psicopedagógicos
Atenção
Autonomia
Clareza dos objetivos
Compreensão
Concentração
Confiabilidade
Confiança
Conhecimento
Conteúdo
Controle
Desafio
Desempenho do aluno
Design da apresentação
Divertimento
Eficiência
Exercícios
Feedback
Feedback e adaptação
Funcionalidade
Habilidade do jogador
Imersão
Interação social
Interatividade
Manutenibilidade
Melhoria da aprendizagem
Motivação
Objetivos educacionais/vocabulário/conceitos
Portabilidade
Qualidade do conteúdo
Relevância
Reusabilidade
Satisfação
Usabilidade

A

Instrumento
B C D E
X
X
X

F

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Fonte: A autora (2014). Legenda: A - ISO/IEC 9126; B - GLADCHEFF et al; C – LORI; D –
GameFlow; E – EGameFlow; F - Questionário de avaliação de jogos educacionais.
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Por outro lado, há aspectos que não foram valorizados na maior parte dos
instrumentos, como funcionalidade, manutenibilidade e portabilidade, relacionados à
interface do jogo, e os pedagógicos, como alinhamento com os objetivos de
aprendizagem e os aspectos psicopedagógicos. Tal fato pode indicar que a
preocupação com as questões pedagógicas está insuficiente nos instrumentos
analisados ou, ainda, que os autores tiveram dificuldades em criar indicadores para
medir a qualidade de tais aspectos.
A partir da análise da recorrência dos itens, optou-se por destacar apenas os
que obtiveram o maior número de aparições no Quadro 5. Algumas categorias
possuíam nomenclaturas diferentes, mas foram agrupadas por tratarem de
características similares. Foi o caso de feedback e feedback e adaptação, reunidos
na categoria feedback, e dos aspectos conteúdo e qualidade do conteúdo, agrupados
como conteúdo.
Quadro 5 – Características mais recorrentes nos instrumentos de avaliação
Quantidade de
aparições
2
3
2
2
4
4
2
3
3
3

Característica
1.
2.
3.
3
4
5
6
7
8
9

Clareza dos objetivos
Concentração
Conteúdo
Controle
Desafio
Feedback
Habilidade do jogador
Imersão
Interação social
Usabilidade

Fonte: A autora (2014).

As

características

mais

recorrentes

nos

instrumentos

de

avaliação,

selecionadas por análise quantitativa e qualitativa, apresentadas no Quadro 5,
serviram de base para a criação de 10 dos 20 indicadores que orientaram a
elaboração dos itens do instrumento proposto neste estudo.
Há aspectos que não foram valorizados na maior parte dos instrumentos, mas
que foram considerados importantes no processo ensino-aprendizagem. Nesse
sentido, foram apuradas três características que estiveram presentes em apenas um
instrumento, mas se mostraram necessárias do ponto de vista qualitativo: alinhamento
com os objetivos de aprendizagem; design da apresentação; e motivação.
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Quadro 6 – Características selecionadas nos instrumentos de avaliação –
análise qualitativa
Item
1.
2.
3.

Característica
Alinhamento com os objetivos de aprendizagem
Design da apresentação
Motivação

Fonte: A autora (2014).

Essas características passaram a integrar, em sua maioria, indicadores da
experiência do usuário. Todas essas características foram trabalhadas e
transformadas em indicadores, conforme descrito no Quadro 7.
Quadro 7 – Relação entre características selecionadas e indicadores construídos
para o instrumento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10
11
12

Característica
Clareza dos objetivos
Concentração

Indicador
Clareza dos objetivos
Capacidade de reter a concentração

Conteúdo
Controle

Correção do conteúdo
Sensação de controle

Desafio
Feedback

Capacidade de desafiar
Fornecimento de feedback

Habilidade do jogador
Imersão

Desenvolvimento do jogador
Promoção de imersão

Interação social
Usabilidade
Alinhamento com os objetivos de
aprendizagem
Design da apresentação
Motivação

Interação social
Facilidade de navegação
Alinhamento com os objetivos de
aprendizagem
Clareza das informações visuais
Capacidade de motivar

Fonte: A autora (2014).

Para a definição dos indicadores, foram analisados seis instrumentos e
selecionadas 10 características recorrentes: clareza dos objetivos; concentração;
conteúdo; controle; desafio; feedback; habilidade do jogador; imersão; interação
social; usabilidade. Também foram incluídas três características por análise
qualitativa: alinhamento com os objetivos de aprendizagem, clareza das informações
visuais e capacidade de motivar. É importante destacar que a característica
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usabilidade 21 foi simplificada para o indicador facilidade de navegação, já que o
propósito do item avaliativo não era verificar a usabilidade do jogo, mas sim determinar
se a navegação era fácil para o jogador. Não foram consideradas as áreas da interface
que não fazem parte da navegação do jogador, como, por exemplo, a administração
do jogo, que é da responsabilidade do professor.
Os aspectos pedagógicos propostos pelos instrumentos apresentados foram
considerados, em sua maioria, insuficientes para integrar um instrumento que se
propõe a avaliar jogos para o uso pedagógico. Para atingir este propósito, o
instrumento precisa possuir determinadas características educacionais. Somente a
partir dessas características é que se poderá verificar a presença dos indicadores no
jogo em avaliação e determinar se ele pode, ou não, ser considerado um recurso
importante no apoio ao processo ensino-aprendizagem. Assim, a partir da análise
conduzida pela autora deste estudo e considerando, também, sua experiência
profissional, foram criados seis indicadores na categoria pedagógica, a saber:
adequação da linguagem; ampliação dos recursos cognitivos; estímulo à resolução de
problemas; perspectiva interdisciplinar; presença de recursos de avaliação; uso de
situações contextualizadas.
Por fim, foi criado um indicador na categoria interface: ausência de erros
técnicos. Todos os indicadores foram pensados levando-se em consideração
referenciais teóricos que fundamentam a utilização de jogos em Educação e a
experiência profissional da autora com o uso de tais recursos em situações de ensinoaprendizagem.
A justificativa da escolha de cada categoria e respectivo indicador com sua
fundamentação teórica é apresentada na seção que se segue (3.3).

3.3 QUADRO DE CRITÉRIOS
Nesta seção é apresentado o quadro de critérios, contendo as categorias,
indicadores e padrões que fundamentaram a construção do instrumento, assim como
a sua fundamentação teórica. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 695),
critérios são:

21

Neste estudo, usabilidade entende-se como a facilidade de utilização do software, de acordo com
a ISO/IEC 9126.
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Indicadores de mérito que definem as características de um programa
ou de uma implementação bem-sucedidos. Embora, às vezes,
implícitos nas próprias perguntas da avaliação, os critérios a ser
usados para julgar o valor do programa em geral devem ser
explicitados.

Quadro 8 – Quadro de critérios
Categoria/
dimensão

Pedagógica

Experiência
do usuário

Interface

Indicadores
Adequação da linguagem
Alinhamento com os objetivos de aprendizagem
Ampliação dos recursos cognitivos
Clareza dos objetivos
Correção do conteúdo
Estímulo à resolução de problemas
Fornecimento de feedback
Perspectiva interdisciplinar
Presença de recursos de avaliação
Promoção do desenvolvimento do sujeito
Uso de situações contextualizadas
Capacidade de desafiar
Capacidade de motivar
Capacidade de reter a concentração
Desenvolvimento do jogador
Interação social
Promoção da imersão
Sensação de controle
Ausência de erros técnicos
Clareza das informações visuais
Facilidade de navegação

Padrões

1 – muito ruim;
2 - ruim;
3 - bom;
4 - muito bom.

Fonte: A autora (2014).

O quadro de critérios apresenta três dimensões a serem avaliadas:
pedagógica, experiência do usuário e interface, as quais foram inspiradas a partir das
análises anteriores. A categoria pedagógica se justifica pela relevância das questões
educacionais na avaliação do jogo. Ela tem por objetivo avaliar se o jogo utiliza
estratégias consideradas importantes no âmbito da Pedagogia, voltadas para o
processo ensino-aprendizagem. Busca, também, ser a ‘porta de entrada’ para a
avaliação de aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento do sujeito,
especialmente os que se preocupam com a ampliação dos recursos cognitivos.
Libâneo (2001, p. 6) explica o escopo da dimensão pedagógica:
Se ocupa […] com processos educativos, métodos, maneiras de
ensinar, mas, antes disso, ela tem um significado bem mais amplo,
bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos sobre a
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problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo
tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa. […] Ela tem um
caráter ao mesmo tempo explicativo, praxiológico e normativo da
realidade educativa, pois investiga teoricamente o fenômeno
educativo, formula orientações para a prática a partir da própria ação
prática e propõe princípios e normas relacionados aos fins e meios da
educação.

A categoria experiência do usuário objetiva avaliar as experiências provocadas
no jogador, a fim de tornar o jogo mais interessante. Tais experiências já foram
apresentadas nos capítulos anteriores deste estudo, mas utilizaremos GÁMEZ (2009)
para reforçar esse conceito.
Na área de UX os produtos não são vistos primariamente como um
pacote de funcionalidades e benefícios – eles provocam experiências.
E é objetivo da UX avaliar e ampliar o entendimento dessas
experiências que as pessoas têm com os produtos. Essas
experiências, decorrentes da interação com produtos, sistemas ou
serviços, podem gerar mudanças no estado emocional das pessoas.
Com isso, a avaliação da experiência pode ser feita ao se avaliar os
elementos presentes num processo de interação.

A categoria interface tem sua importância justificada por ser o elemento que se
situa entre o jogador e o jogo. Interface pode ser um painel, ou um sistema de botões
e luzes que fica situado entre dois elementos, garantindo a comunicação entre eles.
De acordo com Johnson (1997), a interface conduz uma relação semântica, em que
significado e expressão estão presentes, não a força física. Entende-se que tal
categoria deve possuir indicadores de qualidade para uso em situações de ensinoaprendizagem.
Na categoria pedagógica, o indicador adequação da linguagem estabelece que
o jogo apresente linguagem adequada, apropriada, ao perfil do público. Alinhamento
com os objetivos de aprendizagem significa que o jogo esteja alinhado, em
consonância, com os objetivos de aprendizagem da proposta curricular da disciplina.
A ampliação dos recursos cognitivos determina que o jogo mobilize operações
mentais que extrapolam a automação e a memorização. Em clareza dos objetivos,
estabelece-se que o jogo deve expor os seus objetivos de forma clara, precisa,
inteligível. O indicador correção do conteúdo refere-se às informações que integram
o conteúdo, as quais devem estar aprovadas/aceitas consensualmente por
especialistas no assunto. Em estímulo à resolução de problemas, o jogo deve
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apresentar situações que exijam dos jogadores uma atitude ativa no sentido de
buscarem suas próprias respostas para resolver os problemas. No indicador
fornecimento de feedback, espera-se que o jogo forneça feedback adequado aos
jogadores. Em perspectiva interdisciplinar, o jogo deve apresentar situações-problema
que oferecem uma perspectiva interdisciplinar, mobilizando conceitos de diferentes
campos do conhecimento de forma articulada. O indicador presença de recursos de
avaliação aponta a necessidade de o jogo apresentar recursos próprios de avaliação,
seja por meio de exercícios ou de situações-problema. Por fim, o uso de situações
contextualizadas estabelece que o jogo deve conter situações desafiadoras em
contextos relacionados ao universo do público.
Na categoria experiência do usuário, o indicador capacidade de desafiar
determina que o jogo seja desafiador para o público a que se destina, considerando
seu nível cognitivo e habilidades. A capacidade de motivar indica que o jogo motiva
os jogadores a jogar, ou seja, desperta o interesse pela atividade. No indicador
capacidade de reter a concentração, o jogo deve reter a concentração dos jogadores.
Em desenvolvimento do jogador, espera-se que o jogo apoie o desenvolvimento de
habilidades, fazendo com que os jogadores se sintam bem-sucedidos com o seu
progresso ao longo das etapas. A interação social estabelece que o jogo deve
estimular a interação social, por meio da empatia, cooperação ou competição. No
indicador promoção da imersão, o jogo deve envolver profundamente os jogadores,
diminuindo sua consciência em relação ao que está ao seu redor e a sua noção de
tempo. Por fim, na sensação de controle, o jogo dá aos jogadores a sensação de
controle de suas ações.
Na categoria interface, o indicador ausência de erros técnicos determina que o
jogo deve possuir navegação sem erros técnicos. Em clareza das informações visuais,
o jogo deve possuir apresentação visual clara, com o uso de fontes, imagens, cores e
quantidade de informações adequadas por tela. Por fim, o indicador facilidade de
navegação estabelece que o jogo deve apresentar navegação fácil e intuitiva.
Cada item deverá ser avaliado de acordo com quatro padrões: 1 - muito ruim;
2 - ruim; 3 - bom; 4 - muito bom. A opção ‘não foi possível avaliar’ não foi incluída pelo
fato de que todos os indicadores são essenciais ao jogo e por se tratar de um
instrumento de verificação a ser utilizado e consolidado pelo próprio professor.
A orientação para situações em que não seja possível avaliar pelo motivo de o jogo
não possuir tal indicador é a marcação do item mais baixo da escala, 1 - muito ruim.
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O Quadro 9 traz a descrição dos padrões para a avaliação dos itens do instrumento.
Quadro 9 – Descrição dos padrões
Dimensão/
Categoria

Indicadores

Adequação da
linguagem
Alinhamento com os
objetivos de
aprendizagem
Ampliação dos recursos
cognitivos
Clareza dos objetivos
Correção do conteúdo
Estímulo à resolução
de problemas
Pedagógica
Fornecimento de
feedback
Perspectiva
interdisciplinar
Presença de recursos
de avaliação
Promoção do
desenvolvimento do
sujeito
Uso de situações
contextualizadas
Capacidade de desafiar
Capacidade de motivar
Capacidade de reter a
concentração
Experiência
Desenvolvimento do
do usuário
jogador
Interação social
Promoção da imersão
Sensação de controle
Ausência de erros
técnicos
Clareza das
Interface
informações visuais
Facilidade de
navegação

1.
Muito ruim

Padrões
2.
3.
Ruim
Bom

4.
Muito bom

Corresponde 0 a
1/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde
mais de
1/4 a
metade da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais da
metade a
3/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais de
3/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde 0 a
1/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde
mais de
1/4 a
metade da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais da
metade a
3/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais de
3/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde 0 a
1/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde
mais de
1/4 a
metade da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais da
metade a
3/4 da
pontuação
máxima.

Corresponde a
mais de
3/4 da
pontuação
máxima.

Fonte: A autora (2014).

3.4 PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE JOGOS
Como o objetivo deste estudo foi construir e validar um instrumento para
avaliação e seleção de jogos eletrônicos - com finalidades educacionais ou não – a
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serem utilizados em situações de ensino-aprendizagem, definiu-se, então, que o
mesmo deveria atender às três dimensões já destacadas: pedagógica, experiência do
usuário e interface. Assim, três questões são fundamentais:
a) o jogo é adequado para o desenvolvimento de aspectos pedagógicos, tais
como interdisciplinaridade e contextualização?
b) ele possui elementos que vão garantir uma boa experiência ao jogador? e
c) apresenta interfaces com funcionamento correto, sem erros, com fácil
navegação e informações visuais claras?
O instrumento de avaliação aqui proposto é composto por 20 afirmativas que
devem ser julgadas conforme o grau de concordância do avaliador. Ele deve registrar
sua opinião sobre o jogo em cada afirmativa, escolhendo um dos quatro padrões22 da
escala:
a) muito ruim, se o avaliador considerar que o jogo não atendeu ou atendeu de
forma muito precária ao que foi apresentado na afirmativa (corresponde de 0 a 1/4);
b) ruim, se o avaliador considerar que o jogo atendeu de forma ruim ao que foi
apresentado na afirmativa (corresponde de mais de 1/4 a metade);
c) bom, se o avaliador considerar que o jogo atendeu de forma satisfatória ao
que foi apresentado na afirmativa (corresponde de mais da metade a 3/4); e
d) muito bom, se o avaliador considerar que o jogo atendeu de forma muito
adequada ao que foi apresentado na afirmativa (corresponde a mais de 3/4).
É importante ressaltar que se o avaliador verificar que o jogo não atende ao
que foi apresentado na afirmativa, deve assinalar a opção muito ruim, já que esta
compreende de 0 a 1/4 de atendimento ao proposto no item. O avaliador que não
souber responder a uma das questões, deverá buscar apoio para tal análise até que
consiga responder à pergunta, já que a opção não sei avaliar não foi incluída no
instrumento por ele possuir uma escala de classificação. Para fins de exemplificação,
se a opção não sei avaliar fizesse parte do instrumento e fosse assinalada, o jogo em
avaliação não teria pontos somados, o que prejudicaria a sua classificação ao final.
Cada padrão possui um valor de pontuação: muito ruim, vale 1 ponto; ruim, 2
pontos; bom, 3 pontos; e muito bom, 4 pontos. Após a utilização do instrumento, o
professor deverá verificar o total de pontos que obteve, somando os pontos atribuídos
a cada item e fazendo a classificação do jogo de acordo com o sistema de pontuação
22

A escala do instrumento inicialmente possuía cinco padrões, mas foi adaptada para quatro padrões
devido ao comentário de dois especialistas que participaram da validação.
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proposto no final do instrumento. Tal sistema tem como objetivo apresentar a
classificação do jogo: uma estrela (péssimo), duas estrelas (ruim), três estrelas
(razoável), quatro estrelas (bom) e cinco estrelas (ótimo). Os jogos recomendados
para uso são os classificados com quatro ou cinco estrelas, bom e ótimo,
respectivamente. Porém, caso um jogo avaliado tenha sido classificado com três
estrelas (razoável), o professor poderá utilizá-lo e complementar com outra atividade
pedagógica para atender aos aspectos não atendidos pelo jogo.

3.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Foram convidados 11 especialistas, sendo cinco da área de Avaliação, três da
área de Jogos e três da área de Educação para validarem o instrumento. A equipe de
especialistas pôde dedicar um olhar amplo e consistente na análise do instrumento,
uma vez que era integrada por profissionais com formação multidisciplinar. Sete
validadores se declararam especialistas em mais de uma área, sendo dois
especialistas em Jogos e Educação e cinco especialistas em Educação e Avaliação.
Em relação à formação acadêmica, seis especialistas são doutores, três são mestres
e dois possuem especialização.

3.6 INSTRUMENTAÇÃO E COLETA DE DADOS
Para a validação do instrumento foi utilizado um questionário com seis
questões, sendo duas fechadas e quatro fechadas e abertas, havendo a possibilidade
do especialista justificar suas respostas. Os especialistas também puderam responder
sobre os aspectos favoráveis e desfavoráveis do instrumento e atribuíram uma nota a
sua adequação. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 484):
os questionários (às vezes chamados de surveys) podem ser criados
para avaliar atitudes, opiniões, comportamentos, particularidades da
vida (renda, tamanho da família, condições da moradia) ou outras
questões. [...] Quando a finalidade de um questionário é medir
opiniões, comportamentos, atitudes ou condições de vida bem
específicas do programa a ser avaliado, o avaliador provavelmente
terá que enfrentar a tarefa de criar o próprio instrumento.
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Com apoio deste questionário, realizou-se, no segundo semestre de 2014, a
coleta de dados. Os resultados, organizados em gráficos e tabelas, são apresentados
no próximo capítulo.

3.7 VALIDAÇÃO
Os especialistas receberam quatro materiais para a validação do instrumento:
uma carta de apresentação com as informações gerais sobre a validação, o quadro
de critérios que fundamentou a sua construção, o questionário para análise do
instrumento e o instrumento de avaliação de jogos. Todos os materiais constam como
apêndices deste estudo. É importante ressaltar que a carta de apresentação trazia as
instruções para o preenchimento do questionário, os prazos e o meio de devolução
do questionário para a autora.
No fim do prazo previsto, 10 especialistas entregaram os questionários
preenchidos, sendo nove por e-mail e um, pessoalmente. O resultado desta validação
também se encontra no próximo capítulo.

3.8 LIMITAÇÃO DO ESTUDO
A intenção inicial do presente estudo era verificar os resultados da aplicação
do instrumento proposto no contexto escolar, ou seja, concretizar a dupla validação
do instrumento: inicialmente com especialistas e depois com os docentes usuários de
jogos eletrônicos em suas práticas pedadógicas. Em virtude de limitações de tempo,
não foi possível realizar tal aplicação. Esta impossibilidade, no entanto, estimula a
autora a dar continuidade ao processo avaliativo em estudos futuros.

4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados que indicam em que medida o
instrumento elaborado é adequado para apoiar educadores a avaliar jogos eletrônicos
a serem usados em situações de ensino-aprendizagem e até que ponto ele é útil para
apoiar nesta seleção. Foram utilizados gráficos, tabelas e comentários para
apresentar o perfil e as opiniões dos especialistas que julgaram o instrumento, suas
categorias, indicadores e padrões. O objetivo desta análise foi contribuir para o
desenvolvimento e melhoria do instrumento. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick
(2004, p. 498):

as avaliações envolvem o processamento de montanhas de
informações que, se não forem organizadas de modo que permita uma
interpretação significativa, não terão valor algum ou, pior ainda, serão
enganosas. O objetivo da análise de dados é reduzir e sintetizar
informações – “dar sentido” a elas – e permitir inferências sobre
populações.

4.1 PERFIL DOS ESPECIALISTAS
Tabela 1 – Distribuição dos especialistas em relação ao nível e área de formação
Formação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Total

Avaliação Educação
3
2
1
1
4

3

Jogos
1
2
3

Total
5
3
2
10

Fonte: A autora (2014).

Os especialistas que participaram da validação do instrumento possuíam
formação em nível de doutorado, mestrado e especialização e a atuação deles se
dividiu entre as áreas que fazem parte deste estudo: Avaliação, Educação e Jogos.
Tabela 2 – Número de áreas de atuação dos especialistas
Área
Especialista em uma área
Especialista em duas áreas
Total
Fonte: A autora (2014).

Frequência absoluta
4
6
10
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Seis validadores se declararam especialistas em mais de uma área de estudo,
sendo dois especialistas em Jogos e Educação e quatro especialistas em Educação
e Avaliação.

4.2 AVALIAÇÃO DAS CATEGORIAS DO INSTRUMENTO
O item 1 do questionário indagou: Você concorda com as categorias propostas
no instrumento? Todos os 10 especialistas responderam sim, concordando com as
categorias propostas. Tal resultado indica que as categorias pedagógicas, experiência
do usuário e interface foram consideradas fundamentais na avaliação de jogos para
uso educacional.

4.3 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO INSTRUMENTO
O item 2 do questionário apresentou a seguinte questão: Você acha que os
indicadores julgam o que estão se propondo a avaliar? Todos os 10 especialistas
responderam sim, achando que os indicadores julgam o que estão se propondo a
avaliar, o que aponta a sua adequação.
Cinco especialistas fizeram sugestões quanto à redação de alguns indicadores,
as quais foram consideradas. Dois deles sugeriram separar o indicador Adequação
da Linguagem em dois itens ou escolher um dos aspectos que ele tratava (perfil sócio
cultural ou etário). O ajuste foi realizado optando-se por manter apenas o perfil etário.
Um especialista sugeriu separar o item Fornecimento de Feedback em dois itens ou
escolher um dos aspectos (feedback adequado ou em momentos apropriados). A
opção foi feita e o indicador manteve apenas o aspecto feedback adequado.
Algumas sugestões não foram consideradas por entender-se que não se
aplicavam. No item clareza dos objetivos, por exemplo, um especialista sugeriu retirar
o indicador que determina a apresentação dos objetivos do início do jogo.
O item foi reavaliado e mantido como estava, pois é importante que o jogo apresente
seus objetivos logo no início do jogo. Um especialista sugeriu retirar o termo
‘promoção’ do indicador ‘promoção da imersão’. Ele registrou: “o uso do advérbio me
parece desnecessário e pode confundir o professor”. Porém, para que o indicador seja
claro é importante manter o termo completo. Outro especialista sugeriu: “no indicador
presença de recursos de avaliação, eu consideraria também se o jogo gera relatórios
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ou consultas do desempenho dos alunos para consulta pelo educador”. Este ponto,
no entanto, não foi considerado no instrumento, pois seu foco é no jogo, considerando
a interface utilizada pelo aluno. Outras sugestões mais simples foram dadas pelos
especialistas e atendidas pela autora.

4.4 AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DO INSTRUMENTO
No item 3 do questionário foi feita a seguinte indagação: Você concorda com
os padrões propostos no instrumento? Nove dos 10 especialistas concordaram com
os padrões propostos no instrumento. Um especialista fez as seguintes sugestões:
“Concordo com os padrões, mas julgo ser mais adequado utilizar uma escala de
quatro pontos, retirando, por exemplo, o item (1), péssimo, da escala”. Tal sugestão
foi atendida e o instrumento foi adaptado para quatro padrões com a substituição de
péssimo, ruim, razoável, bom e ótimo por muito ruim, ruim, bom e muito bom.
Um especialista registrou as seguintes questões como comentários: “Não tem
a opção da pessoa não saber responder? O péssimo é igual a não fornece?”. É
importante ressaltar uma informação apresentada anteriormente. Se o jogo não
atender ao que foi apresentado em algum item, o avaliador deve assinalar a opção
péssimo, já que esta compreende de 0 a 1/4 de atendimento ao proposto no item. O
avaliador que não souber responder uma das questões, deverá buscar apoio para tal
análise até que consiga, já que a opção não sei avaliar não foi incluída no instrumento
por ele possuir uma escala de classificação. Para fins de exemplificação, se a opção
‘não sei avaliar’ fizesse parte do instrumento e fosse assinalada, o jogo em avaliação
não teria pontos somados, o que prejudicaria, ao final, a sua classificação. O mesmo
especialista sugeriu que os padrões “péssimo, fraco, regular, bom e excelente”
deveriam ser substituídos por “nunca, quase nunca, quase sempre e sempre”. Tal
alteração não foi realizada, já que o objeto de análise do instrumento é um jogo, que
precisa ser avaliado numa escala com itens que trazem julgamento de valor, e não de
concordância.
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4.5 CONSOLIDAÇÃO DOS ITENS 1, 2 E 3
Gráfico 1 – Consolidado das perguntas 1, 2 e 3
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Fonte: A autora (2014)

Os itens 1, 2 e 3 questionaram, respectivamente, “Você concorda com as
categorias propostas no instrumento?”; “Você acha que os indicadores julgam o que
estão se propondo a avaliar?”; e “Você concorda com os padrões propostos no
instrumento?”. O Gráfico 1 mostra as respostas dos especialistas para as três
perguntas.
Com base nas respostas dos especialistas, pode-se inferir que o instrumento
possui os critérios adequados para a avaliação.

4.6 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS DO
INSTRUMENTO
O item 4 do questionário traz a seguinte questão: Em sua opinião, quais são os
aspectos favoráveis e desfavoráveis do instrumento?
Como aspectos favoráveis, os especialistas indicaram as categorias, os
indicadores, o uso pedagógico, a formatação e o tamanho do instrumento. O aspecto
mais comentado foi o uso pedagógico do instrumento e como ele pode apoiar o
professor em sua utilização nas situações de ensino-aprendizagem: “organiza muito
bem as decisões que o professor terá que tomar ao realizar seu planejamento”; “caso
algum aspecto esteja falho no jogo avaliado, o professor pode complementar com
outra atividade para garantir a aprendizagem”; “há grande demanda para este tipo de
instrumento como recurso para o trabalho docente”; “o instrumento pode favorecer o
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professor na escolha dos jogos, especialmente nas categorias pedagógica e
experiência do usuário”. Tais comentários reforçam a concordância de todos os
especialistas no item 5 - Você acha que a utilização do instrumento pode apoiar
educadores na seleção de jogos virtuais para uso em situações de ensinoaprendizagem?
As categorias/dimensões também foram consideradas adequadas pelos
comentários dos especialistas. “Permite uma análise detalhada dos jogos sob os
pontos de vista pedagógico, lúdico e da experiência do jogador”; “um dos pontos
favoráveis são as categorias abordadas”; “a abrangência das dimensões é um ponto
favorável”; “aborda as diferentes dimensões que impactam a aprendizagem”. Da
mesma forma que o item anterior, os comentários reforçam a concordância de todos
os especialistas sobre as categorias propostas (item 1).
Os indicadores também foram bastante citados como aspectos favoráveis do
instrumento. “Ponto positivo: os indicadores”; “a escolha dos indicadores”. As análises
dos especialistas corroboram com a concordância de todos eles na questão fechada
sobre tal aspecto (item 2).
Também foram registrados elogios genéricos, sem a especificação de itens do
instrumento: “Achei muito interessante essa iniciativa de trazer um apoio à decisão de
utilização de jogos no ambiente educacional. Trabalho com jogos há muitos anos e
tenho percebido o quanto agrega de valor aos métodos pedagógicos tradicionais”;
“Gostei muito do instrumento, está muito claro e as questões são oportunas, para um
instrumento de aplicação genérica”.
Por fim, “a formatação do instrumento”, “razoavelmente imparcial e pouco
subjetivo, torna mais fácil julgar os méritos de um jogo de forma objetiva” e o “tamanho
do instrumento” foram outros aspectos favoráveis citados pelos especialistas. Tais
pontos foram preocupações da autora no desenvolvimento do instrumento, já que a
subjetividade e o tamanho das questões podem atrapalhar o professor na sua
avaliação.
Como aspectos desfavoráveis, os especialistas citaram quatro, sendo o
primeiro: “exige certa motivação e disposição do docente para analisar cada
indicador”. Sobre este ponto, realmente é necessário que os educadores analisem
cada um dos indicadores e sua presença nos jogos que pretendem utilizar. Mas
entende-se que não se trata de um aspecto desfavorável e sim uma etapa de
planejamento pedagógico, como a realizada na seleção de qualquer outro tipo de
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objeto de aprendizagem a ser utilizado pelo professor. Além disso, considera-se que
o exercício de análise dos indicadores na seleção de jogos pode apoiar o professor
no desenvolvimento de competências voltadas à avaliação de tais recursos.
O segundo ponto citado foi “talvez fique difícil para o professor avaliar, se não
tiver experiência com jogos. Sei que é justamente para ajudá-lo a analisar e usar jogos
em sua prática pedagógica. Entretanto, penso que há um passo anterior, que é a
familiaridade com jogos”. Entende-se que o trabalho de detalhamento dos indicadores
e de elaboração dos itens simplifica bastante esse processo de avaliação. De toda
forma, considera-se interessante conhecer esse tipo de análise por parte de um
especialista, pois um dos objetivos implícitos na construção do instrumento proposto
é estimular o uso de jogos em situações educacionais. Uma resposta relevante a este
estudo seria o fortalecimento da visão de tais professores no sentido de
instrumentalizá-los para o uso tais recursos.
O terceiro aspecto desfavorável citado foi o uso da “escala de 5 pontos”. Tal
ponto foi considerado e o instrumento foi ajustado para uma escala de 4 pontos,
conforme apresentado no apêndice B.
O quarto aspecto se compôs de dois comentários: “falta de numeração nas
questões; as questões são mais afirmações do que questões”. A numeração nas
questões não foi acrescentada propositalmente, pois o objetivo da autora era
fortalecer o indicador como ‘título’ do item para que o professor se familiarizasse com
o seu uso, além de não poluir o instrumento com muitos números, devido ao uso da
escala de pontuação em cada item. Sobre o uso de afirmações, tal item não foi
considerado um problema, pois é um uso comum em Avaliação, que foi identificado
pela autora especialmente na avaliação de produtos.

4.7 AVALIAÇÃO SOBRE A UTILIDADE DO INSTRUMENTO
O item 5 do questionário teve a seguinte questão: Você acha que a utilização
do instrumento pode apoiar educadores na seleção de jogos virtuais para uso em
situações de ensino-aprendizagem? Todos os 10 professores responderam que sim,
indicando que a utilização do instrumento pode apoiar educadores na seleção de
jogos virtuais para uso em situações de ensino-aprendizagem, o que evidencia a
utilidade do instrumento. Se os especialistas, em sua maior parte, docentes,
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consideram que ele pode apoiar educadores, então pode-se afirmar que o instrumento
é útil.

4.8 AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO
O item 6 do questionário apresentou a questão: O instrumento está adequado
em relação ao objetivo para o qual foi criado, ou seja, apoia educadores na seleção
de jogos para uso em situações de ensino-aprendizagem? Assinale na escala o valor
que melhor representa a sua resposta (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Adequação do instrumento em relação ao objetivo para o qual foi criado
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Fonte: A autora (2014)

Oito especialistas consideraram o instrumento excelente e dois especialistas
consideraram o instrumento bom. Tais resultados indicam a adequação e validade do
instrumento.
Tabela 3 – Opinião sobre a adequação do instrumento, segundo as áreas dos especialistas
Adequação dos Itens
Excelente
Bom
Regular
Fraco
Péssimo
Total
Fonte: A autora (2014).

Área dos Especialistas
Educação Avaliação Jogos
3
3
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
3
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O cruzamento entre a área dos especialistas e a última questão proposta para
os especialistas que indagava se o instrumento era adequado em relação ao objetivo
para o qual foi criado, ou seja, apoiar educadores na seleção de jogos para uso em
situações de ensino-aprendizagem, permitiu constatar que os especialistas tendem
para as mesmas opiniões. Como todos responderam excelente e bom, pode-se
afirmar que o instrumento está adequado ao objetivo.

4.9 SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS
Alguns

especialistas

fizeram

sugestões

complementares

ao

fim

do

questionário, o que sugere a relevância de um campo livre para comentários.
Dois especialistas sugeriram caracterizar melhor o jogo. “Os jogos virtuais só
podem estar nesses meios, cd-rom, internet e dvd?”; “É interessante incluir a
plataforma na definição das características do game (pois é um facilitador/limitador do
uso): off-line, Web, IOS ou Android”. Tal ponto foi desenvolvido no instrumento.
Um especialista sentiu falta de “uma correlação maior com o objetivo
acadêmico de cada entrevistado com o jogo avaliado”, o que leva a supor que o
especialista tenha focalizado a análise geral do instrumento. Nesse caso, teria sido
prudente solicitar que cada especialista analisasse apenas os itens de sua área de
atuação. No entanto, não se optou por trabalhar desta forma, pois o instrumento,
apesar de possuir itens ligados a cada uma das dimensões, no todo integra conteúdos
das três áreas consideradas neste estudo: Educação, Jogos e Avaliação.

5 CONCLUSÕES
Este capítulo apresenta as conclusões, elaboradas como respostas às
questões avaliativas que nortearam este estudo.
Em relação à primeira pergunta avaliativa, “Em que medida o instrumento
elaborado é adequado para apoiar educadores a avaliar jogos eletrônicos a serem
usados em situações de ensino-aprendizagem?”, todos os especialistas concordaram
que o instrumento está adequado ao objetivo que se propõe. Dos 10 especialistas,
oito consideraram o instrumento excelente, atribuíram nota 5 a ele, o valor mais alto
dentro da escala proposta, e dois especialistas consideraram o instrumento bom,
atribuindo nota 4 a ele. Os itens 1, 2 e 3 do questionário também apresentaram
resultados que reforçam tal conclusão. Todos os 10 especialistas afirmaram que
concordaram com as categorias propostas no instrumento; todos os 10 especialistas
afirmaram que os indicadores propostos no instrumento julgam o que se propõem a
avaliar; e nove de 10 especialistas concordaram com os padrões propostos no
instrumento. A análise qualitativa da pergunta aberta do questionário e das demais
sugestões dos especialistas também evidenciaram tal conclusão. Para complementar
a análise das respostas dos especialistas, foi realizado o cruzamento do item ‘área
dos especialistas’ e da última questão proposta para os especialistas ‘O instrumento
está adequado em relação ao objetivo para o qual foi criado, ou seja, apoiar
educadores na seleção de jogos para uso em situações de ensino-aprendizagem?’.
Pelas análises do resultado do teste, pode-se afirmar que não existe diferença entre
as respostas dos especialistas por área e que eles tendem para as mesmas opiniões.
Como todos responderam ‘excelente’ e ‘bom’, podemos afirmar que o instrumento
está adequado ao objetivo.
Sobre a segunda questão avaliativa ‘Até que ponto o instrumento elaborado é
útil para apoiar educadores na seleção de jogos eletrônicos para uso em atividades
educacionais?’, o item 4 do questionário voltado aos especialistas perguntava
diretamente sobre a utilidade do instrumento para apoiar educadores na seleção de
jogos para uso em situações de ensino-aprendizagem. Como todos os 10
especialistas que participaram da validação do instrumento responderam que sim,
podemos afirmar que o instrumento é útil para o objetivo ao qual foi proposto.
A realização deste estudo também trouxe duas diferentes possibilidades de uso
do instrumento. A primeira é a possibilidade de sua utilização para a seleção de
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qualquer tipo de jogo, eletrônico ou não, já que o instrumento possui os critérios
fundamentais para a avaliação das características pedagógica, da interface e da
experiência do usuário. Para isso, os itens específicos voltados ao uso de jogos
eletrônicos não devem ser analisados para a seleção do jogo. A segunda
oportunidade de uso do instrumento é no apoio aos desenvolvedores no planejamento
e criação de jogos educacionais de qualidade, já que o instrumento possui critérios
para garantir que tais jogos possuam as características pedagógicas necessárias para
serem utilizados como objetos de aprendizagem, sejam atrativos e garantam uma boa
experiência aos seus usuários. Nesse sentido, o instrumento traria importante
contribuicão ao setor de produção de jogos educacionais.
Por fim, espera-se que a utilização do instrumento proposto neste estudo possa
apoiar o processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e divertido,
estimulando o prazer e a alegria de aprender nos alunos. Afinal, como afirma Freire
(2004, p. 142) “a alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do
processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da
boniteza e da alegria”.
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APÊNDICE A – Carta-convite aos especialistas

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2013.

Prezado Especialista,
Sou aluna do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio e estou
elaborando a minha dissertação, que tem como objetivo “a construção e a validação
de um instrumento de avaliação para apoiar educadores na seleção de jogos virtuais
para uso em situações de ensino-aprendizagem”. Minha orientadora é a Profª Drª
Lucia Vilarinho.
Em função de sua experiência e conhecimento na área, venho convidá-lo a validar o
instrumento proposto. Gostaria de destacar que suas observações e sugestões serão
muito importantes para o aprimoramento do instrumento.
O instrumento não se destina a um público específico. Trabalhei com características
importantes de game user experience (aspectos relacionados à experiência do
usuário com o jogo, como as que fazem os jogadores ficarem imersos, motivados e
se sentindo desafiados, por exemplo), pedagógicas e relacionadas à interface do jogo,
conforme descrito no Quadro de Critérios que segue em anexo.
A questão avaliativa que norteou o estudo foi “Em que medida o instrumento
elaborado é válido para apoiar educadores na seleção de jogos virtuais para uso em
situações de ensino-aprendizagem?”.
Peço, por gentileza, que faça a sua análise respondendo o “Questionário para Análise
do Instrumento”. O questionário respondido pode ser entregue para mim na Fundação
Cesgranrio ou enviado para o e-mail marianapinho@gmail.com até o dia 06/10/14.
Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, seja por telefone (21 981339851) ou por e-mail (marianapinho@gmail.com).
Agradeço imensamente pela sua colaboração.

Mariana Pinho Leite
Mestranda em Avaliação – Fundação Cesgranrio
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APÊNDICE B – Instrumento de avaliação de jogos para uso em educação

Prezado Professor,
Este instrumento tem como objetivo apoiá-lo na seleção de jogos para uso em situações de
ensino-aprendizagem. Ele é composto por 20 afirmativas que devem ser julgadas conforme o seu
grau de concordância. Após analisar o jogo que pretende utilizar com seus alunos, registre a sua
opinião sobre ele em cada item, escolhendo uma das quatro opções descritas a seguir:
1 – MUITO RUIM: corresponde de 0 a 1/4 da pontuação.
2 – RUIM: corresponde de mais de 1/4 a 2/4 da pontuação.

3 – BOM: corresponde de mais de 2/4 a 3/4 da pontuação.
4 – MUITO BOM: corresponde a mais de 3/4 da pontuação.

NOME DO JOGO: ______________________________________________________________
OBJETIVO PRINCIPAL: _________________________________________________________
ARMAZENAMENTO: ( ) cd-rom ( ) internet – site: _____________ ( ) outro – qual? _________

DIMENSÃO PEDAGÓGICA
ADEQUAÇÃO DA LINGUAGEM
O jogo apresenta linguagem adequada ao perfil do público.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
O jogo está alinhado com os objetivos de aprendizagem da proposta curricular da disciplina.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS COGNITIVOS
O jogo mobiliza operações mentais que extrapolam a automação e a memorização.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CLAREZA DOS OBJETIVOS
O jogo apresenta os seus objetivos de forma clara.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CORREÇÃO DO CONTEÚDO
O jogo apresenta o conteúdo de forma correta.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

ESTÍMULO À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O jogo apresenta situações que exigem dos jogadores uma atitude ativa para buscarem suas próprias
respostas para resolver problemas.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

FORNECIMENTO DE FEEDBACK
O jogo fornece feedback adequado aos jogadores.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
O jogo apresenta situações-problema que oferecem uma perspectiva interdisciplinar, mobilizando
conceitos de diferentes campos do conhecimento de forma articulada.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

PRESENÇA DE RECURSOS DE AVALIAÇÃO
O jogo apresenta recursos de avaliação, seja por meio de exercícios ou de situações-problema.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

USO DE SITUAÇÕES CONTEXTUALIZADAS
O jogo apresenta situações em contextos relacionados ao universo do público.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐
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DIMENSÃO EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
CAPACIDADE DE DESAFIAR
O jogo é desafiador para o público que se destina, considerando o seu nível cognitivo e habilidades.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CAPACIDADE DE MOTIVAR
O jogo motiva os jogadores, de modo que eles se interessam em jogar.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CAPACIDADE DE RETER A CONCENTRAÇÃO
O jogo exige e mantém a concentração dos jogadores.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

DESENVOLVIMENTO DO JOGADOR
O jogo apoia o desenvolvimento das habilidades dos jogadores, fazendo com que eles se sintam bemsucedidos com o seu progresso ao longo das fases/etapas.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

INTERAÇÃO SOCIAL
O jogo estimula a interação social, por meio da empatia, cooperação ou competição.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

PROMOÇÃO DA IMERSÃO
O jogo envolve profundamente os jogadores diminuindo sua consciência em relação ao que está ao seu
redor e à sua noção de tempo.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

SENSAÇÃO DE CONTROLE
O jogo dá aos jogadores a sensação de controle sobre suas ações.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

DIMENSÃO INTERFACE
AUSÊNCIA DE ERROS TÉCNICOS
O jogo possui navegação sem erros técnicos.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CLAREZA DAS INFORMAÇÕES VISUAIS
O jogo possui apresentação visual clara, com o uso de fontes, imagens, cores e quantidade adequada
de informações por tela.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

FACILIDADE DE NAVEGAÇÃO
O jogo apresenta navegação fácil e intuitiva.
1 – MUITO RUIM ☐

2 – RUIM ☐

3 - BOM ☐

4 – MUITO BOM ☐

CLASSIFICAÇÃO DO JOGO*
Após a utilização do instrumento, some os pontos atribuídos em cada opção que você escolheu e faça a
classificação do jogo de acordo com o sistema de pontuação a seguir.
20 a 31 – ★ (péssimo)
32 a 43 – ★★ (ruim)
44 a 56 – ★★★ (razoável)
57 a 68 – ★★★★ (bom)
69 a 80 – ★★★★★ (ótimo)
*ATENÇÃO! Os jogos recomendados para uso são os classificados com quatro estrelas (bom) ou cinco
(ótimo). Porém, caso um jogo avaliado tenha sido classificado com três estrelas (razoável), o professor pode
utilizá-lo complementando com outra atividade pedagógica para atender aos aspectos não atendidos pelo
jogo.
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APÊNDICE C – Questionário para análise do instrumento

Nome do avaliador: ____________________________________________________
Área de Especialidade: ( ) Avaliação ( ) Jogos ( ) Educação
Prezado Especialista,
Após a análise do instrumento proposto, por favor, responda as questões a seguir:
1. Você concorda com as categorias propostas no instrumento?
( ) Sim
( ) Não - Em caso negativo, justifique sua resposta, indicando qual(is) outra(s)
categoria(s) poderia(m) ser acrescentada(s) ou retirada(s) do instrumento.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Você acha que os indicadores julgam o que estão se propondo a avaliar?
( ) Sim
( ) Não - Em caso negativo, justifique sua resposta, indicando qual(is) outro(s)
indicador(es) poderia(m) ser acrescentado(s) ou retirado(s) do instrumento.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Você concorda com os padrões propostos no instrumento?
( ) Sim
( ) Não - Em caso negativo, justifique sua resposta, indicando qual(is) outro(s)
padrão(ões) poderia(m) ser acrescentado(s) ou retirado(s) do instrumento.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Em sua opinião, quais são os aspectos favoráveis e desfavoráveis do instrumento?
Favoráveis
__________________________________________________________
Desfavoráveis __________________________________________________________
5. Você acha que a utilização do instrumento pode apoiar educadores na seleção de
jogos eletrônicos para uso em situações de ensino-aprendizagem?
( ) Sim
( ) Não - Em caso negativo, justifique sua resposta
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. O instrumento está adequado em relação ao objetivo para o qual foi criado, ou seja, apoiar
educadores na seleção de jogos eletrônicos para uso em situações de ensinoaprendizagem? Assinale na escala o valor que melhor representa a sua resposta.
1 (péssimo)

2 (fraco)

3 (regular)

4 (bom)

5 (excelente)

