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Editorial 

Este número especial da Revista ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional é 

novamente dedicado ao uso de games em educação, em continuação ao número anterior. Todos os 

artigos foram apresentados na trilha Cultura do SBGames – Simpósio Brasileiro de Jogos e 

Entretenimento Digital, realizado em novembro de 2011 em Salvador, após passarem por um 

rigoroso processo de avaliação e seleção. Para esta publicação, esses trabalhos foram alterados, 

levando em consideração as normas e o público-alvo da Revista, e atualizados em função dos 

progressos nas pesquisas e nos projetos. Todos os artigos deste número, além de seus fundamentos 

teóricos, analisam os resultados da aplicação prática de um game em educação. 

Em “Desenvolvimento de Aplicações Educacionais Multimídias”, Wannyemberg Dantas e 

Frederico Bublitz discutem o desenvolvimento de apresentações multimídia para o processo de 

ensino e aprendizagem, fundamentando-se em teorias da ciência cognitiva e educacionais. 

Em “Uma abordagem baseada em jogos para apoiar o aprendizado em negociação”, Renato 

Aumiller, André Lavoratto, Melise Paula, Sérgio Rodrigues e Jano de Souza analisam a utilização de 

simulações e jogos para o ensino e aprendizagem de negociação. 

Em “Um Software Educativo para o Ensino de Avicultura”, Alex Machado, Ismael Batista, 

Marlon Santiago, Rafael Padovani, Ulysses Santos, Silvio Monteiro da Silva e Esteban Clua 

apresentam um game que possibilita completar a teoria de avicultura com atividades práticas em sala 

de aula. 

Em “Ensino-Aprendizagem de Educação Ambiental apoiado pelo Game UruBurbanos”, Iael 

de Souza, Ryan de Azevedo, Artur da Silva, Fred Freitas, Ivaldir de Farias Júnior e Guilhereme Dias 

apresentam a avaliação do uso de um um jogo 3D, voltado para crianças e adolescentes, para auxiliar 

o processo de ensino/aprendizagem de educação ambiental. 

Em “Desenvolvimento de um jogo que incentiva a prática da Eficiência Energética intitulado 

Watt's House”, Filomena Moita, Douglas dos Santos, Rômulo Menezes Jr, Aline Costa e Allessio da 

Silva avaliam os resultados obtidos com um jogo utilizado em escolas, como incentivo à eficiência 

energética. 

Finalmente em “Um simulador de fenômenos físicos desenvolvido utilizando técnicas de 

realidade aumentada intitulado SimulAR”, Filomena Moita, Rodrigo Rodrigues, Douglas dos Santos, 



 

 

vi 

 

Aline Costa e Allessio da Silva discutem o uso de Realidade Aumentada e simulações 3D como 

ferramentas para o ensino de física. 

O objetivo deste número especial da Revista da ABT, assim como o do anterior, é oferecer 

uma valiosa contribuição para o debate sobre a incorporação dos games à educação, oferecendo ao 

leitor uma diversificada bibliografia, produzida por diversos grupos de pesquisa no Brasil, que 

incentive o desenvolvimento de novos estudos e pesquisas. 

Conselho Editorial 
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RESUMO: O presente trabalho trata do desenvolvimento de aplicações multimídias, fazendo 

uso de teorias da ciência cognitiva e teorias educacionais, juntamente com práticas modernas de 

desenvolvimento de software que evidenciam o usuário final como o centro do processo de 

desenvolvimento, visando tornar o produto final de software acessível a um grupo de usuários-alvo 

que estão em um determinado contexto, maximizando a aceitação deste e potencializando o ambiente 

de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Multimídia. Ciência Cognitiva. Desenvolvimento de Software.  
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1. INTRODUÇÃO 

No cenário atual, pode-se constatar que avanços nas tecnologias de informação e 

comunicação vêm sendo promovidos de forma exponencial. E a cada nova tecnologia desenvolvida 

resulta em transformações nos meios, chegando a alterar as estruturas culturais de uma sociedade. É 

atribuída a estes agentes, a responsabilidade da mudança nas formas de cognição dos indivíduos, uma 

vez que essas inovações vêm se integrando às mais diversas atividades da sociedade, acarretando em 

profundas mudanças em todos os níveis e esferas sociais, criando novos estilos de vida e de consumo 

e promovendo transformações na temporalidade na espacialidade dos indivíduos (NUNES, 2009).  

Com esta mudança, a educação escolar que historicamente se tratou de um reflexo da 

sociedade, se popularizou em meados do século XVIII, quando em plena revolução industrial, 

preparavam-se indivíduos seguindo um modelo instrucional, onde o aluno era treinado para não 

questionar decisões e metodologias do seu superior (i.e. o professor), a estas relações, que seriam 

estendidas até um momento posterior, mais especificamente quando trabalhadores, uma vez que os 

ofícios, até então, possuíam atribuições semelhantes (BITTENCOURT; GIRAFFA, 2003). Mas a 

partir do momento que se rompeu este paradigma e passou-se a uma realidade totalmente diferente, 

marcada pela competitividade e onde as tarefas mais relevantes dentro de um sistema são atribuídas 

àquelas realizadas intelectualmente, a função de preparar os indivíduos para conviver e modificar esta 

sociedade recai novamente sobre a educação escolar. E a esta nova cultura construtivista de 

aprendizagem, ampliada no ambiente tecnológico, reproduz ambientes da própria sociedade, 

proporciona um grande leque de opções e inovações, e culmina na ruptura dos paradigmas 

convencionais de ensino (VALENTE, 1999).  

A quebra na função que era atribuída à escola resultou em uma série de novas atribuições para 

esta, que teve que se adaptar ao longo do tempo. E a vertente que ganha força a partir da aceitação do 

preceito de que a educação escolar deveria se moldar aos interesses da sociedade e adaptar-se aos 

alunos, é a primeira etapa para se promover a inclusão de tecnologias de informação e comunicação 

dentro do sistema de ensino como fator positivo, buscando desenvolver nos alunos habilidades sejam 

elas de cunho físico e/ou intelectual. Porém, existe uma resistência na incorporação de mudanças por 

parte da escola. Segundo Moran (2005) a escola é uma instituição mais tradicional que inovadora e, 

assim sendo, mudar a cultura escolar é uma tarefa mais árdua que mudar a cultura de uma sociedade.  

Todavia, o estado brasileiro vem intervindo no processo de adequação a estas mudanças, 

implantando programas de informática na escola (e.g. PROINFO) e de inclusão digital (e.g. Programa 

computador para todos). Estes programas focam na infraestrutura e aquisição de equipamentos 
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computacionais, enquanto é colocada em segundo plano a disponibilização de software adequado 

para as mais diversas atividades deste âmbito educacional e o treinamento dos recursos humanos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A partir desta constatação, novas barreiras para a difusão da prática de uso de aplicações 

multimídias na educação são geradas, podendo-se citar o fator humano (que não está no escopo desta 

investigação), os problemas relacionados com a aplicação em si (e.g. produto de software de baixa 

qualidade) e problemas no processo de desenvolvimento da aplicação (e.g. falta de uma metodologia 

para desenvolvimento para este tipo específico de aplicação, poucos relatórios de projetos do passado 

que poderiam servir como base para projetos futuros). Esses fatores combinados, tornam o ato de 

desenvolver um software educacional um desafio a ser transposto, tanto no ponto referente à 

aceitação pelos usuários finais, quanto no controle das variáveis (i) tempo necessário para 

desenvolver o projeto; (ii) custo do projeto e (iii) qualidade do produto de software. 

É neste contexto que o presente trabalho está situado, fazendo uso da metodologia UCD (User 

Centered Development) – Desenvolvimento Centrado no Usuário, utilizando práticas modernas de 

desenvolvimento de software apoiadas em teorias cognitivas e educacionais, buscando desenvolver 

um produto de software de qualidade, visando adequar-se às necessidades dos diferentes grupos de 

público alvo, atendendo a requisitos técnicos condizentes com outras aplicações que já fazem parte do 

cotidiano destas pessoas e a requisitos a serem satisfeitos também no que se refere ao prisma 

educacional. Mais especificamente, o presente trabalho consiste na especificação e desenvolvimento 

de um software multimídia (um serious game) com enfoque educacional podendo ser usado no 

âmbito escolar, onde se faz necessária à participação ativa dos usuários finais (i.e. alunos), não só 

como simples espectadores, e sim como centro do processo de desenvolvimento, buscando 

maximizar a aceitação destes jogos por todas as partes envolvidas ativamente no processo 

ensino-aprendizagem (i.e. professores e alunos). 

2. SERIOUS GAMES 

O mercado de jogos digitais mudou radicalmente desde o lançamento do primeiro videogame 

comercial Pong pela Atari em 1972 até os dias atuais, sendo um dos setores de tecnologia de 

informação e comunicação mais florescentes nos dias atuais. Este crescente aumento da fatia do 

mercado foi promovido pela indústria dos jogos computacionais que vêm investindo 

exponencialmente seus recursos, se tornando a maior indústria de entretenimento moderno, 

movimentando anualmente aproximadamente 74 bilhões de dólares (GARTNER, 2011). 
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O crescimento da demanda para aplicações desse porte pode ser explicado através das 

componentes: 

 Melhora da qualidade dos jogos, essa mudança pode ser atribuída à evolução das 

tecnologias de hardware (e.g. placas de vídeo, memória, sensores de movimento, eye 

trackers, sensores táteis) e de software (e.g. modeladores de gráficos, bibliotecas e 

frameworks para desenvolvimento) e vem tornando possível à incorporação de novos 

recursos computacionais ao domínio dos jogos digitais, possibilitando assim o 

desenvolvimento de aplicativos com interfaces mais interativas e agradáveis com um 

custo reduzido; 

 A popularização dos PC multimídia que vem ocorrendo desde a segunda metade da 

década de 90, processo que possibilitou a integração entre jogos digitais de console e 

jogos computacionais. 

Desde então, tais jogos vêm evoluindo e ganhando espaço em muitas áreas do conhecimento 

com o propósito de auxiliar, treinar e informar ao mesmo tempo em que busca entreter, de tal forma 

que muitos pesquisadores definem o domínio na qual se inserem como “edutainment”, uma 

aglutinação das palavras educational e entertainment (RAPEEPISAM et al., 2006). Nesta linha se 

encaixam os serious games, que apesar de não contarem com uma definição única, são considerados 

pela maioria dos estudiosos como jogos projetados com o propósito de aprimorar algum aspecto 

específico da aprendizagem, sendo utilizados para: (i) treinamento; (ii) publicidade; (iii) simulação e 

(iv) na educação (ZYDA, 2005). 

Ainda que existam controvérsias sobre seus benefícios para fins educacionais os serious 

games vêm sendo utilizados com mais frequência para esse fim, por possuírem propósito educacional 

explícito ao promover a vinculação entre o lúdico e o caráter afetivo dos usuários com os ambientes 

de aprendizagem. E devido a este potencial, que foi desvendado gradativamente, a concepção de 

jogos eletrônicos mudou bastante desde a sua criação o que tornou possível a difusão de sua utilização 

nas mais diversas áreas do conhecimento, variando desde os setores militar, governamental, 

acadêmico e medicinal até tarefas associadas ao meio empresarial e ao marketing (RANKIN; 

SAMPAYO, 2008). 

A disseminação dos serious games, também, pode ser atribuída à desmistificação de varias 

facetas que envolvem os jogos computacionais. Segundo Gramigna (1993) os aspectos 

desmistificados, que mais merecem destaque são: 
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 Jogos computacionais prestam-se apenas ao entretenimento - atualmente, jogos vêm 

sendo usados para a simulação de realidades, para a orientação vocacional e para fins 

didáticos mais diversificados; 

 Jogos computacionais estimulam a violência e a agressividade do jogador - os 

questionamentos levantados em cerca de 300 estudos realizados neste âmbito são 

inconclusivos e os procedimentos metodológicos adotados são questionáveis; 

 Jogos computacionais acirram a competição, e podem gerar ambientes 

desconfortáveis - os indivíduos são submetidos a um clima de competição durante 

toda a vida e camuflá-la não é a melhor maneira de lidar com ela. Treinar os alunos 

para lidar com situações de competição seria mais valido para este; 

 Em jogos computacionais, o professor não tem controle a aprendizagem – com a 

quantidade de meios de informação que o aluno tem acesso atualmente (e.g. TV, radio, 

internet, revistas, jornais) é, na pratica, impossível se ter um controle sobre o que o 

aluno irá aprender. 

Dentre todas as áreas do conhecimento em que os serious games são utilizados, destaca-se 

aqui a utilização destes como ferramenta de apoio à aprendizagem. Quando fundamentados em 

teorias da ciência cognitiva, jogos computacionais podem se tornar ferramentas valiosas para o 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo a interação do usuário com o computador, de modo 

que sejam satisfeitos os seguintes aspectos: (i) motivação do usuário para a descoberta/aprendizado 

do conteúdo tratado no jogo; (ii) reflexão sobre o tema tratado no jogo; (iii) necessidade de 

planejamento e criação de estratégias para vencer os desafios que propostos no contexto do jogo; (iv) 

tomada de decisões durante o decorrer do jogo, as quais irão influenciar os resultados finais; (v) ajuda 

na compreensão de processos concorrentes e afins ao contexto do jogo; e (vi) auxílio no processo de 

avaliação. 

3. TRABALHOS CORRELATOS 

De acordo com Wang (2005), existem três pilares fundamentais para o sucesso na utilização 

dos jogos no âmbito escolar, e que sem esses a experiência educacional com o uso de jogos 

dificilmente podem gerar resultados satisfatórios. 

 Primeiro pilar: Exige educadores preparados, já que os alunos estão prontos para o 

ensino por meio de elementos de multimídia, mas os professores, em geral, não 

(MORAN, 2005); 
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 Segundo pilar: Requer uma estrutura escolar e planejamento adequados, já que os 

professores sabem que precisam mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e não estão 

preparados para experimentar com segurança. E em muitos casos é exigido destes tais 

mudanças sem dar-lhes as condições necessárias para que eles as efetuem (MORAN, 

2005); 

 Terceiro pilar: Se refere à variedade e qualidade de jogos à disposição que 

possibilitem escolhas adequadas. 

Porém, o fato de não haverem métodos e regras para se desenvolver aplicações multimídias, 

que visam atuar no âmbito educacional, bem como parâmetros claros para avaliar a sua qualidade, faz 

deste julgamento algo subjetivo. Temos que as metodologias convencionais de desenvolvimento não 

suprem todos os requisitos para um software educacional, porém ao estudar alguns dos processos de 

desenvolvimentos citados por Sommerville (2007), temos algumas práticas que podem ser utilizadas 

para desenvolver e validar a metodologia de desenvolvimento aqui tratada, sendo elas descritas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Metodologias de desenvolvimento 
# Metodologia Prática 

1 
Desenvolvimento  

em Cascata 

Nas etapas iniciais do projeto, as atividades de: (i) concepção e (ii) especificação, são 

dadas de forma interrupta e sequencial. 

2 
Desenvolvimento  

Evolucionário 

Desenvolver um produto inicial e, ao expor os resultados para os usuários finais, 

aprimorar os requisitos. Desenvolve-se inúmeras versões de um mesmo software. 

3 
Desenvolvimento 

Incremental 

Os pacotes de trabalhos são divididos e, a cada nova versão, deverá ter uma única 

iteração. 

4 SCRUM Desenvolve-se em equipes multidisciplinares, trabalhando em contato direto. 

Fonte: SOMMERVILLE, 2007. 

Ao documentar os dados de cada uma das etapas do processo de desenvolvimento de um 

determinado projeto, qualquer que seja ele, o risco de falhas em outros projetos semelhantes torna-se 

menor, pois existirá um “roteiro” a ser seguido, com relatos de boas e más decisões (PMI, 2008). 

Consequentemente, haverão mais projetos na mesma linha aumentando a quantidade de jogos em si.  

Quanto à qualidade, de acordo com a norma ISO 9.000, é definida pela soma das 

características de uma entidade que influenciam na sua habilidade de satisfazer necessidades 

declaradas ou implícitas. Sendo, a aceitação de cada uma das partes envolvidas no processo, a única 

garantia do sucesso do projeto das aplicações multimídias, em softwares educacionais (PMI, 2008). 

Na Tabela 2, é exibida uma lista com todos os stakeholders de um projeto de software educacional. 

 

Tabela 2 – Stakeholders do projeto, e suas respectivas funções 
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# Função Descrição 

1 Psicólogo/Educador 
Definir as melhores abordagens educacionais, de acordo com o público alvo 

determinado. 

2 Game designer 
Usa as definições desenvolvidas pelos educadores e/ou psicólogos e cria uma narrativa, 

com personagens e regras. 

3 Designer De acordo com a narrativa criada pelo game designer, criam-se telas que simulam o jogo.  

4 Programador 
Anima as artes criadas pelos designers, de acordo com as regras especificadas pelo game 

designer. 

5 Gerente do projeto Reúne equipe e gerência todo o processo. 

6 Professor Entender o funcionamento da aplicação, para futuras intervenções junto aos alunos. 

7 Aluno Testa a versão final da aplicação. Esse stakeholder é o usuário-alvo da aplicação. 

Fonte: Autor, 2011. 

Os critérios de aceitação são definidos principalmente pela satisfação do usuário final (i.e. 

aluno), mas existem algumas condições a serem satisfeitas, onde podemos citar: (i) Usabilidade e (ii) 

adequação ao uso. Onde, de acordo com a norma ISO 13.407, essa averiguação é realizada em quatro 

etapas, descritas a seguir: (i) Compreender e especificar o contexto de uso; (ii) especificar os 

requisitos do usuário, determinando os critérios de sucesso para a usabilidade do produto de software; 

(iii) produzir soluções de projeto incorporando conhecimentos de IHC. Explorando as possíveis 

soluções de projeto através de protótipos e (iv) avaliar resultados em relação aos requisitos do projeto 

e dos usuários. 

4. METODOLOGIA UCD PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 

EDUCACIONAIS MULTIMIDIAS 

O desenvolvimento dá-se, seguindo a estratégia de atuação descrita pelo PMI (2008), 

ilustrada na Figura 01. 

Figura 1 - Etapas de desenvolvimento de um projeto 

 
Fonte: PMI, 2008. 

Dentro de cada uma das várias etapas, atuam um ou mais grupos de stakeholders, com 

diferentes papeis, onde podemos destacar: (i) Iniciação: nessa etapa é selecionada a equipe 

participante do desenvolvimento pelo gerente ou responsável pelo projeto; (ii) planejamento: é 

composto por psicólogos, educadores e game designer. (iii) execução: etapa de implementação, 

composta por designers e programadores; (iv) controle: gerente ou responsável pelo projeto, controla 



Ano 40 | nº 193 | abr-jun | Revista Tecnologia Educacional 

 

 

Página | 14 

 

as alterações de acordo com as necessidades dos usuários finais (i.e. alunos e professores), a cada 

mudança havendo um re-planejamento e (v) encerramento: o gerente ou responsável pelo projeto 

encerra após os usuários finais (i.e. alunos e professores) acatarem a versão final do produto de 

software desenvolvido. 

O ciclo planejamento/execução/controle é marcado pela propriedade incremental, 

característica herdada da adaptação do modelo Fullerton et al. (2004), onde é possível o teste de cada 

funcionalidade implementada isoladamente, conforme ilustrado na Figura 2.  

Figura 2 - Detalhamento do ciclo de controle 

 
Fonte: Autor, 2011. 

As ideias são geradas ainda no planejamento, porém, só irão ser são formalizadas na etapa de 

execução por meio de protótipos, onde também serão testadas. A partir daí, são avaliados os 

resultados das interações com usuários finais (i.e. professores e alunos). Caso a iteração não seja 

aprovada e mudanças sejam necessárias, será retomado o ciclo de planejamento/execução. Caso 

contrário a iteração será aceita e posteriormente acrescentada em uma nova versão da aplicação. 

5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA UCD PARA DESENVOLVIMENTO DE 

APLICAÇÕES MULTIMÍDIAS 

Nesta etapa, serão descritas cada uma das cinco etapas do processo de desenvolvimento da 

aplicação multimídia que validou a metodologia, sendo elas: (i) Iniciação; (ii) planejamento; (iii) 

execução; (iv) controle e (v) encerramento. 

5.1. INCIAÇÃO DO PROJETO 

Nesta etapa foram definidos os integrantes dos diferentes grupos de stakeholders pelo gerente 

ou responsável pelo projeto. Sendo excluído apenas o grupo composto pelos usuários finais (i.e. 

alunos), pois a descrição do perfil deste grupo de stakeholder só será definida na fase de 

planejamento. 
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5.2. PLANEJAMENTO DO PROJETO 

O software começará a ser concebido partindo desse ponto. Com participação ativa de 

psicólogos e educadores são definidos: (i) o tema central e os subtemas da aplicação; (ii) o perfil do 

usuário que a aplicação pretende atender e (iii) as abordagens educacional e cognitivas adotadas, que 

assistirão as próximas etapas do desenvolvimento. Gerando os resultados ilustrados na Tabela 03. 

Tabela 3 - Resultados do planejamento do projeto 

Tema 

Trata de educação ambiental. Possui como objetivo central elucidar formas de se combater 

diversos problemas relacionados ao meio ambiente, à medida que educa o usuário e 

desenvolve um senso de responsabilidade ambiental. Os temas envolvidos são: (i) pesca 

clandestina; (ii) águas residuais; (iii) lixo; (iv) desmatamento; (v) reflorestamento; (vi) 

reciclagem; (vii) camada de ozônio e (viii) aquecimento global. 

 

Perfil do 

usuário 

Faixa etária 10 a 14 anos 

Nível de experiência do usuário com tecnologias 

computacionais 

Experiência Básica 

Nível de experiência do usuário com jogos computacionais Experiência Intermediária 

Nível de experiência do usuário com o tema abordado no 

jogo 

Experiência intermediária 

 

Abordagens 

Teorias 

Educacionais 

Herbart; 

Dewey; 

Freire; 

Davidson e Rorty; 

Teorias Cognitivas 

Teoria construtivista - Bruner; 

Teoria sócio-cultural - Vygotsky; 

Teoria da inclusão - David Paul Ausubel; 

Aprendizagem baseada em problemas - John D. Bransford. 

Fonte: Autor, 2011. 

5.3. EXECUÇÃO DO PROJETO  

Esta etapa é marcada pela formalização de todas as ideias geradas nos processos anteriores. É 

composta basicamente por grupo de programadores e designers, que irão apenas implementar o que 

foi especificados nas fases anteriores. 

5.4. CONTROLE DO PROJETO  

As iterações entre desenvolvedores e usuários finais, fazem a concepção inicial do software 

mudar bastante até versão final. Isso se dá pela comprovação da desconexão dos usuários finais e os 

projetistas do software (DRUCKER, 1996). Tal desconexão pode ser evidenciada na Figura 3, onde é 

descrito todo o processo de criação do personagem principal do jogo, desde o primeiro esboço, até a 

versão final. 
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Figura 3 - Processo de criação do personagem principal do jogo 

 
Fonte: Autor, 2011. 

As interações com os usuários finais foram sendo promovidas, utilizando 22 usuários-alvo 

que se encaixava em perfis pré-definidos, conforme descrito na Tabela 3. 

Nota-se que com este acompanhamento ativo dos usuários-alvo da aplicação, pode-se 

diminuir o risco do projeto do jogo ser incompatível com os interesses dos mesmo. outra vantagem da 

metodologia de desenvolvimento centrado nos usuários é a própria incorporação de mudanças nos 

projetos, que são muito mais viáveis de serem feitas. 

5.4. ENCERRAMENTO DO PROJETO 

Ao usar a metodologia, notou-se uma aceitação que aproximou-se de 100% dos casos de 

usuários finais que avaliaram o produto de software. As Figuras 4a e 4b, ilustram o jogo 

desenvolvido, com auxilio dos usuários finais, citando-se como ponto alto da aplicação a sua 

simplicidade. 
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Figura 4 – Imagens do jogo 

 

 

 
Fonte: Autor, 2011. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após consulta na literatura e análise dos jogos educativos atuais, pode-se concluir que estes 

não atendem a requisitos de qualidade necessários para o uso no âmbito educacional, por não 

considerar simultaneamente os diversos prismas que norteiam a educação e as necessidades dos 

usuários finais. Mesmo assim, assume-se que universo dos jogos computacionais possibilita diversas 

formas de educar, podendo ser interpretados como artefatos com objetivos, conteúdos e estratégias. 

Nota-se também, que com o apoio das diversas ferramentas atualmente existentes, quando usadas 

corretamente, os jogos computacionais caracterizam-se como uma opção emergente de apoio ao 

educador no processo de ensino-aprendizagem de estudantes. 

Para minimizar essa contraposição de ideias, uma nova abordagem de desenvolvimento foi 

proposta, buscando a aceitação do seu uso em meios educacionais. Sendo utilizados fundamentos dos 

processos de aprendizagem e cognição dos indivíduos, podendo-se contar também com a 

contribuição dos usuários finais, desde o início do processo de desenvolvimento. Sendo esta a 

principal inovação e o grande desafio do trabalho aqui descrito.  

A hipótese central por trás da metodologia descrita é que a mudança de antigas práticas de 

desenvolvimento de jogos educacionais para padrões que se assemelham a outros modelos de 

softwares comerciais (e. g. metodologia de desenvolvimento centrado nos usuários) mudaria a 

qualidade e aceitação dos mesmos. Para confirmar essa hipótese, foi desenvolvido um jogo 

educacional como estudo de caso. A implementação, onde foram adotadas a linguagem C# e os 

recursos do framework XNA 4, foi dividida em pacotes de funcionalidades e executada de forma 

incremental. Dentro da metodologia de desenvolvimento, a cada release são feitos testes de aceitação 

preliminares com uma amostra do grupo de usuários que satisfazem à descrição do publico alvo, para 

que o processo de desenvolvimento tenha como produto final um software totalmente sincronizado 

com as necessidades dos alunos. 
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Abstract: The control of energy today is directly related to the progress, prosperity and 

welfare. This reality implies the rehabilitation of society and the conscious use of energy. Therefore, 

it is important to start building on the initial formation of the citizen, which is made largely in school 

environments, where the character of the individual has strong influence. Thus, this paper presents 

the game Watt's House, which encourages energy efficiency of playful and interactive, and 

evaluation of results obtained through a questionnaire, which, in short, highlights the potential of 

educational software. 

Keywords: Games, Energy Efficiency, Education 

Resumo: O controle da energia está hoje diretamente relacionado ao progresso, à 

prosperidade e ao bem-estar. Essa realidade implica na readaptação da sociedade quanto ao uso 

consciente da energia. Para isso, é importante começar tomando como base a formação inicial do 

cidadão, que é feita, em grande parte, nos ambientes escolares, onde o caráter do indivíduo sofre forte 

influência. Nessa perspectiva, este artigo apresenta o jogo Watt’s House, que incentiva a Eficiência 

Energética de maneira lúdica e interativa, e a avaliação dos resultados obtidos através de um 

questionário, que, em suma, ressalta as potencialidades pedagógicas do software.  

Palavras-chave: Jogos, Eficiência Energética, Educação. 
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Introdução 

Atualmente, a execução de qualquer atividade exige a utilização de pelo menos uma fonte de 

energia. A relação desta com o social é forte. Possuir luz elétrica em casa significa inclusão do 

indivíduo em um processo de desenvolvimento. Projetos que visam à assistência deste recurso à 

população são criados pelos governos federal, estaduais e municipais, pois é considerado um 

requisito de sustentabilidade para as necessidades básicas. Com a revolução industrial, associou-se o 

controle da energia ao progresso, à prosperidade e ao bem-estar. 

É preciso, porém, conscientizar a sociedade das consequências provocadas pelo abuso das 

fontes não renováveis de energia. A formação básica do homem, proporcionada pela escola, deve 

envolver, também, esta temática, pois acontece em um período de entendimento e construção de 

caráter. Muitos dos conceitos adquiridos no espaço escolar são praticados ao longo da vida. Logo, a 

escola é uma grande auxiliadora no processo de readaptação cultural da sociedade, fazendo uso dos 

mais diversos recursos para que seja pleno o entendimento dos conteúdos. 

Neste sentido, vale estabelecer uma relação entre a necessidade de eficiência energética e as 

tecnologias como facilitadoras da compreensão desta necessidade e tendo como elo a instituição 

escolar, através de propostas que visem à correlação de conhecimentos prévios e novos. Ferramentas 

como softwares educacionais de simulação e modelagem, de autoria, exercício e prática, tutoriais e 

games são sugestões facilitadoras da abstração necessária para o aprendizado. Neste escopo, os jogos 

digitais vêm sendo analisados como recurso importante para chamar a atenção dos alunos, bem como 

facilitar a aquisição e significativa construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, será apresentada adiante uma breve descrição do game Watt’s House, que 

aborda conceitos relacionados à eficiência energética e ao conforto ambiental; e uma avaliação feita 

por alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Biologia, Computação, Química e Física, da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 

1. Eficiência energética e conforto ambiental: na busca da redução do desperdício 

De forma geral, o conceito e o uso da palavra energia se referem ao potencial inato de 

execução de um trabalho ou de realização de uma ação (FELTRE, 2004). A variedade de 

formas/fontes de energia é enorme, porém a energia elétrica despertou uma nova era da civilização. 

Seu uso proporcionou, principalmente, maior produtividade, quando, através da iluminação artificial, 

as atividades puderam ser realizadas independentemente da luz natural. Ressalte-se, entretanto, que o 
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uso inadequado das fontes energéticas, por muito tempo, não foi contemplado pelas políticas públicas 

ou pela população.  

A eficiência energética, segundo Oliveira (2006), visa à redução do desperdício e das perdas 

de energia sem reduzir seu fornecimento. Para que esta prática ocorra plenamente, é necessário, entre 

outras medidas, que os padrões comportamentais da sociedade se modifiquem, e que a energia possa 

ser usada de modo mais racional. O investimento em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos, 

que exijam menos consumo elétrico, tem por objetivo acelerar o processo de mudança tecnológica, 

sobretudo oferecendo produtos e soluções voltadas à saúde e ao bem estar, tanto dos consumidores 

quanto do meio ambiente.  

A racionalização do uso da energia apresenta estreitos laços com o conforto ambiental e a 

adequação da arquitetura ao clima. Elementos como aberturas para ventilação, cores para tornar o 

lugar mais claro, contribuindo na iluminação, ou mais quente (para dias frios, dispensando os 

aquecedores), vegetação para controlar a incidência de luz solar sobre o imóvel evitando ou 

reduzindo os sistemas de condicionamento artificial de ar; são alguns exemplos que podem contribuir 

tanto no consumo de energia, quanto no conforto do ambiente. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 

1997; MASCARÓ, 1985) 

A Eletrobrás, maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina e que atua nas 

áreas de geração e distribuição de energia elétrica, tem contribuído para esse desenvolvimento 

sustentável. Em parceria com universidades e centros de pesquisa, incentiva estudos e projetos que 

fomentam o ideal de eficiência energética. O produto de um desses projetos é o game Watt’s House, 

que será abordado posteriormente. 

2. Investindo na criação de competências: usando mídias digitais criativas 

A escola é um dos primeiros espaços de socialização que as crianças frequentam. Freire 

(2000) acredita que os conhecimentos prévios daquelas precisam ser respeitados, pois são saberes 

socialmente construídos e representam o entendimento de mundo que a comunidade possui e que, 

muitas vezes, traduzem em termos comuns o chamado conhecimento científico.  

Esta instituição pode se valer dos mais diversos recursos disponíveis, dos quais os mais 

comumente utilizados são os livros didáticos, aulas expositivas e, por vezes, extraclasses. A 

tecnologia, na sua melhor forma e por estar próxima ao cotidiano das pessoas, proporcionará, tanto ao 

professor quanto ao aluno, acesso ilimitado a qualquer assunto, dinâmica e interativamente, durante o 
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processo de ensinar-aprender. Segundo Takahashi (2000), educar em uma sociedade da informação 

significa investir na criação de competências suficientemente amplas, decidir questões 

fundamentadas no conhecimento e utilizar criativamente as novas mídias. 

A nova geração aprende de forma descontínua, tem acesso à informação através de links e é 

capaz de realizar diversas pesquisas ao mesmo tempo, obtendo, então, várias versões e visões sobre 

um mesmo assunto (MOITA, 2007). Desta forma, continuar alimentando uma educação que não se 

atualiza nesse novo cenário afastará ainda mais os alunos que poderiam desenvolver capacidades 

cognitivas diversas e imprevisíveis.  

Diante dos benefícios oportunizados pela tecnologia, a escolha da ferramenta deve ser feita de 

tal forma que complemente, introduza ou ilustre o conteúdo envolvido. O professor, munido com esta 

prática inovadora, deve considerar o recurso como facilitador da aprendizagem, pois o foco recai 

sobre a lógica da solução do problema e não a ferramenta usada para resolvê-lo. 

Tajra (2008) comenta sobre o ganho que os alunos poderiam ter se os softwares educativos 

possuíssem características de um jogo de videogame, como a dinamicidade e o estímulo ao raciocínio 

e ao desafio. Seabra (2010)  é categórico ao afirmar que, independente de ser analógico ou digital, 

offline ou online, os jogos facilitam o desenvolvimento de várias habilidades, além de proporcionar a 

apresentação de conteúdos lúdica e interativamente. Segundo Gee (2004), o game estimula crianças e 

jovens a serem críticos, construtivos e reflexivos, e a dinâmica e o modo de pensar são abordados 

mais próximos do mundo atual do que o modo como a escola o retrata. 

3. Abordando a temática no contexto educacional 

Diversos trabalhos já foram e continuam sendo produzidos em relação à temática de eficiência 

energética. Devido à preocupação existente, qualquer meio de comunicação pode ser utilizado para 

disseminação desta ideia. Semelhante ao Watt’s House, o game Eficasa (Fig. 1), desenvolvido pela 

Caravana RGE – Educando para Eficiência, possibilita ao jogador administrar o uso e a localização 

dos eletrodomésticos existentes na casa, para que possa utilizar a eletricidade de forma consciente. A 

cada avanço, são creditados Cc’s (créditos de carbono), que poderão ser utilizados para a aquisição de 

novos eletrodomésticos, mais econômicos e, aliando-se aos conhecimentos obtidos, mais eficientes. 

A possibilidade da aquisição desses eletrodomésticos e as dicas de cores de pintura para cada cômodo 

(auxiliando na iluminação), apresentadas ao usuário, equiparam-se à realidade, servindo como fonte 

de aprendizado. A pontuação do jogo é publicada em um ranking entre os amigos da rede social 

Orkut.  
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Outro exemplo é o Enerfixe, que como público alvo estudantes do ensino fundamental do 5º e 

6º anos e foi desenvolvido pela YDreams (solicitado pela Union Fenosa). Para execução dos testes, o 

usuário poderá escolher um dos quatro personagens disponíveis, e percorrer, além do ambiente 

caseiro (Fig. 2), o de uma cidade, passando por escritórios, comércios, enfermarias etc. O jogo é 

aplicado normalmente em escolas da rede de ensino portuguesa, tornando o ambiente escolar mais 

atrativo e interessante para os alunos, que se transformarão em cidadãos conscientes no processo de 

economia e uso correto das fontes energéticas (no caso do Enerfixe, o gás e a eletricidade). 

 
Figura 1: Ambiente do jogo Eficasa Figura 2: Ambiente caseiro do Enerfixe 

4. O Jogo Watt’s House 

Em convênio com a Eletrobrás, a UEPB, por meio do Grupo de Pesquisa Tecnologia Digital e 

Aquisição de Conhecimento (TDAC), elaborou um projeto que busca contribuir com a 

conscientização em relação ao consumo de energia através de jogos digitais. Segundo Schuytema 

(2008, p. 15), é necessário, ao elaborar um planejamento de um game, compreender suas regras, 

implícitas e explícitas, as habilidades necessárias, como é apresentado o feedback do desempenho do 

jogador e compreender quais aspectos o tornam divertido e singular. 

 
Figura 3: Tela inicial do Watt’s House 

O Watt’s House proporciona interação do jogador com os eletrodomésticos, sendo possível 

deixá-los ligado (acarretando na proibição em sair do cômodo), além de apresentar o consumo de um 

aparelho durante um intervalo de tempo. Pode ser jogado por pessoas de todas as idades, e, assim 

como um objeto de aprendizagem, caracterizado por seu reuso, também pode ser aplicado em 
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diversas áreas relacionadas, conforme abordagem do tema (IEEE L.T.S.C. 2000). Nessa perspectiva, 

o professor pode aplicá-lo em sala de aula, disponibilizando-o para os alunos jogarem, enquanto 

aborda o conteúdo sistemático. 

5. Mini-Jogos 

Os minijogos LimpAR e Portal podem ser acessados através de eletrodomésticos que estão 

presentes no interior da casa e que os caracterizam. Tais minijogos foram adicionados no contexto do 

game como forma de estimular e melhorar a experiência do jogador. Seu objetivo é desafiar o usuário 

em tarefas e atividades específicas, envolvendo limpeza do filtro do condicionador de ar e otimização 

do desempenho do computador, respectivamente. A sala de estar possui o labirinto Portal, e o quarto 

de casal, o mini-jogo LimpAR. 

Este último propõe a manutenção do condicionador de ar, a partir da limpeza do filtro. Tem 

mecânica-base fundamentada em jogos de tiro em primeira pessoa e apresenta, na introdução, a 

problemática que contextualizará as ações do jogador. Na parte central superior do LimpAR, um 

termômetro digital contabiliza o nível de aquecimento do ar condicionado. Na medida em que os 

resíduos vão se alojando, a barra é acrescida, influenciando no sistema de pontuação. A cada nível, o 

aumento da velocidade dos resíduos faz crescer a dificuldade do jogador para realizar a limpeza. À 

medida que o filtro é limpo, a barra que representa o termômetro digital decresce, indicando 

resfriamento do ambiente, também influenciando na pontuação do usuário.  (Fig. 4). 

 
Figura 4: Jogabilidade do LimpAR 

O Portal tem como inspiração os jogos de labirinto, em que o jogador conduz o personagem 

até as ferramentas, desviando-se dos inimigos. Em cada nível, será necessário guiar o personagem 

para coletar objetos necessários para consertar um computador que vem consumindo muita energia. 

Para obter pontos no jogo é preciso eliminar os inimigos e pegar as ferramentas.  
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Figura 5: Portal 

6. Resultados 

Para avaliação do game, foram reunidos 20 integrantes do PIBID – Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência, para a realização de um minicurso, parte das intervenções propostas 

na parceria UEPB/Eletrobrás/Procel. O encontro teve duração de 4 horas, nas quais foram realizadas 

explanações a respeito do projeto, dos conceitos sobre eficiência energética e conforto ambiental e do 

desenvolvimento do game. Após essa apresentação, os participantes jogaram o Watt’s House, ao 

passo que respondiam a um questionário. Esta ferramenta de avaliação foi dividida em três etapas: 

1. Identificação dos participantes, como idade, sexo, endereço, formação acadêmica e 

situação profissional; 

2. Avaliação pedagógica do jogo Watt’s House, por meio da solicitação de um resumo do 

game, conceitos desconhecidos sobre a temática, e do esclarecimento, através do 

software, da concepção teórica de aprendizagem utilizada e sua justificativa, além da 

contribuição do game no processo ensino-aprendizagem; 

3. Avaliação técnica do jogo Watt’s House se deu a partir de cinco itens dispostos em 

blocos com afirmativas específicas sobre o game. Cada bloco possui quatro 

características que podem ser marcadas como verdadeiras ou falsas. Além destas, há 

espaço para que sejam redigidas recomendações, sugestões e conclusões. 

Para avaliação das impressões, 12 questionários foram validados, pois houve duplicação e 

omissão de respostas em alguns dos instrumentos de avaliação. Os cursos representados foram os de 

Licenciatura em Matemática, Química, Física, Computação e Ciências Biológicas (Figura 6). Apenas 

17% dos que responderam ao questionário informaram que possuíam pós-graduação, justificando-se 

pelo fato de a maioria estar em uma faixa etária entre os 20 e 25 anos. Sem haver, aparentemente, 

relação com a análise anterior, 33% já estão no exercício da profissão. 



Ano 40 | nº 193 | abr-jun | Revista Tecnologia Educacional 

 

 

Página | 26 

 

 
Figura 6: Gráfico referente à graduação dos participantes 

Em geral, todos perceberam a real intenção do jogo, pois descreveram um resumo equivalente 

ao proposto inicialmente e ressaltaram sua importância facilitadora no processo 

ensino-aprendizagem, se aplicado e conduzido de forma construtiva. Neste sentido, a análise dos 

dados a respeito da concepção teórica não foi contabilizada, pois houve duplicação e omissão nas 

respostas. Porém, é importante afirmar que as opções (duplicadas) marcadas foram as das teorias 

construtivista e sócio-interacionista, justificando, portanto, o entendimento dos jogadores como 

sendo as principais bases do jogo.  

Em relação às informações acrescentadas pelo minicurso, todos os participantes alegaram que 

o jogo tornara conceitos mais compreensíveis, inferindo-se, portanto, que há uma função facilitadora 

deste game no aprendizado sobre o uso consciente da energia, pois foi possível correlacioná-lo com o 

cotidiano das pessoas, interferindo, inclusive, na maneira de agir. Os conceitos estão representados na 

Figura 7 através da legenda: A) Nenhum conhecimento foi adquirido; B) Consumo de energia elétrica 

de alguns eletrodomésticos; e C) Não informou.  

 
Figura 7: Gráfico sobre conceitos obtidos através do game 

A avaliação técnica é formada por 5 itens elencados e explicados abaixo: 

17%

33%

50%

A B C
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1. Quanto à apresentação das informações educacionais – verificar se a quantidade de 

informação é apropriada ao que se destina, é de fácil leitura e não possui erros; 

2. Quanto à motivação, feedback, qualidade e interatividade – verificar a aprendizagem 

dos alunos na resolução dos exercícios realizados pelo software; 

3. Quanto às funções disponíveis – verificar se as representações das funções são de fácil 

reconhecimento e utilização; 

4. Quanto à compatibilidade do software utilizado – observar se é compatível com os 

computadores existentes; 

5. Competências exploradas (áreas) e abordagem educacional quanto ao nível de 

aprendizagem – demonstrar o conteúdo do software para educadores de acordo com 

cada disciplina apresentada. 

No primeiro item, as características a serem avaliadas eram em relação à coerência quanto ao 

nível instrucional, ao layout rico em recursos de multimídia, à clareza nas instruções de uso tanto para 

o professor, quanto para o aluno e ao conteúdo do software fechado para cada instituição. Neste 

sentido, as impressões das duas primeiras características foram unânimes: todos concordaram que o 

game desperta interesse por utilizar recursos que chamam a atenção e se adéquam ao nível 

instrucional dos jogadores.  

Apesar de estar abordando apenas a temática de Eficiência Energética, o jogo tem a 

possibilidade de se adaptar de acordo com os interesses dos usuários, dependendo do foco ou 

contexto a se abordar. Tal característica foi identificada pelos sujeitos da pesquisa, conforme 

representado no gráfico (Fig. 8). 

 
Figura 8: Gráfico referente à apresentação do conteúdo 

Uma parcela de 92% dos que responderam ao questionário caracterizou o software, no 

segundo item, como uma ferramenta que permite um maior controle, por parte dos alunos, do seu 

próprio processo de aprendizagem, ao passo que há interação com seu conhecimento prévio, 

8%

75%

17%

Apresenta conteúdo 
fechado

Não apresenta conteúdo 
fechado

Não responderam
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resultando na construção de um pensamento lógico a respeito do tema abordado. Neste sentido, foram 

unânimes as respostas, fato que reforça a intenção inicial de desenvolver um material que possa 

facilitar o processo ensino-aprendizagem, através da interatividade proporcionada pelas mídias 

digitais. 

No terceiro item, o objetivo era saber se as funções a que o game se propunha estavam claras, 

se eram facilmente reconhecidas. Houve concordância geral com a afirmativa “As atividades 

possuem um nível adequado para uma utilização rápida”, percebendo-se imediatamente a intenção 

daquela atividade e que seu desenrolar também acontece de forma dinâmica e intuitiva. Savi et al 

(2010) defende que a aparência e a disposição das informações na tela são cruciais como estratégia de 

criação de expectativas positivas no jogador. Neste contexto, quando na avaliação dos recursos de 

navegação, apenas 17% dos avaliadores acharam que era preciso melhorar. Essa mesma proporção 

representa a quantidade de respostas em relação à necessidade de orientação prévia para a utilização 

do game, confirmando sua jogabilidade de fácil percepção. 

O quarto item refere-se a aspectos mais técnicos, como quantidade de espaço na memória 

RAM, forma de executar o software, exigência de sistema operacional, vídeos ou placas sofisticadas. 

O fato de o Watt’s House ter sido desenvolvido na linguagem Flash, permite que seja executado em 

qualquer sistema operacional, através de CD ou browser, sem a necessidade de equipamentos 

sofisticados. Por estes serem aspectos mais técnicos, seus detalhes podem não ter ficado claro para 

todos, pois 25% dos participantes marcaram que só era possível jogá-lo em sistemas Windows 98 ou 

superiores. 

O quinto e último item diz respeito à aliança entre os aspectos tecnológicos e os pedagógicos, 

reforçando informações já analisadas anteriormente. Nestes casos, houve omissão de respostas em 

todas as características, portanto, não foi possível considerar válido esse bloco de avaliação. 

Algumas sugestões foram feitas, a exemplo da inserção de imagens nas curiosidades sobre 

cada eletrodoméstico, de um contador de energia elétrica similar ao presente em todas as residências, 

efeitos de clique mais claros e níveis de jogabilidade mais difíceis nos mini-jogos e na própria casa. O 

fator interdisciplinaridade foi levantado como importante no desenrolar do jogo, pois, assim como foi 

possível a reunião de graduados/graduandos de diversos cursos, torna-se plausível sua utilização na 

abordagem de conteúdos ligados a várias disciplinas da Educação Básica. 

8. Conclusão 
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De acordo com a validação feita por alunos de graduação e pós-graduação da Universidade 

Estadual da Paraíba, o jogo Watt’s House apresenta uma dinâmica divertida que proporciona ao 

indivíduo um tempo de diversão, com aquisição de informações úteis sobre como poupar energia a 

partir de práticas rotineiras, economizando energia e preservando o meio ambiente. 

O jogo, por se passar em um ambiente domiciliar, torna mais fácil a compreensão da temática, 

pois apresenta eletrodomésticos comuns a maioria das residências, expondo dicas simples que podem 

ser seguidas sem dificuldade, o que torna mais factível a aplicação dos conceitos no dia-a-dia do 

usuário. O jogo ainda conta com alguns mini-jogos que aumentam a diversão e atratividade da 

ferramenta. Estes podem ser encarados como “submundos” dentro do contexto geral do jogo, já que 

são abordadas realidades específicas de determinados eletrodomésticos. Isso contribui com o fator 

lúdico, trazendo ao usuário uma sensação e experiência diferenciada e inovadora. 

Em relação ao acesso ao jogo Watt’s House, por ser desenvolvido através da linguagem de 

programação ActionScript 3.0, que permite a execução a partir de um browser, pode ser facilmente 

disponibilizado na internet. Sendo assim, Watt’s House se torna uma ferramenta extremamente 

eficiente para a conscientização da sociedade no combate ao desperdício de energia elétrica. 
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Resumo: Neste artigo apresentamos um jogo 3D para auxiliar o processo de 

ensino/aprendizagem de educação ambiental, voltado para crianças e adolescentes, tendo como 

intuito despertar a consciência ecológica, mudança cultural e preservação ambiental. Nesta pesquisa 

são apresentadas as conclusões preliminares do uso do jogo por professores. Como estratégia de 

avaliação do jogo, foi realizada uma avaliação inicial a respeito do perfil dos professores e uma 

avaliação a respeito do uso do jogo desenvolvido. A avaliação qualitativa consistiu da aplicação de 

questionários a professores das classes fundamental I e II, bem como do ensino médio das escolas 

públicas da cidade de Picos-PI, a fim de medir/verificar a possibilidade do uso do jogo em sala de 

aula. Os resultados apresentados demonstram que o jogo UruBurbanos é considerado uma ferramenta 

computacional educativa útil para auxiliar o processo de ensino aprendizagem de Educação 

Ambiental para crianças e adolescentes.  

Palvaras-chave: Educação Ambiental. Jogos Educacionais. Cultura Digital. Preservação 

Ambiental. 
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Introdução 

Sabemos o quanto a temática das Novas Tecnologias na Educação - NTE e Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação - TDICs causa euforia entre muitos dos educadores e 

pedagogos. Porém, é necessário uma certa cautela e ciência de que os meios e processos 

didático-metodológicos são apenas alguns fatores que compõem o universo do 

ensino-aprendizagem e de forma alguma ameaçam substituir ou substituem o papel que deve ser 

desempenhado pelo educador/professor, que é o de mediador para a construção da compreensão das 

contradições, complexidade e dialética que perfazem a totalidade das relações materiais de 

produção. As forças produtivas, onde as NTE se incluem, potencializam as capacidades humanas, e 

no caso de sua aplicação à educação e no processo ensino-aprendizagem podem contribuir para uma 

emulação e envolvimento não só cognitivo, mas também emocional, como demonstram os jogos 

eletrônicos, uma vez que neles constatamos a influência de outros elementos, como design, estética, 

enredo, bem como valores atitudinais-comportamentais que são inculcados, internalizados e 

difundidos mais fácil e sutilmente através de uma linguagem de domínio cada vez mais abrangente 

entre crianças e adolescentes. 

Assim, essas NTE podem atuar como meios de potencialização do trabalho 

didático-pedagógico, crítico-reflexivo a ser desenvolvido pelo intelectual professor (GIROUX, 

1997), utilizando perspicaz e sabiamente de um meio cada vez mais acessível, de domínio e 

comunicativo entre crianças e adolescentes. Nesse contexto e dentro dessa perspectiva, a criação de 

jogos eletrônicos podem servir para a tomada de consciência e politização de questões sociais 

relevantes que passam a margem do raio de atenção das crianças e adolescentes, cansados de ouvir, 

ler e escrever sobre essas problemáticas como, por exemplo, a questão ambiental. Até sabem sua 

importância, mas são incapazes de por em prática esse saber, cujo peso e valor acabam se perdendo 

através do bombardeio de imagens, mensagens muito bem elaboradas e trabalhadas através do 

marketing e propaganda que incentivam e condicionam ao consumismo. 

Assim a compreensão e utilização adequadas e metodologicamente refletidas dessas 

tecnologias educacionais podem contribuir para um processo de ensino/aprendizado mais 

compassado com as vicissitudes do tempo histórico-social vivido pelas novas gerações, garantindo o 

acompanhamento e aproximação da escola e da prática pedagógica-educativa em relação a prática 

social cotidiana, atualizando-as e recontextualizando-as afim de que possam significar o aprender. As 

TDICs e as NTE são parte inerente do dinamismo da vida social no seu estágio atual, logo sua 
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integração as práticas socioeducativas, que são antes de tudo práticas socioculturais, torna-se uma 

exigência imanente a lógica da funcionalidade e operacionalidade desse metabolismo social. 

Talvez a décima primeira arte (arte digital, capaz de dar vida virtual as coisas) possa auxiliar 

na revalorização e recolocação dessas questões, já que o mundo virtual torna-se muito mais atraente 

e capaz de promover a realização do indivíduo que o mundo real, o que é um problema, pois 

aprofunda o processo de alienação e coisificação humanas, mas também abre brechas e 

possibilidades, uma vez que podemos nos apropriar do virtual a favor da (re)humanização dos 

homens (LÊNIN, 1988). Como as pessoas não percebem que urubus transitando pelas ruas e 

avenidas da cidade, lado a lado com os citadinos, é um problema social? O que as faz pensar que 

esses “uruburbanos” são os “empregados voluntários da limpeza” da cidade? Um dos fatores que 

explicam essa leitura distorcida dos fatos é a falta de uma educação socioambiental que conscientize 

os cidadãos sobre a gravidade dessa situação, que tanto precariza a qualidade de suas condições de 

vida. 
Pautados nessa reflexão e inspirados nas possibilidades de potencialização do mundo virtual 

e das NTE para realizar as três tarefas que lhe cabem enquanto “educação cultural”, que é 

compreender, difundir e intervir na realidade, criamos/desenvolvemos um jogo eletrônico 

denominado UruBurbanos que dialoga, reflete e constrói as mediações “não aparentes” que nos 

fazem compreender algumas das razões da falta de qualidade de vida socioambiental e sociocultural 

da cidade  Picos, do estado do Piauí, considerada o segundo pólo comercial do estado e principal 

entroncamento rodoviário do Nordeste. Desta forma, a introdução dessas tecnologias na educação 

podem potencializar e criar condições que favoreçam um aprendizado mais envolvente e 

significativo, portanto, positivo, modificando o modo como os professores estão habituados a ensinar 

e os alunos a aprender.  

Críticas e Conceitos Fundamentais 

Apresentamos nesta seção as críticas e conceitos fundamentais que justificam a utilização dos 

jogos eletrônicos como ferramenta de ensino/aprendizagem da educação ambiental nas escolas e 

mudança de cultura. As políticas públicas são, na verdade, políticas sociais, ou seja, respondem, ou 

deveriam responder, às carências e necessidades da população. Porém, a sociedade e o social, como 

comumente nos referimos, não são formados por um todo homogêneo e harmonioso, pois as 

fazem parte de grupos sociais distintos que tem uma condição de vida diferenciada e interesses e 

necessidades não só diferentes mas, muitas vezes, antagônicos. Assim, não há consenso sobre o que 

essencial para a vida humana, e cada vez fica mais difícil sua construção devido a perda de critérios 

parametradores das ações humanas, pois a “vida boa” e o “bem comum” parecem mais idealizações 
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do que possibilidade efetiva (EAGLETON, 1998). A busca desenfreada das pessoas é pelo prazer 

imediato, pela realização no aqui e agora de seus desejos, deixando-se levar pelo consumismo, que 

nos fazem acreditar ser a condição para obter a felicidade.  

Os indivíduos tornaram-se suporte das atividades que realizam, não nos realizamos, mas as 

atividades se realizam através de nós, somos a mediação para que elas aconteçam. Esse modo de 

vida, essa forma de organizar o processo produtivo e de trabalho, colocou como centro nevráugico a 

esfera da circulação e da troca, e orientados por essa lógica, que valoriza as coisas e desvaloriza as 

pessoas, criamos uma produção destrutiva (MÉSZÁROS, 1996), esquecendo-nos de que, antes de 

tudo, somos “natureza”, que o homem é um ser natural, ou seja, um ser orgânico que tem como 

condição inerente e imanente de desenvolvimento e humanização a transformação e dependência do 

mundo inorgânico. Dominamos a natureza de dentro e não de fora, isto é, como somos natureza, 

como o natural é parte de nós, afetamos a nós mesmos quando transformamos – condição da vida 

em sociedade – sem preservar, pois necessitamos garantir a manutenção e reprodução dos recursos 

naturais como condição da produção/reprodução de todas as formas de vida do planeta e equilíbrio 

dos ecossistemas (LARAIA, 1989). 

Contudo, o mundo moderno se preocupa com o hoje, o agora, pensa a realidade de modo 

fragmentado e não tece as conexões, as determinações reflexivas e mediações existentes entre as 

diferentes atividades, as diferentes pessoas, as diferentes funções, os diferentes lugares, que se 

imbricam e afetam em curto, médio e longo prazo. O pragmatismo, o tecnicismo, o imediatismo nos 

cegam e impedem que enxerguemos a realidade: dentro da forma de organização das relações 

sociais e de produção capitalista não é possível a sustentabilidade. Uma sociabilidade sustentável 

somente seria viável se o processo de produção e o processo de trabalho fossem organizados de 

outra maneira, deixando de ser as esferas da circulação e da troca do nódulo central da produção e 

organização social. Enquanto elas reterem a batuta da regência da orquestra prevalecerá a lógica do 

consumismo e não do consumo. De qualquer modo, sabemos que algo precisa ser feito sim no 

imediato, não apenas como paliativo, mas como início de um processo de construção das condições 

objetivas para a mudança desse lamentável e perverso contexto histórico-produtivo-social.  

Conforme Teixeira (1999), “a mudança começa pela mudança daquele que vê”, pois quando 

tomamos consciência das complexas e contraditórias relações e mediações existentes entre coisas 

aparentemente sem conexão alguma, (re)acomodamos nossos valores, (re)construímos nossa visão 

mundo, acabamos nos (re)educando e mudamos nossa forma de agir e, por conseguinte, acabamos 

alterando a qualidade de nossas relações com as demais pessoas e grupos sociais com os quais 
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convivemos e nos relacionamos, contribuindo para provocar mudanças também nos outros, em suas 

atitudes e comportamentos, pois as contradições também terão uma qualidade diferenciada. Assim, 

acredita-se que uma intervenção de maior eficácia pode ser conseguida através do auxílio das NTEs 

TDICs, muito bem aceitas entre as crianças e adolescentes, pois já são parte de suas vidas 

de suas práticas socioculturais, consubstanciadas em práticas educacionais. O jogo educativo pode 

atuar como um difusor de outros valores, cultivando, de modo consciente e criticamente refletido, 

outros comportamentos e práticas, edificando uma outra visão de mundo e alicerçando e 

relações sociais mais humanizadas. 

Uma primeira tarefa é desconstruir a idéia de que o cuidado com o meio ambiente e a 

preservação dos ecossistemas é uma ação exterior, algo que está fora do sujeito, mas que pode 

afetá-lo, cedo ou tarde. Na verdade, precisa-se enxergar e compreender que, enquanto seres naturais 

que somos, nós e o universo “somos um” e essa unidade é inexorável, inquebrantável e 

indissociável. Esse é um esclarecimento imprescindível para uma verdadeira (re)educação 

ambiental, que construa as determinações reflexivas entre homem/ natureza/ meio/ ambiente/ e 

ecossistemas. Porém, as tarefas são inúmeras e se renovam permanentemente ao se atingir uma 

consciência que transcende as aparências e imediatismos de nossas ações cotidianas. Reciclar é 

importante, mas não é o bastante, porque não atinge o cerne do problema, já que para cada saco de 

lixo que reciclamos, mais setenta sacos são produzidos para fabricar os produtos que se encontram 

depositados nele. Pensar em sustentabilidade é repensar o modo como organizamos o processo de 

produção, indagar-nos sobre o que produzimos, para que, como, para quem e afinal, quem decide, 

quem planeja?  
O Jogo UruBurbanos 

Gomes & Wanderley (2003) chamam nossa atenção para a baixa qualidade pedagógica no 

desenvolvimento de software educativo e propõem que software com fins educacionais sejam 

desenvolvidos por um processo específico para essa categoria de sistema. Embora não tenhamos 

disponibilidade para desdobrar essa afirmação a contento, já que não é o foco da discussão 

desenvolvida no presente artigo, ainda assim acreditamos ser relevante tecermos um breve 

comentário, pautado nas observações e averiguações realizadas por nós no cotidiano de nossa prática 

docente. 

A afirmação de Gomes & Wanderley (2003) denuncia as deficiências da formação dos 

graduandos dos cursos relacionados a Ciência da Computação – que consubstancializará sua 

formação profissional –, em relação aos conhecimentos do processo do desenvolvimento 

psíquico-cognitivo-motor da criança. Geralmente, as disciplinas da área de humanas são mal vistas 
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pelas ciências da natureza, sendo o contrário também verdadeiro, e entendidas como menos 

importantes, sendo, por isso, negligenciadas. Porém, num mundo onde os indivíduos são cada vez 

mais interdependentes entre si, queiram ou não, tenham consciência disso ou não, a 

interdisciplinaridade torna-se mesmo uma impositura da complexidade das relações sociais e de 

produção e da divisão social do trabalho. Portanto, aqueles que visam concorrer ao nicho de mercado 

de software educativo necessitam construir esses conhecimentos para conseguir êxito e sobreviver à 

competitividade capitalista. Uma última e pertinente observação também deve ser feita relativa ao 

desconhecimento e falta de domínio por parte da grande maioria dos profissionais da educação em 

manusear as TDIC’s, o que ficará evidenciado quando da análise dos questionários aplicados junto 

aos mesmos. Seja em relação aos profissionais da ciência da informação, seja aos profissionais da 

educação, fica evidenciado que a interdisciplinaridade não passa de uma prática discursiva e não 

efetiva. 

Retomando a questão do desenvolvimento dos software educativos, os referidos autores 

definem software educativo como sendo: “a classe de interfaces educativas ou conjunto de artefatos 

criados para funcionarem enquanto mediadores em atividades educativas de formação em áreas 

distintas do conhecimento”. Jogos/Games utilizados na educação por professores e alunos, 

pertencem a esta categoria de sistemas, portanto, parte dos requisitos funcionais do UruBurbanos 

foram definidos utilizando-se da metodologia/processo adotada pelos autores. O UruBurbanos foi 

concebido também de acordo com os dez princípios de qualidade propostos por Shell (2008), 

descritos em seu livro intitulado “The Art of Game Design”, são eles: Q1. O jogador entra no jogo 

disposto a jogar. Q2. O jogo oferece objetivos. Q3. O jogo inclui formas de conflito. Q4. O jogo 

possui regras. Q5. O jogo possibilita a vitória e a derrota [substituímos vitória e derrota por 

APRENDIZADO, adotando os preceitos expostos por Kessler (2010)]. Q6. O jogo é interativo. Q7. O 

jogo oferece desafios. Q8. O jogo pode criar um valor intrínseco. Q9. O jogo engaja o jogador. Q10. 

O jogo é um sistema formal fechado. 

É importante atentar e frisar que o UruBurbanos oferece desafios moderados, pois o excesso 

de dificuldades faz com que o jogador fique entediado e abandone o desafio e o jogo. Prêmios ao 

invés das punições. O aluno deve receber incentivo e prêmios; estes prêmios devem ser informações 

relevantes do tema estudado (vídeos, imagens, curiosidades, etc.). Assim, cria-se um ambiente virtual 

estimulador da sensibilidade perceptiva, oferecendo oportunidades de colaboração, cooperação e 

interação entre alunos e professores no ambiente escolar, permitindo sua (re)socialização. No 

contexto educacional, consideramos tais características como fundamentais para envolver o sujeito 

no jogo, motivando sua interação com colegas e professores. 
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Especificação do Game Uruburbanos  

O jogo transcorre em um bairro de classe popular de uma cidade escura, suja e pixada, com 

diversos tipos de detritos (recicláveis e não recicláveis) jogados/deixados nas ruas por seus moradores 

sem consciência e educação ambiental. O cenário/mundo do jogo proposto simula, virtualmente, o 

bairro Junco da cidade de Picos (ver vídeo disponível pelo projeto de extensão denominado Artevida 

Atrevida da Universidade Federal do Piauí – UFPI em: http://artevidaatrevida.blogspot.com/). 

Composta por ruas esburacadas e sujas, esgoto a céu aberto, e diversos detritos espalhados pelas vias 

públicas, coletas seletivas (existente apenas no jogo e não no cenário real), urubus transitando e 

convivendo com a população, como se fosse normal e natural sua integração a vida urbana, “players 

inimigos” por todo trajeto percorrido pelos “players alunos”, campos de futebol; igrejas; muros 

pixados; praças e escolas, tudo para tornar o universo do jogo o mais fidedigno possível ao mundo 

real vivido pelo “player aluno” a fim de sensibilizá-lo sobre a problemática dramatizada. 

O UruBurbanos é baseado nos conceitos de limpeza urbana e educação ambiental. Foi um 

jogo educativo concebido para aplicação em atividades e práticas educativas do ensino fundamental e 

médio. O jogador (“player aluno”) controlado pelo aluno tem como missão limpar o bairro, 

recolhendo os detritos e armazenando-os nas coletas seletívas para serem reciclados. O jogador em 

sua rota dentro do bairro depara-se com diversos tipos de lixo poluindo o ambiente, ao recolhê-los ele 

os leva para as coletas seletivas e lá os armazena. O aluno (“player aluno”) tem um tempo 

determinado para recolher os detritos do bairro [12 (doze) minutos]. Cada detrito deverá ser colocado 

na coleta seletiva correta (de acordo com o tipo de lixo). Para cada detrito recolhido o aluno ganha 

informações e curiosidades a respeito das influências negativas causadas por aquele determinado tipo 

de lixo no ambiente e “10 estrelas” de pontuação. Os lixos devem ser obrigatoriamente armazenados 

nas coletas definidas para eles. 

É função do “player aluno” capturar os “players inimigos” e levá-los à escola e eliminá-los do 

jogo, ganhando uma pontuação de “20 estrelas”. Ao completar 40 estrelas de pontuação o “player 

aluno” ganha prêmios (considera-se como prêmio as informações/conhecimentos que os mesmos 

receberão). No jogo são encontrados personagens com características consideradas inadequadas e 

contrárias ao que se espera em termos de consciência ambiental. Jogam lixo nas ruas do bairro e 

fogem do “player aluno”. O intuito destes “inimigos” é sujar e poluir o bairro, o “player aluno” deve 

evitar isso, capturando-os e levando-os a escola do bairro para serem (re)socializados  e 

(re)educados. Ao fazer isto o aluno ganha “20 estrelas” como prêmio e retira o personagem “inimigo” 
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do jogo. Já a cada “40 estrelas” recebidas, como premiação o jogador/aluno é direcionado a uma 

pergunta a respeito de preservação ambiental. 

Ao tentar responder e errar, será dada nova oportunidade. Respondendo de forma correta o 

jogador/aluno ganha um vídeo educativo, tal como os apresentados no globo natureza 

(http://g1.globo.com/videos/natureza/) retornando em seguida ao jogo para completar a sua missão, 

jogar e ganhar mais prêmios/conhecimentos. Levando em consideração que o UruBurbanos é um 

jogo educacional aplicado a crianças e adolescentes, uma regra imposta é que os alunos, mesmo 

errando a resposta da atividade sugerida, recebam novas oportunidades de responder e ganhar o 

prêmio, assim, os professores poderão trabalhar os erros cometidos, resignificando o aprendizado dos 

mesmos até que sejam capazes de responder de forma adequada e acertada. 

Ao ganhar estrelas como pontuação o ambiente passa a ser mais limpo e adequado para os 

seus habitantes. Se o “player aluno” manter-se entre os jogadores que mais conseguiram limpar as 

ruas sujas do bairro e capturar os “inimigos” e levá-los a escola, no jogo denominada de “Escola 

Ambiental UruBurbanos”, o mesmo poderá entrar para o top five do “Cidadão mais Consciente e 

Inteligente”. Os professores ao utilizarem o UruBurbanos têm a possibilidade de usar o jogo de forma 

completa ou apenas as atividades pedagógicos como forma de jogo em sala de aula, fazendo tais 

escolhas a partir do menu principal do jogo, criando grupos de alunos para discutirem e responderem 

as questões, premiando-os com informações e conhecimento,  proporcionando vivências e interação 

entre eles. O Jogo também possibilita aos professores apresentar em suas aulas apenas as informações 

a respeito dos detritos que causam efeitos nocivos ao meio ambiente, bem como realizar apenas as 

atividades propostas pelo jogo. 

O UruBurbanos é composto pela tela de menu principal, onde encontram-se os menus: Novo 

Jogo (Inicia o game), Atividades (Menu com as atividades que os professores podem utilizar em sala 

de aula com os alunos), Galeria (Imagens de cidades sujas e limpas, podendo ser exploradas de 

alguma forma pelos professores no processo de aprendizado dos alunos), Créditos (Nome dos 

envolvidos na implementação do game), Ajuda (Uma ajuda de como jogar e das possíveis 

possibilidades de uso do game) e Sair (sair do jogo). Professores poderão inserir atividades, prêmios e 

vídeos que os alunos receberão quando completarem uma determinada missão no jogo.  Professores 

e alunos iniciam o jogo recebendo a tela do menu principal e assim optam por escolher entre as 

diversas opções do menu. A seguir na próxima seção, apresentamos as tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento do jogo. 

Avaliação e Resultados do Uso do Game 
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Como estratégia de avaliação do jogo, e para melhorias nas próximas versões e auxílio em 

validações futuras, foi realizado uma avaliação inicial. A avaliação qualitativa consistiu da aplicação 

de questionários a professores das classes fundamental I e II, bem como do ensino médio das escolas 

públicas de Picos a fim de medir/verificar a possibilidade de usabilidade do jogo em sala de aula, se é 

interessante ou não, se cobre o conteúdo da disciplina, etc. Com a avaliação inicial também foi 

possível dimensionar uma possível evolução dos conceitos de Educação Ambiental dentro do jogo 

após seu uso pelos professores. Previamente, para a primeira avaliação do jogo, foram selecionados 

12 (doze) entrevistados, sendo 4 (quatro) deles graduandos do curso superior de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí – UFPI que atuam em estágio de docência nas escolas 

públicas do município de Picos e 8 (oito) são graduados que atuam como docentes 

contratados/concursados nestas escolas. Esta seleção possibilitou a coleta de opiniões dos alunos que 

atuam como docentes de diferentes escolas e dos docentes do quadro efetivo, relacionados a discentes 

com diferentes níveis de conhecimento em Educação Ambiental. 

Após a seleção dos participantes, um questionário inicial de múltipla escolha foi apresentado 

para que os mesmos respondessem, com o objetivo de averiguar seus conhecimentos em domínio e 

manipulação de jogos eletrônicos. Após a aferição dos conhecimentos dos participantes, 

apresentamos a eles o UruBurbanos e o cenário do jogo, ensinando-os a utilizá-lo e demonstrando 

como conduzir suas aulas utilizando do jogo proposto. Após a aplicação do jogo, um segundo 

questionário foi realizado com cada usuário participante do experimento. Neste questionário foram 

verificadas as experiências individuais dos participantes com relação ao jogo apresentado, como 

podem ser observadas nos gráficos em sequência, que processam e traduzem, didaticamente, todos os 

dados coletados, verificados e analisados, expondo os resultados obtidos. Antes de prosseguirmos, 

faz-se necessário esclarecer como estamos empregando o termo “docente” neste estudo. Estaremos 

considerando como docente os alunos do curso superior entrevistados, que encontram-se em estágio 

de docência nas escolas públicas de Picos e em processo de formação. Esclarecido esse ponto, 

apresentamos, a partir da Figura 1, os dados obtidos. 
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Figura 1: Resultado do conhecimento docente sobre educação ambiental e sobre manipulação 

de jogos 

Observando o gráfico esquerdo na Figura 1, percebe-se que apenas 8% dos entrevistados 

consideram-se com alto conhecimento em Educação Ambiental e 42% deles com conhecimento 

intermediário. Considera-se que os entrevistados com conhecimento Alto e Intermediário estão aptos 

a ensinar a disciplina Educação Ambiental, apesar de estarmos considerando apenas um paramêtro, o 

de conhecimento a respeito do tema, já que o domínio sobre o conteúdo em questão é imprescindível 

e essencial. 42% dos entrevistados alegam possuir baixo conhecimento no tema e 8% dizem não ter 

nenhum conhecimento prévio do tema. É pertinente ressaltar que nos grupos com conhecimento Alto 

e Intermediário estão incluídos justamente os docentes estagiários que tiveram disciplina de 

Educação Ambiental em sua formação, os demais não tiveram a disciplina em seus currículos. 

Analisando o gráfico direito apresentado na Figura 1, percebe-se que apenas 8% dos 

entrevistados, que correspondem a apenas 1 (um) entrevistado, afirmam ter 

conhecimento/experiência no uso de jogos eletrônicos, enquanto 75% nunca usaram jogos 

eletrônicos em suas atividades. Porém, mesmo não utilizando, sentem-se motivados a usar e 

consideram as TDICs uma ferramenta importante no processo ensino/aprendizagem. 17% dos 

entrevistados afirmam ter pouca experiência com jogos em suas atividades. Como citado por Alves 

(2008) “como crianças e adolescentes, os professores precisam imergir nos âmbitos semióticos que 

entrelaçam a presença das tecnologias na sociedade contemporânea”. Comprova-se com os 

resultados, e assim, concordamos que a introdução das TDICs no processo de escolarização parece 

ser meramente uma prática discursiva. 

Após análise do perfil dos entrevistados em relação ao uso de jogos eletrônicos e em relação 

ao tema Educação Ambiental, os questionários relacionados ao uso do jogo foram analisados e os 

resultados obtidos expostos nos gráficos a seguir. O questionário é composto por questões de múltipla 

escolha e avalia 8 (oito) aspectos do jogo: (1) usabilidade; (2) eficiência no processo de 

ensino/aprendizagem, (3) aprendizado de novos conceitos, (4) prática de todos os conceitos vistos em 

sala de aula, (5) a exposição de todo o conteúdo programático, (6) interesse em utilizar o jogo em sala 
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de aula, (7) a suficiência do jogo como ferramenta de ensino, ou seja, se é possível utilizar o jogo sem 

o auxílio de um professor, e (8) satisfação do usuário a respeito do jogo. 

Em relação a usabilidade do jogo (Figura 2), 9 (nove) entrevistados o julgaram com média e 

baixa usabilidade e apenas 3 (três) deles consideraram o jogo usual. Tal avaliação pode ser 

compreendida através dos dados identificados no gráfico apresentado na Figura 1 apresentado 

anteriormente, que demonstra que 92% dos entrevistados não possuem e/ou possuem pouca 

experiência com uso de jogos eletrônicos.  

 
Figura 2: Item usabilidade avaliado 

Com base nos dados apresentados no Gráfico acima, podemos afirmar, com grande 

probabilidade de acerto, que essa avaliação dos docentes tenderia a ser alterada caso tivessem um 

curso de aperfeiçoamento/treinamento para uso e manipulação de jogos eletrônicos. Analisando os 

resultados apresentados na Figura 3, percebe-se que o jogo satisfaz bem aos itens (2) e (3), sendo 

considerado eficiente para o processo ensino/aprendizagem e assimilação significativa de novos 

conceitos. 

 
Figura 3: Itens (2), (3), (4), (5) (6), (7) e (8) avaliados. 

Os itens (4) e (5), apesar de terem sido considerados por 50% dos entrevistados como 

satisfatórios, denotam a necessidade de adicionar novas fazes no jogo a fim de cobrir mais conteúdos 
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relacionados a Educação Ambiental, englobando todo o assunto dado em sala de aula. Os 

entrevistados concordam que mesmo trazendo novos e importantes conceitos, e sendo uma 

ferramenta computacional eficiente no processo de ensino/aprendizagem, o jogo deveria expor mais 

conteúdos, exercícios e curiosidades pertinentes ao tema. As avaliações dos itens (6), (7) e (8), que 

tratam do interesse do docente em utilizar o UruBurbanos em suas aulas, da possível utilização pelos 

alunos sem o seu auxílio e da satisfação com o uso do jogo, observando o gráfico acima, percebe-se 

que, de forma generalizada, houve alto grau de êxito nos itens (6), (7) e (8). Portanto, o UruBurbanos 

é considerado uma ferramenta computacional educativa útil para auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem de Educação Ambiental de crianças e adolescentes. 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este trabalho se insere no contexto da pesquisa atual da área de Jogos Eletrônicos voltados à 

Educação com cunho sociocultural, refletindo-se na busca por tecnologias educacionais baseadas no 

lúdico e no entretenimento digital, indo ao encontro de uma nova geração de tecnologias educacionais 

voltadas às crianças e adolescentes, garantindo que a escola e a escolarização acompanhem e se 

insiram nas mudanças da dinâmica sociocultural. Assim, o UruBurbanos, jogo proposto e descrito 

neste documento, cumpre o papel a que se destina, constituindo-se numa ferramenta relevante para o 

processo de ensino/aprendizagem. Porém, como frisamos preliminarmente nesse artigo, as TDIC’s 

não são o “remédio”, nem a “salvação” para sanar os problemas de ensino-aprendizagem, mas 

instrumentais de aporte didático-metodológico ao trabalho dos profissionais da educação, cuja função 

social é insubstituível e essencial no transcorrer do processo de construção do conhecimento 

sociocultural. Através das primeiras e breves avaliações realizadas e a partir dos dados obtidos, 

pudemos comprovar a usabilidade do jogo em seu contexto educacional. Isto é permitido devido o 

jogo ser motivante, diferente, lúdico além de colaborativo, sensibilizador/perceptivo-formativo, 

servindo também como momento de entretenimento para os alunos. 

A riqueza desses conteúdos socioculturais, resignificados e resocializados pelo processo de 

educação escolarizada, que reeduca ao desconstruir e reconstruir as práticas socioculturais trazidas e 

incorporadas pelos alunos nas (e das) suas vivências e experiências comunitárias cotidianas, serão 

retrabalhadas de modo mais eficiente e significativo caso se domine e manipule as tecnologias 

presentes no cotidiano dessas crianças e adolescentes.Também é importante ressaltarmos que o 

lúdico, o entretenimento são apenas momentos que compõem o universo do ensino-aprendizado, pois 

não é possível que todo o processo ocorra ludicamente. Considerando todo esse contexto, 

finalizamos, esperando ter demonstrado que o UruBurbanos permite diversas práticas de 
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aprendizagem e ensino por parte dos professores em sala de aula, desde o jogar ao realizar apenas as 

atividades propostas pelo jogo.  Como trabalhos futuros sugerimos como possíveis pesquisas para 

aqueles que desejam dar continuidade ao UruBurbanos: estender o jogo com novas fases e novos 

mundos/cenários e portar o jogo para a plataforma web. 
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Abstract: The alliance between technology and education has brought about benefits to 

teaching and learning, providing the construction of knowledge meaningful and interactive play. In 

this sense, the technology of Augmented Reality (AR) is an alternative low-cost construction tool for 

teaching physics content. Through the representation of 3D simulations in perspective, the student 

has a more realistic approach and understanding of certain physical phenomena. Thus, this paper 

describes the development of software to simulate, which presents the behavior of projectiles in 

certain physical phenomena, with the use of RA. The validation results and questionnaire indicate the 

pedagogical potential of the software in question, and the use of this technology in the educational 

process. 

Keywords:  Augmented reality. Physics. Simulation. 

Resumo: A aliança entre tecnologia e educação tem acarretado benefícios ao processo de 

ensino e aprendizagem, proporcionando a construção do conhecimento com sentido lúdico e 

interativo. Neste sentido, a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) surge como uma alternativa de 

baixo custo na construção de ferramentas para o ensino de conteúdos de Física. Através da 

representação de simulações em perspectiva 3D, o aluno tem uma aproximação e entendimento mais 

realístico de determinados fenômenos físicos. Dessa forma, este trabalho descreve o desenvolvimento 

do software SimulAR, que apresenta o comportamento de projéteis em determinados fenômenos 
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físicos, com a utilização da RA. Os resultados da validação e aplicação de questionário apontam as 

potencialidades pedagógicas do software em questão, bem como a utilização dessa tecnologia no 

processo educacional. 

Palavras-chave: Realidade Aumentada. Física. Simulação. 
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1. Introdução 

Educação de qualidade é um tema recorrente em encontros de educadores e gestores no Brasil 

e no mundo. Tal discussão se faz necessária para que carências já existentes sejam supridas, e novas 

ideias surjam para melhorar as práticas pedagógicas, beneficiando não apenas os alunos que delas vão 

usufruir, mas a sociedade, que possuirá cidadãos preparados para resolver problemas e acompanhar 

participativamente das evoluções vigentes.  

As carências começam na estrutura física. Escolas da rede pública, e até mesmo particulares, 

deixam a desejar quando se trata de espaço físico: salas apertadas, sem disponibilidade para 

atividades lúdicas e desportivas além da inexistência de laboratórios destinados às práticas científicas 

no campo da Química e da Física. Neste sentido, a Realidade Aumentada (RA) pode ser 

implementada a baixo custo, suprindo, de forma eficiente, a necessidade da escola em dispor de um 

espaço apropriado para atividades laboratoriais (experimentais), já que essa tecnologia não necessita 

de aparatos tecnológicos robustos. De acordo com às possibilidades oferecidas pela RA, pode-se 

abordar de maneira mais atrativa e lúdica para o aluno, diversos temas e conteúdos nas disciplinas, 

como o ensino de conceitos da área das ciências exatas, que exigem recursos visuais para melhor 

entendimento dos fenômenos, pois oferece visualização em 3D e permite a inserção de sons e objetos 

dinâmicos no mundo real, proporcionando ao aluno considerável facilidade na visualização e 

entendimento do processo.  

Este artigo expõe uma revisão de literatura a respeito da tecnologia de Realidade Aumentada, 

bem como uma discussão de seus benefícios na educação. Por fim, apresenta o desenvolvimento do 

SimulAR, um software que utiliza essa tecnologia para simular fenômenos físicos, e os resultados de 

uma pesquisa realizada com profissionais da área das ciências exatas sobre a utilidade da ferramenta 

em questão. 

2. Revisão de Literatura 

A Realidade Aumentada (RA) tornou-se uma fonte de pesquisa, com um grande número de 

trabalhos e pesquisadores dedicados à área, no início da década de 90, porém o primeiro experimento 

foi realizado na década de 60 por Sutherland, no qual se idealizou um capacete com visor 

transparente, que apresentava imagens em 3D (AZUMA, 1997). 
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É imprescindível, entretanto, diferenciar os conceitos de Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada. Para Neto (2004), esta se refere a uma experiência imersiva e interativa baseada em 

imagens gráficas em 3D, geradas em tempo real, com auxílio de algum aparato tecnológico, sendo o 

mais sugestivo o computador. Já Alkstakalnis (apud VALLINO, 1998) explicita que Realidade 

Virtual (RV) é, antes de tudo, um ambiente tridimensional e interativo gerado pelo computador, 

surgindo como uma nova interface, ao passo que usa representações 3D mais próximas da realidade 

do usuário, permitindo, assim, romper a barreira da tela. (KIRNER; SISCOUTTO, 2007). A 

Realidade Virtual necessita de equipamentos especiais, como capacete, luva, óculos estereoscópicos 

etc., para transportar o usuário para o ambiente imersivo e esses aparatos nem sempre são acessíveis. 

A RA surgiu como uma melhoria da RV, no que diz respeito ao maquinário necessário para 

sua execução, permitindo a sobreposição de objetos e ambientes virtuais no ambiente físico, através 

de algum dispositivo tecnológico. Isso permitiu que interações tangíveis fossem mais fáceis e naturais 

para o usuário, sem a necessidade do uso de equipamentos especiais (TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 

2006). 

2.1 A Realidade Aumentada e a Educação 

Ao se tratar do computador na educação, Valente (1993) salienta a possibilidade de criar 

condições favoráveis de aprendizagem, inclusive entre alunos de vários e diferentes lugares. Segundo 

o autor, essas condições devem facilitar o processo de expressão/descrição do pensamento na solução 

de problemas. Giraffa (2009) defende que a sociedade contemporânea vive uma mudança de 

paradigma em que a produção comercial baseia-se no domínio e na fomentação do conhecimento. 

Dessa forma, a construção deste conhecimento deve considerar o modelo econômico e a exigência de 

competências para a solução de problemas de maneira autônoma e criativa. 

Para tanto, a aquisição de conhecimento torna-se mais eficiente e agradável a partir do 

momento em que sua real visualização torna-se possível, ou seja, de maneira prática, o teórico é 

aplicado e os resultados, que antes eram obtidos no papel, podem ser visualizados por meio de 

movimentos, sensações e imagens. Este processo é facilitado pela utilização do computador e, mais 

especificamente, da RA, que vem ganhando destaque devido as suas características, como 

interatividade, facilidade de exibição e inovação. 
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Na educação, sua utilização torna-se importante devido ao seu caráter lúdico, que estimula e 

facilita a aprendizagem por parte do discente, além de ajudar o docente em sua prática, possibilitando 

diversas maneiras de ensinar. Em disciplinas que exigem um alto nível de abstração do aluno, como a 

Física e a Geometria, essa tecnologia pode ser extremamente eficiente, já que serão exibidos com uma 

riqueza de detalhes, objetos e movimentos que, em outras ocasiões, teriam que ser imaginados. 

Moraes (2007) esclarece que a RA tem se mostrado adequada para simulações mais 

complexas, em que a informação disponível para análise não precisa ser limitada. A inserção de 

elementos gráficos virtuais, por meio de computador, câmeras e displays, no mundo real, torna 

possível uma extensão da realidade. 

3. Realidade aumentada: aplicações educacionais 

É possível encontrar diversas aplicações educacionais que utilizam a RA em áreas como a 

Bioengenharia, a Física, a Geologia e a Matemática. A seguir serão apresentados dois exemplos de 

aplicações que utilizam a realidade aumentada na Física. 

3.1 RA e Eletromagnetismo 

O desenvolvimento desta aplicação foi coordenado pelo Núcleo de Educação em 

Ciências/FACEN. Nela, a tecnologia de RA é utilizada para simular conceitos de Eletromagnetismo, 

como campos elétricos e magnéticos. É permitido ao usuário visualizar, em 3D, por exemplo, as 

linhas de campo geradas por cargas elétricas em repouso e em movimento (Fig. 1). A idealização do 

projeto surge pelas dificuldades apresentadas por alunos do Ensino Médio na aprendizagem de 

conceitos relacionados a eletromagnetismo, como a distinção entre o campo eletrostático e o campo 

magnético estacionário, por exemplo. 
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Figura 1 - RA e Eletromagnetismo

6
 

3.2 ARTutor 

Software que simula experimentos físicos, como lançamento de projéteis e movimento 

circular. Possui uma interface com menus e campos para entrada de dados (Fig. 2), que definem as 

características da animação. Os objetos disponíveis são esferas, cubos e cones. Como trabalho futuro, 

está sendo projetada uma versão online que aceite objetos em 3D externos, dessa forma o professor 

poderá adquirir outros objetos que se enquadrem mais ao contexto de sua aula e substituir os modelos 

padrões. 

 
Figura 2 - ARTutor

7
 

4. SimulAR 

O SimulAR , desenvolvido durante esta pesquisa, trata-se de um software que utiliza a 

tecnologia de Realidade Aumentada para simular fenômenos físicos exibindo-os em três dimensões. 

As letras AR maiúsculas no nome do programa referem-se ao termo Augmented Reality
8
. Foi 

desenvolvido por membros do grupo de pesquisa TDAC (Tecnologia Digital e Aquisição do 

Conhecimento) que, em sua maioria, são alunos do curso de Licenciatura em Computação, pela 

Universidade Estadual da Paraíba. 

                                                 
6
 DONZELLI e TOMAZELLO, 2006. 

7
 FORTE, 2009. 

8
 Realidade Aumentada, na língua inglesa. 
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O usuário, na interação com o software, pode visualizar como se comportam os projéteis em 

determinados fenômenos físicos, como a queda livre e o lançamento oblíquo. Ao posicionar o 

marcador impresso em frente à webcam e iniciar a simulação, através do menu localizado no canto 

esquerdo da tela, uma animação é iniciada (Fig. 3), posicionando-se e rotacionando-se de acordo com 

a localização do marcador, que serve como ponto de referência. 

 
Figura 3 – Software SimulAR 

Os tipos de simulações e os projéteis podem ser escolhidos antes de sua inicialização, apesar 

da última escolha não alterar a trajetória do objeto. Além disso, algumas variáveis como velocidade e 

ângulo, no caso do lançamento oblíquo, e altura, na queda livre, também são definidas pelo usuário, o 

que modifica a simulação de acordo com a entrada desses valores. 

5. Entrevista com professores de Física 

Como metodologia de elicitação de requisitos para o desenvolvimento desta pesquisa, foram 

realizados alguns encontros com professores de Física da cidade de Sumé – PB, objetivando a 

avaliação e validação da pesquisa, bem como do seu produto final, levando em consideração a 

experiência da realidade vivenciada no exercício de suas profissões. Três reuniões foram realizadas: 

 A primeira reunião teve como objetivo a apresentação do projeto aos professores, 

demonstrando os objetivos e a justificativa da pesquisa. Nessa apresentação, foram 

expostos possíveis conteúdos de Física a serem trabalhados na aplicação, e também, 

solicitado aos docentes que opinassem a respeito de tais conteúdos. Essa reunião 

culminou em um momento de troca de saberes: os professores puderam conhecer, em 

linhas gerais, a tecnologia da Realidade Aumentada, e os alunos pesquisadores, um 

pouco da realidade do público alvo que o software visa atingir; 

 Na segunda reunião, foi apresentado o funcionamento da RA e trabalhos correlatos, 

que serviram de embasamento para o projeto. Esses trabalhos correlatos 
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proporcionaram um melhor entendimento das potencialidades dessa tecnologia e de 

como se dá a maneabilidade dos produtos finais;  

 A terceira reunião foi realizada para mostrar um protótipo aos professores, com a 

intenção de oferecer uma ideia concreta do que seria o produto final. Neste sentido, foi 

desenvolvido um debate a respeito do andamento do projeto para a coleta de 

informações e idéias para a produção do software. 

Estas reuniões serviram para contatar o problema existente e sua possível solução. Dessa 

forma, o SimulAR foi desenvolvido partindo das opiniões e contribuições daqueles que eram os 

interessados na sua aplicação, os professores.  

6. Tecnologias utilizadas 

Para a produção do software SimulAR, foi utilizado o modelo de desenvolvimento 

evolucionário exploratório, no qual, a partir de uma especificação inicial, com requisitos bem 

compreendidos, adicionam-se novas características ao produto no decorrer do projeto. Este modelo é 

baseado em três atividades distintas que funcionam simultaneamente: Especificação, 

Desenvolvimento e Validação (SOMMERVILLE, 2007). 

O desenvolvimento do código para a decodificação das imagens ocorreu por meio da 

linguagem de programação ActionScript 3.0 com o auxílio do FLARToolKit, uma biblioteca que 

possibilita a integração de objetos 3D com os marcadores impressos, relacionando o posicionamento 

da imagem em relação à câmera e projetando na tela a animação de acordo com essa localização. Isso 

permite a visualização dos objetos em três dimensões, na medida em que o usuário rotaciona o 

marcador. Os objetos a serem exibidos foram criados com a utilização do PaperVision 3D, uma 

biblioteca do Flash que permite a criação de objetos em três dimensões com interatividade através do 

código ActionScript 3.0.  

7. Resultados 

Para avaliação do software, foram reunidos oito alunos do Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Em sua maioria são professores de Física do 

Ensino Fundamental e Médio da rede de ensino público e privado da cidade de Campina Grande - PB. 

Após breve explanação sobre o conceito de Realidade Aumentada e sua adequação ao contexto 

educacional, o software SimulAR foi apresentado aos participantes da reunião, assim como suas 
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características e funcionalidades. Posteriormente, foi entregue um questionário (mídia impressa) de 

avaliação e coleta de opiniões sobre o aplicativo em questão. Com base nos dados obtidos, foi 

possível concluir aspectos importantes no tocante às expectativas sobre as potencialidades do 

software.  

O questionário possuía três blocos temáticos que se relacionavam com os seguintes atributos: 

 Apresentação das informações educacionais; 

 Motivação, feedback, qualidade e interatividade;  

 Competências exploradas e abordagem educacional (nível de aprendizagem).  

Cada um dos blocos foi subdividido em vários tópicos, com afirmações que poderiam ser 

verdadeiras ou falsas em relação ao SimulAR. Além disso, o questionário possuía uma área para 

caracterização do software quanto ao paradigma de tipologia, e também um espaço dissertativo para 

os professores/mestrandos expressarem suas opiniões tanto em relação ao software, quanto ao 

processo avaliativo. 

O questionário abordou, além de temáticas técnicas e específicas relativas ao software, 

aspectos pedagógicos e educacionais, cujo objetivo foi  extrair dos avaliadores o que o SimulAR tem 

como característica nessa área. Neste sentido, também foi questionado se os avaliadores conseguiram 

perceber a teoria da aprendizagem que estava embasando o software. 

O primeiro bloco recolheu impressões sobre o modo que as informações estavam sendo 

apresentadas para o usuário. Pertenciam a esse bloco perguntas referentes à interface (layout) do 

SimulAR, e à apresentação de informações. A figura 4 apresenta uma síntese dos dados nesse bloco 

de perguntas. 

 
Figura 4 - Gráfico referente a alguns tópicos do 1º bloco 
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Ainda sobre este bloco foi solicitado que opinassem sobre a divulgação de conteúdo pelo 

software, ou seja, se ele apresentava conteúdo fechado para cada instituição trabalhar a ferramenta em 

particular. Após análise dos dados, 83% dos avaliadores concluíram que a intenção do projeto é de 

desenvolver um aplicativo genérico, porém dentro do contexto da Física, pré-determinado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O segundo bloco avaliou a qualidade das relações aluno-software e professor-software, no 

qual foram elencadas, como características coerentes à aplicação, as afirmativas a respeito da 

utilização do aplicativo como facilitador no processo de busca por resoluções de exercícios, bem 

como a existência de interação com o conhecimento prévio do aluno e, consequetemente, o fácil 

reconhecimento do conteúdo abordado. 

Na figura 5, é explicitada a organização dos dados referentes a alguns sub-tópicos do 2º bloco 

do questionário, representados abaixo, respectivamente, por:  

A. Capacidade de, após a realização do experimento, o aluno fazer analogias e instigar o 

pensamento lógico e dedutivo; 

B. Capacidade de operacionalização do software por um usuário inexperiente; 

C. Obtenção de melhor rendimento na resolução de exercícios na utilização da 

ferramenta; 

D. Valorização do conhecimento prévio do aluno; 

E. Habilidade do aluno em controlar pessoalmente o próprio processo de aprendizagem. 

 
Figura 5 - Gráfico referente à alguns tópicos do 2º bloco 

Os resultados obtidos evidenciaram que o software atende bem ao quesito facilidade de uso e 

de eficiência quanto à manipulação por usuário inexperiente, fazendo dele um ótimo instrumento para 

adentrar o alunado, não incluso digitalmente, no mundo tecnológico, sem acarretar maiores impactos. 
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Isso fará com que aquele tenha maior aceitação da ferramenta, ciente de que o SimulAR ainda possui 

características motivacionais e interativas de uma tecnologia recente no cenário educacional, 

despertando ainda mais a atenção do aluno para o aprendizado do conteúdo proposto.  

Por fim, o atributo de Competências exploradas e abordagem educacional (nível de 

aprendizagem) apresentou respostas variadas diante dos sub-tópicos. Nessa parte foram exploradas 

características mais intrínsecas do SimulAR quanto à abordagem educacional e de seus resultados na 

vida estudantil de seus utilizadores, ou seja, a principal preocupação nesta etapa era o entendimento 

de como a ferramenta pode atuar na aprendizagem dos conceitos estudados.  

Sendo assim, temáticas como interdisciplinaridade, apresentação clara e objetiva de 

conteúdos, e assimilação destes, realizada de maneira correta, além de possibilidade de resolução dos 

exercícios de diversas formas, foram retratados nesse bloco. Os sub-tópicos retratados na Figura 6 são 

identificados da seguinte forma, respectivamente: A) abordagem de conteúdo corretamente; B) 

melhor visualização do experimento; C) melhor compreensão e analogia do fenômeno reproduzido; e 

D) capacidade de interdisciplinaridade. Pode-se observar, que a totalidade dos avaliadores 

perceberam que o conteúdo é abordado de maneira correta, bem como o software apoiado na RA 

possibilita uma visualização real do experimento, além da verificação e construção de hipóteses para 

análise e depuração de resultados prévios nas simulações construídas pelo SimulAR.  

 
Figura 6 - Gráfico referente a alguns tópicos do 3º bloco 

No gráfico a seguir (Fig. 7), estão representadas as características quanto ao tipo de software, 

segundo os avaliadores.  
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Figura 7 - Característica quanto à tipologia de software 

As respostas em relação à metodologia foram proporcionais às relativas ao tipo, ou seja, cinco 

pessoas marcaram a mesma opção, ao passo que apenas uma marcou outra, sendo as opções, 

respectivamente, simulação e modelagem. A análise da concepção teórica sobre aprendizagem não 

pode ser validada, pois houve omissão e duplicação nas respostas, impossibilitando o julgamento fiel 

às impressões do público. 

No entanto, além dos resultados já expostos foi possível coletar outras informações sobre o 

SimulAR que indicam a importância para  a aprendizagem, servindo de motivação para continuar a 

pesquisa com outros conteúdos. Tais informações foram observadas no processo ou momento de 

aplicação do software, em que os sujeitos da pesquisa teceram comentários sobre as suas 

potencialidades no ensino das ciências exatas em geral, não se detendo apenas na área da Física.  

8. Conclusão  

 

A partir da avaliação do SimulAR com os professores de Física e da análise dos dados obtidos 

na aplicação do questionário, foi possível perceber que os objetivos propostos na pesquisa satisfazem 

as expectativas de uso dessa ferramenta como um instrumento auxiliar tanto para professores, como 

para alunos.  

Ainda nesse sentido, a tecnologia de Realidade Aumentada pode ser utilizada como recurso 

lúdico na educação, promovendo aulas mais dinâmicas e interativas. Suas possibilidades de uso são 

diversas e não necessitam de grande aparato técnico para sua execução. Dessa forma, para o SimulAR 

ser utilizado basta um laboratório de informática, que tenha o software instalado e webcam disponível 

para as máquinas. Atualmente, os órgãos governamentais têm incentivado a construção de 
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laboratórios de informática nas escolas, o que facilita ainda mais a difusão dessa tipologia de 

materiais didáticos. Caso a escola ainda não disponha desse espaço, é possível utilizar a ferramenta 

com qualquer computador pessoal (notebook ou desktop). 

Como já apresentado na seção sobre os resultados da avaliação do SimulAR, essa ferramenta 

contribui tanto para a melhor assimilação do conteúdo proposto, como também para a visualização 

favorável do que se deseja simular, ou seja, fenômenos que necessitam de maior riqueza de detalhes 

para o entendimento, na maioria das vezes em 3D.  

Este estudo aponta para a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas, entre elas a 

disponibilidade de meios para que os alunos elaborem um caminho lógico até o conhecimento pleno, 

que é o caso deste simulador de fenômenos físicos, no qual a abstração dos conceitos e regras 

expostos nos livros pode ser racionalizada, facilitando, desta forma, sua aquisição. 

Além de todas as características já discutidas, o aluno ainda conta com a opção de utilizar a 

ferramenta como instrumento de suporte em seus estudos extra-classe, ou seja, em resolução de 

exercícios, estudos para avaliações, pesquisas etc., sendo vasta, portanto, a área de atuação do 

SimulAR. 
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Resumo. Existe um grande problema associado aos métodos de ensino de avicultura nas escolas, tanto 

de nível médio quanto superior, principalmente devido às técnicas utilizadas pelos educadores que acabam 

gerando uma falta de interesse e motivação dos estudantes. Com o objetivo de contornar este problema, foi 

proposta uma nova metodologia de ensino de avicultura baseada em um software educacional. Desta forma, 

além de resgatar o interesse dos alunos, cria-se a possibilidade de praticar todo o ciclo de manejo de 45 dias em 

uma única aula. O sistema desenvolvido neste trabalho é baseado nas principais questões que envolvem a 

produção do frango de corte, procurando complementar o que foi aprendido na teoria. 
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1. Introdução  

Um grande problema do processo de ensino procede das lacunas na aprendizagem resultantes 

da falta de interesse e motivação do educando. Uma vez que na sala de aula a forma como as teorias 

são introduzidas e talvez pouco associadas à realidade, possa ser uma das maiores responsáveis pela 

relutância destes em relação a diversas disciplinas tanto a nível médio quanto superior (GREIS; 

REATEGUI, 2010). 

Atualmente os computadores são facilmente encontrados nas escolas por possuírem um papel 

bem atuante dentro do nosso cotidiano, porém dificilmente são utilizados com bom aproveitamento 

para o ensino. A utilização destes, tendo como ferramenta principal softwares de simulação, é uma 

boa alternativa para gerar situações dificilmente possíveis em sala de aula ou em uma infraestrutura 

precária de ensino prático, tendo observado que a capacidade de desenvolvimento de habilidades 

lógicas e resolução de problemas criam um ambiente interativo com a utilização de uma estratégia 

pedagógica eficiente (RIBEIRO; GALERA, 2009). 

Com uma pesquisa realizada acerca da ementa de algumas disciplinas de avicultura como da 

[Universidade A], [Universidade B], [Instituto C] da [Universidade D] é possível observar a situação 

do ensino prático em relação a esta disciplina atualmente, que foi considerada de grande importância 

sendo tratada com devido interesse em todas, destacando assim a utilidade de uma simulação prévia 

para os estudantes antes de se depararem com uma situação real.  

De acordo com Calado, Rabello e Silva (2006), observou-se há algum tempo, em sala de aula, 

que os alunos do curso de graduação em zootecnia tinham dificuldades em compreender o manejo e 

instalações avícolas e associá-los à realidade da cadeia produtiva, pelo simples fato de muitos desses 

alunos nunca terem visitado galpões. 

É partindo desta premissa que surge a proposta de unir jogos com educação. Atualmente o uso 

da informática na educação através de softwares simuladores tem ganhado considerável atenção. Este 

tipo de sistema é criado com a finalidade de entreter e contribuir para a aquisição de conhecimento em 

determinado assunto. 

Diante desta situação foi desenvolvido um software para simular a criação e manejo de frango 

de corte através de um ambiente prático, criativo e atraente, ideal para intensificar o processo de 

aprendizagem dos módulos da disciplina de avicultura. O jogo desenvolvido na plataforma Adobe 

Flash tem como objetivo principal de similar os principais conceitos de manejo, sanidade e ambiência 
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na criação de aves de corte, de forma que os mesmos possam realizar todas as práticas necessárias 

para a criação da espécie.  

2. Vantagens do Uso de Simuladores na Aprendizagem  

O uso de computadores nas escolas é uma prática bastante comum. Entretanto, o uso desse 

meio como algo que contribui efetivamente para a aprendizagem é ainda grande objeto de estudo. 

Além da diversão, os jogos simuladores aplicados em determinados conteúdos, instruem 

indiretamente o jogador na área abordada, pois para que se obtenha sucesso no jogo, é preciso 

dominar conceitos e práticas referentes ao conteúdo tratado. Esse tipo de software trabalha com 

metodologias e estratégias que auxiliam no processo de construção do ensino-aprendizagem, além de 

contribuir com “processo de resgate do interesse do aprendiz, na tentativa de melhorar sua vinculação 

afetiva com as situações de aprendizagem” (BARBOSA, 1998). 

Um estudo realizado por Stuart J. Menn em 1993 (revisto em SZTAJNBERG; FERREIRA; 

GÓES, 2002), sobre métodos mais eficazes de ensino, comprovou que se aprende 10% do que é lido, 

20% do que se escuta, 30% das informações audiovisuais, 50% com a observação de alguém fazendo 

enquanto a ação é explicada e 90% do que é feito, treinado ou simulado. Estes dados demonstram a 

eficiência e a importância da simulação para a aprendizagem.  

O uso de jogos simuladores propõe soluções criativas aplicadas a problemas práticos que 

induzem o aluno a pensar, refletir e realizar descobertas. Usar jogos é um método de ensino que 

unifica a teoria e a prática dando possibilidade ao aluno a vivenciar os conceitos aprendidos em sala 

de aula o mais próximo do real. 

Com relação ao ensino prático, este poderá ser simulado antes que o aluno se depare com a 

situação no mundo real, dando a ele um conhecimento prévio sobre o assunto. Além disso, o jogo 

pode ser aplicado em diversas situações como na própria sala de aula para fixação, em casa para 

revisão e no ensino à distância devido à sua alta facilidade de transporte. 

Outra vantagem de jogos simuladores é a diminuição da necessidade de aulas práticas ou, no 

caso de instituições com deficiência das instalações propícias, usados como emuladores de uma 

atividade prática. Além de garantir mais segurança ao aluno, em determinadas situações é possível 

evitar prejuízos e transtornos resultantes dos erros. E ainda há uma considerável diminuição de gastos 

com recursos, utilização de animais e maximização da experiência na instalação real. 

2.1 Jogos Educativos  
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A realidade dos laboratórios de informática de escolas públicas apresenta limitações de 

processamento gráfico, assim como as máquinas dos usuários também podem não apresentar recursos 

para tal exigência, dessa forma é possível extrair um grande benefício da produção de jogos em 2D. O 

desenvolvimento de jogos utilizando gráficos bidimensionais é uma tecnologia de menor custo e 

complexidade de desenvolvimento e processamento e pode ser bem aproveitada em aplicações com 

objetivos voltados para aprendizagem. 

O termo simulação possui vários significados, onde o mais conhecido inclui a utilização de 

softwares que buscam emular equipamentos atuais para treinamento, como o que ocorre com o Flight 

Simulator, por exemplo, onde aprendizes pilotos aprendem a voar utilizando um ambiente realista. O 

sistema simula um ambiente real onde o jogador poderá conhecer e praticar antes de se aventurar na 

situação real (KAPP; O’DRISCOLL, 2010). 

Para alguns autores, a utilização de jogos de empresas na formação de administradores 

promove a preparação de profissionais mais completos e maduros para enfrentar o mercado de 

trabalho. A simulação médica, como instrumento de ensino e avaliação, também oferece diversas 

vantagens relativamente comparadas ao tradicional ato médico com doentes. (AMARAL, 2010) 

Pode ser tomado como exemplo um jogo chamado GOALS [Game Oriented Advanced 

Learning System] (GOES, 1999), proposto com o objetivo de treinar e capacitar empresários a tomar 

decisões de forma rápida e precisa. GOALS exerce a função de um mercado virtual. Assim como no 

mundo real, o mercado sofre influências e depende do meio externo. O jogo desenvolvido neste 

trabalho também representa essa interação do jogador com um ambiente virtual que procura se 

aproximar com maior exatidão de todos os fatores que influenciam no desenvolvimento de uma 

granja de frango de corte. 

Já voltado para o ensino de conceitos da biologia (ecologia e evolução), tem-se o jogo 

educativo chamado Calangos (OLIVEIRA; JAIRO; ANTÔNIO; ANGELO, 2010), onde o jogador 

tem o objetivo de sobreviver, desenvolver-se e reproduzir. A inspiração em um caso ecológico real 

visa, principalmente, criar situações autênticas e significativas para os alunos, seguindo a teoria de 

aprendizagem significativa. Assim como na prática o jogo Frigote (aplicação desenvolvida neste 

projeto) se assemelha ao jogo citado por também abordar questões teóricas e conceituais estudadas 

nas disciplinas de avicultura, onde o jogador necessita de informações específicas para poder evoluir 

no jogo. 



Ano 40 | nº 193 | abr-jun | Revista Tecnologia Educacional 

 

 

Página | 65 

 

Em ambos os exemplos temos a simulação de uma situação real em um ambiente virtual, onde 

se possibilita o aprendizado através de uma metodologia mais prática, atraente e criativa.  

3. Simulador Desenvolvido para Ensino de Avicultura  

A utilização de alternativas para o ensino na área de ciências da vida acompanha as novidades 

que surgem nos modelos de pesquisa biomédica. O contexto científico atual nos leva a considerar os 

animais como seres sencientes e com direito de proteção às injúrias. Houve redução de dois terços 

para utilização de animais na Inglaterra entre 1996 a 2001 (JUKES; CHIUIA, 2006). Este projeto está 

alinhado com os princípios de refinamento, redução e substituição para utilização de animais em 

atividades de ensino (ROBINSON, 2005). 

Quando um novo jogo é iniciado surge o menu de fases (Figura 1). Nesta situação, o jogador 

só poderá abrir a primeira fase. Isto ocorre porque cada etapa é dependente da anterior, onde o 

jogador só consegue avançar obtendo uma boa pontuação. 

 
Figura 1: Menu de Fases. 

O Frigote foi desenvolvido tentando ser fiel ao máximo ao ambiente de criação de aves de 

corte. O cenário é composto de um galpão, uma casa de ferramentas, um silo e uma caixa d’agua. As 

aves chegam ao galpão com um dia de vida e ficam lá até o final dos 49 dias, quando serão tiradas e 

levadas para abate, entretanto o simulador não aborda a questão do abate, indo somente até o fim do 

período de criação. 

O protótipo possui dois cenários: o primeiro é a visão externa ao galpão (Figura 2); o segundo 

é a visão interna do galpão, na qual é constituída de três fases: fase de alojamento (Figura 5), fase de 

crescimento (Figura 6) e fase de pré-abate (Figura 7), onde o jogador é o criador das aves. O galpão é 

o ambiente principal dos cenários, pois nele que o lote de aves fica durante todo o período da criação. 
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Figura 2: Cenário do jogo, visão externa do galpão. 

A temperatura é um parâmetro de grande importância do jogo e irá exercer uma influência 

direta no desenvolvimento das aves. O Jogador pode controlar a temperatura do interior do galpão de 

três formas: regulando a campânula; regulando os ventiladores; e regulando as cortinas. Cada forma 

será abordada detalhadamente na explicação de cada fase. 

O jogador também deve estar atento a questões como: comida, bebida e sanidade. Os 

comedouros devem ser abastecidos e limpos frequentemente, bem como os bebedouros. São 

apresentadas a quantidade de ração, e a porcentagem de higiene dos comedouros e dos bebedouros.  

3.1 Conteúdo Disciplinar  

Para demonstrar a validade da simulação da criação de aves de corte também no nível técnico, 

foi analisada a ementa da disciplina Zootecnia I (Avicultura) do curso Técnico em Agropecuária do 

IF Sudeste MG. Com isso é possível destacar vários conteúdos da disciplina que são tratados no 

Frigote. 

No simulador Frigote, as instalações dos equipamentos no galpão são exibidas ao usuário 

juntamente com a interface do jogo e são estáticas, ou seja, não permite mudanças de posicionamento. 

Esse mecanismo pode contribuir para memorização da posição ideal de cada equipamento. O jogador 

deve atentar-se a variáveis que influenciam diretamente na qualidade da criação e tem opções para 

manipulação do alojamento das aves, do controle da temperatura no interior do galpão e do manejo de 

cortinas e do programa de luz. A regulagem de bebedouros e comedouros é automática. 

O estudante da disciplina da qual a ementa foi analisada deve saber julgar algumas 

informações sobre a criação das aves tais como pesagem, contagem, observação do comportamento 

mediante as condições de temperatura e acendimento e regulagem de campânulas. No simulador, 
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todas estas informações podem ser obtidas e ainda com utilização de mensagens tutoriais 

explicativas. 

O técnico em Agropecuária deve dominar o manejo da ventilação do ambiente (natural e 

forçada). No Frigote, essa opção dá ao jogador a possibilidade e a liberdade para aumentar ou 

diminuir a velocidade do ventilador em qualquer momento do jogo.  

A avaliação de desempenho do lote e elaboração dos dados finais da criação também são 

capacidades de um técnico da área. Estas informações serão exibidas em uma tela ao final do jogo. 

3.2 Funcionalidades do Sistema 

O Diagrama de Caso de Uso - Fase de Alojamento (Figura 3), representa as atividades que o 

jogador pode realizar na fase. Essas atividades são: abastecimento e limpeza dos comedouros e 

bebedouros, manejo da cortina para ventilação, entrar e sair do galpão, regular o nível da campânula e 

do ventilador, aumentar círculo onde se encontra as aves, obter informações sobre o lote, acionar a 

ajuda do jogo, pausar e sair do jogo. 

 
Figura 3: Diagrama de Caso de Uso – Fase de Alojamento 

O Diagrama de Caso de Uso – Fase de Crescimento e Pré-Abate (Figura 4), representa as 

atividades que o jogador pode realizar nessas fases. Essas atividades são as mesmas vistas na fase de 

Alojamento, com exceção das atividades referentes à campânula e ao círculo de proteção, que já não 

existem mais nessas fases. 
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Figura 4: Diagrama de Caso de Uso – Fase de Crescimento e Pré-Abate 

3.3 Fase de Alojamento 

A fase de Alojamento é a primeira fase da criação e a mais importante. As aves chegam no 

galpão com um dia de vida e são colocadas em círculos de proteção, onde ficarão nos primeiros 14 

dias. 

Cada círculo possui uma campânula para ajuste da temperatura do ambiente (Figura 5). “O 

bom controle da temperatura irá propiciar melhor conversão alimentar e maior taxa de crescimento.” 

(MANUAL de Manejo Frangos de Corte, 2011). 

 
Figura 5: Visão interna do galpão: fase de alojamento. 

Os pintinhos não possuem capacidade de regulação da temperatura corporal nos primeiros 5 

dias de vida, e o seu sistema de termorregulação só estará totalmente desenvolvido após os 14 dias de 

idade. Eles dependem totalmente do controle da temperatura correta da cama. 

Se as temperaturas da cama e do ar ambiente estiverem muito baixas, a temperatura corporal 

interna dos pintinhos irá cair, levando à aglomeração dos mesmos, diminuição da ingestão de ração e 
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água, menor crescimento e suscetibilidade à enfermidades (MANUAL de Manejo Frangos de Corte, 

2011). 

No decorrer dos dias o círculo deverá ser aumentado para o melhor condicionamento das aves 

pois elas triplicam de peso na primeira semana.  

3.4 Fase de Crescimento 

A fase de crescimento é a fase intermediaria do jogo onde o jogador deverá se preocupar com 

o ganho de peso das aves. O usuário deve se preocupar com alguns fatores que serão cobrados com 

mais intensidade, como a temperatura (utilizando as cortinas e os ventiladores), reabastecimento do 

comedouro e higiene. Nela os bebedouros são automáticos, evitando preocupação com os mesmos. 

(Figura 6). 

 
Figura 6: Visão interna do galpão: fase de crescimento. 

3.5 Fase de Pré-abate 

A fase de pré-abate (Figura 7) segue a mesma mecânica das fases anteriores, porém é a fase 

final do jogo onde as aves já receberam um ganho de peso ideal acumulado das fases anteriores e 

estão praticamente prontas para o abate. Portanto o jogador deve manter as estratégias utilizadas 

anteriormente para obter uma produção final eficiente. 
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Figura 7: Visão interna do galpão: fase de pré-abate. 

3.6 Considerações Sobre o Jogo 

Podemos observar algumas características de metodologias adotadas por outros autores e que 

se aplicam também no jogo desenvolvido neste trabalho. O jogo Frigote se baseia na mesma 

metodologia onde possuímos um ambiente de simulação de uma granja de frango de corte e que busca 

se aproximar o máximo da realidade. O ambiente interativo e suas características atrativas procuram 

ganhar cada vez mais adeptos desta nova forma de aprendizagem, hoje com cada vez mais espaço na 

sociedade. 

No Frigote o jogador não apenas se diverte em um jogo, mas também absorve conteúdo de 

uma forma bem interativa. Nele foi proposta a utilização de tutorais e mensagens de alerta, que 

possibilitam um melhor entendimento sobre o assunto. 

Foram propostos alguns requisitos para a modelagem do jogo: ementa da disciplina de 

avicultura do curso técnico em Agropecuária do IF Sudeste MG da disciplina de Zootecnia I 

(Avicultura); interface e design atrativos e intuitivos; utilização de tutoriais com instruções; estáticas 

para análise de desempenho em cada fase. Todos os requisitos citados foram alcançados com êxito ao 

término do desenvolvimento do jogo. 

4. Conclusão 

Como proposto inicialmente, através de análises e pesquisas, o jogo desenvolvido (Frigote) 

tem a finalidade de oferecer uma orientação aos alunos direcionados à área de avicultura, no contexto 

prático de forma teórica (característica das ferramentas de simulação). Demonstrando as etapas 

relativas a criação das aves da fase de alojamento ao pré-abate. Esta ferramenta é indicada ao curso 

Técnico de Agropecuária, apesar de servir de apoio a qualquer curso que possua uma ementa 

compatível, como por exemplo: Graduação em Zootecnia, Agricultura, Veterinária, 



Ano 40 | nº 193 | abr-jun | Revista Tecnologia Educacional 

 

 

Página | 71 

 

Com a estratégia de divisão de fases e pontos obtidos em cada uma, foi possível observar as 

diferentes questões teóricas que as envolvem, assim como a lógica contida que faz com que haja um 

interesse maior do aluno a evoluir no jogo, que fica totalmente entretido em um ambiente interativo 

onde ele procura se aprofundar na teoria para evoluir na sua pontuação, consequentemente evolui 

também na técnica de avicultura que ele complementará na escola. 

Como proposta de projeto futuro destaca-se a realização de experimentos práticos com o 

software sendo utilizado em um laboratório por vários alunos da área com o objetivo de comprovar a 

veracidade da pesquisa realizada. Ampliar os parâmetros do jogo, além de acrescentar outros tais 

como: aumentar uma fase abordando a limpeza e preparo do galpão depois da retirada das aves, 

manejo da cama, potencial para redução de recursos, manutenção de um galpão. Aumentar os 

parâmetros exigirá maior conhecimento do jogador, com isso a simulação será maior e terá mais 

fidelidade à realidade, resultando em um aprendizado mais abrangente. 
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Resumo: Nos dias atuais, desenvolver a habilidade de negociar tornou-se fundamental para obter 

sucesso frente a diversas situações. No entanto, quando se considera o aprendizado através de casos 

reais, existe a probabilidade de acontecerem erros e estes, podem resultar em prejuízos significativos. 
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Utilizar a simulação através de jogos eletrônicos pode ser considerada umas das ferramentas que 

favorecem a criação do conhecimento. Desta forma, o jogo abandona o papel de simples ferramenta 

de entretenimento para se tornar um importante agente de mudanças. Diante disso, a proposta deste 

trabalho é apresentar os resultados de uma investigação cujo objetivo foi analisar, a partir de 

experimentos, os potenciais benefícios que a utilização de um jogo poderia proporcionar ao 

aprendizado em negociação. A prática experimental foi definida associada a três modelos importantes 

na literatura sobre negociação. 

Palavras-Chave: Jogos Educacionais, Negociação, Tecnologia. 
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1. Introdução 

O crescente avanço tecnológico, a globalização e a rápida propagação da internet criam 

situações e novos relacionamentos onde saber negociar é fundamental. A economia moderna, 

dinâmica e competitiva define um cenário em que, muitas vezes, é indispensável firmar acordos, 

parcerias e alianças sendo necessário negociar para encontrar termos comuns e trabalhar numa 

mesma direção. 

Logo, assim como nos demais processos organizacionais, o aprendizado e o aperfeiçoamento 

de técnicas e habilidades em negociação são essenciais. Uma das formas mais naturais de adquirir um 

conhecimento é através da prática. Entretanto, quando se considera a prática através de casos reais, 

existe a probabilidade de se cometer erros. Em algumas situações, esses erros podem resultar em 

prejuízos significativos quando a matéria aprendida é a negociação. 

Contudo, dentro deste conceito de aprendizado em negociação, a simulação pode ser 

considerada umas das ferramentas que favorecem a criação do conhecimento através do 

desenvolvimento de exercícios simulados, os quais propiciam aos participantes a mais próxima 

experiência na resolução do conflito e no manejo das estratégias que podem ser adotadas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa para desenvolver o aprendizado da 

negociação através da tecnologia dos jogos onde os jogadores assumem o papel de negociadores e 

tomam decisões seqüenciais que determinam resultados positivos ou negativos. O propósito do jogo é 

possibilitar a análise de diferentes cenários de negociação e facilitar a implantação de novas 

estratégias organizacionais em contextos que envolvam negociações complexas. 

Este artigo está organizado como se segue: na segunda seção serão apresentados alguns 

conceitos sobre negociação e a utilização da tecnologia como suporte a esse processo. Na terceira 

seção serão descritos trabalhos relacionados. Na quarta seção, o jogo utilizado durante a simulação 

será descrito. Na quinta seção, será descrito o experimento realizado e os resultados obtidos. 

Finalmente, na sexta seção, serão apresentadas as considerações finais. 

2. Conceitos Fundamentais 

Segundo Tarouco et al. (2004), a importância do uso dos computadores e das novas tecnologias na 

educação deve-se hoje não somente ao impacto desta ferramenta na nossa sociedade e às novas 

exigências sociais e culturais que se impõe, mas também ao surgimento da tecnologia educativa.   
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Os autores ainda afirmam que os computadores passaram ser utilizados no contexto educativo a partir 

do rompimento com o paradigma tradicional e surgimento do construtivismo, que enfatiza a 

participação e experimentação do sujeito na construção de seu próprio conhecimento, através de suas 

interações (JONASSEN, 1996).  

Já em 1993, Valente (1993) afirmava que a interação aluno/máquina permite que o 

computador assuma o papel de máquina de ensinar, onde a abordagem pedagógica é a instrução 

auxiliada pelo computador. 

Neste artigo, a abordagem pedagógica utilizada é a simulação voltada à aprendizagem 

baseada em problemas. Segundo Costa e Moreira (2000), a resolução de problemas é uma habilidade 

na qual o indivíduo externaliza o processo construtivo de aprender através da interação com 

ferramentas. A proposta é usar o jogo eletrônico como esta ferramenta para o aprendizado em 

negociação.  

Desta forma, foi necessário identificar modelos teóricos sobre negociação que pudessem 

embasar o aspecto pedagógico do jogo. A partir da análise da literatura, foram considerados três 

modelos: Matriz de Negociações Complexas (DUZERT, 2007) (DUZERT et al., 2006a), 

Negociações Baseadas em Princípios (FISHER and URY, 1991) e o Modelo de Thomas e Killman 

(1974). Os aspectos específicos de cada modelo que foram desenvolvidos no jogo serão descritos a 

seguir. 

Como todo processo, a negociação ocorre através da efetivação de algumas etapas onde as 

tarefas pertinentes aos processos devem ser realizadas. De acordo com Duzert et al (2005), em um 

processo de negociação, podem ser identificadas quatro etapas ou fases: preparação, criação de valor, 

divisão de valor e execução. De acordo com Duzert et al (2006b), a análise de cada uma dessas etapas, 

permite identificar um conjunto de elementos que determinam aspectos significativos da negociação: 

Interesses, Opções, Alternativas, Compromisso, Padrões, Relacionamentos, Comunicação, Contexto, 

Conformidade e Tempo.  

Ao analisar uma negociação em suas formas de negociar, é possível obter duas definições 

apresentadas em Fisher e Ury (1991): Negociação Baseada em Posições (barganha posicional) e 

Negociação Baseada em Princípios (solução de problemas ou negociação baseada em interesses).  

Para Wanderley (1999), a característica básica da barganha posicional é que cada uma das 

partes defende sua proposta sem se preocupar em entender ou aprofundar o entendimento daquilo que 
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está sendo negociado. Já na negociação baseada em princípios, os negociadores seguem as etapas do 

processo decisório e da solução de problemas, procurando compreender a situação e, depois, buscar 

soluções. 

Para Fisher e Ury (1991), a maiorias das negociações são conduzidas através da barganha 

posicional que, normalmente, resultam em impasses difíceis de solucionar ou em um acordo que é 

percebido por uma das partes como tendo sido imposto devido à força superior da outra parte. 

Além de analisar o foco do negociador, é importante considerar como as pessoas reagem a 

uma situação de conflito. Entender a tendência de conduta de um indivíduo na negociação é 

fundamental para definir o momento certo de se usar uma determinada estratégia. 

No modelo elaborado por Thomas e Killman (1974), os autores afirmam que o 

comportamento das pessoas em situações de conflito pode ser classificado a partir de duas dimensões: 

a assertividade (representa o grau de esforço para satisfazer seus próprios interesses) e a cooperação 

(o grau de esforço para satisfazer os interesses dos outros). A partir das duas dimensões, os autores 

definem 5 perfis: desvio, acomodador, compromisso, colaborador, competidor.  

O perfil de Desvio busca evitar o conflito em suas relações interpessoais, ou seja, não há 

satisfação de interesses em nenhum dos lados. O perfil de Acomodador prioriza os interesses do outro 

à custa de seus interesses. O perfil de Compromisso prefere conciliar em relações de conflito 

atendendo parcialmente aos seus interesses e equilibrando-os com os interesses do outro. O perfil de 

Colaborador busca satisfazer plenamente as próprias necessidades e as necessidades dos outros. 

Enfim, o perfil Competidor busca satisfazer sempre os seus interesses em situações de conflitos, 

fazendo-os prevalecer em relação à outra pessoa. 

3. Trabalhos Relacionados 

Na negociação, pesquisadores vêm desenvolvendo diversas alternativas para apoiar o 

aprendizado. Alguns negociadores experientes organizam cursos, propõem exercícios simulados, 

dinâmicas de grupo e uma variedade de recursos que podem ser usados neste contexto. O Programa 

em Negociação (PON, 2011) da Universidade de Harvard é um exemplo.  

Com a popularização do computador e da internet, surgem também alternativas tecnológicas. 

Alguns destes trabalhos serão descritos a seguir. 
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Ambition é uma série de dez jogos de negociação da empresa canadense Zap Dramatic, empresa que 

produz jogos de negociação para entretenimento e desenvolvimento de habilidades pessoais. Todos 

os jogos da série estão disponíveis online (Ambition, 2011) e oferecem simulações complexas de 

investigação e negociação. Cada jogo procede da mesma maneira: um cenário é criado, o conflito se 

desenvolve, e depois periodicamente o jogador escolhe uma resposta/ação a partir de um menu de 

opções. Cada escolha, então, leva a um novo conjunto de opções, e assim por diante. Apenas alguns 

“caminhos” corretos garantem a conclusão perfeita.  

Os jogos da série possuem diferentes cenários e o jogador assume diferentes papéis como 

psicólogo forense, detetive de polícia e advogado criminal. O intuito é solucionar o misterioso 

assassinato e o rapto dos filhos do personagem principal Ted.  

“The Negotiatior” é um jogo de negociação criado pela Games2Win e está disponível no site 

da empresa (Negotiator, 2011). O jogo baseia-se na resolução de conflitos através de negociação. 

Diferentemente do jogo citado anteriormente, este jogo possui fases curtas que não possuem ligação 

entre si. Portanto, o usuário tem a oportunidade de enfrentar diferentes cenários e participar de 

negociações distintas. 

Dentre as diversas fases do jogo, destacam-se a negociação para libertação de reféns de um 

banco, o rapto da filha do prefeito e a negociação com um terrorista. Em todas as fases o tempo é um 

fator determinante para o resultado final, assim como a pontuação obtida com cada opção escolhida. 

4. O Jogo Negociação Trabalhista 

O jogo Negociação Trabalhista (Figura 1) foi um dos jogos desenvolvidos no contexto deste 

estudo. O objetivo é facilitar o aprendizado da teoria de negociação, através de simulações de 

situações reais entre dois negociadores. 

O jogador interage com o sistema que simula a sua contraparte na negociação. A cada cena 

apresentada, o jogador deve tomar suas decisões. A escolha interfere na reação da contraparte e o jogo 

segue até que a negociação seja finalizada com ou sem acordo. 

Um dos diferencias que podem ser destacados neste trabalho está na utilização de três 

modelos específicos da literatura relacionada. Nos jogos, as cenas e sequências de decisões foram 

elaboradas de forma a facilitar a discussão e o pensamento a respeito dos conceitos e estratégias 

apresentadas nestes modelos. 
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O enredo do jogo baseia-se na negociação do seguro pós-demissão de uma funcionária. Este 

seguro é um valor negociável entre um salário e um salário e meio da funcionária demitida e pode ser 

pago em parcelas ou à vista. Portanto, a negociação acontece entre o representante da empresa 

(sistema) e a funcionária demitida (papel assumido pelo jogador), e gira em torno do valor do 

pagamento e a forma como este será efetuado. 

Ao acessar o jogo, na tela inicial (Figura 1), o jogador tem como opções: “Iniciar o Jogo”, 

“Conceitos” e “Ajuda”. A seção “Conceitos” (Figura 2) apresenta todos os conceitos sobre a teoria de 

negociação que foram utilizados para o desenvolvimento do jogo, isto é, o Modelo de Thomas 

Killman, a Negociação Baseada em Princípios e a Matriz de Negociações Complexas. A seção 

“Ajuda” apresenta a explicação necessária para o jogador utilizar todas as funcionalidades do jogo.  

Ao iniciar o jogo, o jogador tem acesso a um texto introdutório contendo a descrição do 

cenário da negociação, incluindo os principais interesses da parte representada pelo jogador, os 

valores de reserva, suas aspirações em relação aos atributos a serem negociados e informações a 

respeito da contraparte. 

Quando a negociação é iniciada, o funcionário da empresa cumprimenta o jogador (Figura 3). 

Neste momento, o jogador tem a opção de escolher uma, entre cinco opções de resposta (Figura 4).     

 

Figura 1: Tela inicial                       Figura 2: Conceitos 
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Figura 3: Fala da contraparte.          Figura 4: Opções para jogador escolher. 

Posteriormente a escolha da opção, o livro de conceitos e a “Barra de Aprendizado” ficam 

disponíveis para o jogador. Ao acessar o livro, o jogador pode consultar todos os conceitos (Figura 2) 

e com a barra tem acesso às seções “Thomas Killman” e “Comentários” e ao botão “Encerrar a 

Negociação”.  

Na seção “Thomas Killman” (Figura 5), as opções da última interação realizada pelo jogador 

são categorizadas segundo o modelo Thomas Killman para auxiliar a identificação do perfil de cada 

jogador.  

Na seção “Comentários” (Figura 6), cada opção da última interação tem comentários 

atrelados a teoria de negociação para auxiliar o jogador na assimilação do conteúdo. E por último, no 

botão “Encerrar Negociação” a seção “Conceitos”, são disponibilizados todos os conceitos 

apresentados no início do jogo.  

É importante ressaltar que cada opção escolhida afeta a negociação, uma vez que encaminha o 

jogo para uma sequência de diálogos diferentes. Portanto, a escolha de determinadas opções acarreta 

no término do jogo com uma mensagem que varia em função das escolhas e da estratégia do jogador.  

Em caso de um desfecho negativo, a mensagem fornece uma orientação ao jogador (Figura 7). 

Por outro lado, caso o desfecho seja positivo, ou seja, quando o jogador consegue atender aos seus 

interesses, é exibida uma mensagem de congratulação. Em ambos os casos, o usuário ainda pode 

consultar qual foi seu perfil de Thomas Killman dominante (Figura 8) durante o jogo. 
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Figura 5: Identificação das opções segundo o Modelo   Figura 6: Comentários a respeito das opções 

Thomas Killman 

      

Figura 7: Desfecho negativo.                            Figura 8: Perfil dominante de Thomas Killman. 

5. Experimentos  

Nesta seção, inicialmente serão descritos os instrumentos, os participantes e o procedimento 

definido para a realização dos experimentos. E, posteriormente, a análise dos resultados obtidos. Os 

instrumentos utilizados no experimento foram: computador com acesso a internet e questionário 

elaborado para avaliação do sistema. O questionário foi disponibilizado através de um site 

(Avaliacao, 2011). 

Participaram 63 alunos do curso de Sistemas de Informação de uma Universidade Federal. 

Durante sua formação, o aluno deste curso analisa sob várias perspectivas a relação entre a 

Tecnologia da Informação e as organizações, sendo a negociação um dos conteúdos ministrados nas 

disciplinas. Já em 1999, em uma pesquisa realizada por Echeveste et al. (1999), os autores concluíram 

que a negociação é um dos atributos exigidos dos profissionais na área. 

Ao iniciar o experimento, a primeira atividade foi apresentar uma descrição geral aos alunos 

dos objetivos da pesquisa e passar as orientações listadas abaixo:  
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 É obrigatório o acesso à seção “Conceitos” (Figura 2) e a leitura do texto introdutório do 

jogo. 

 É obrigatória a utilização da “Barra de Aprendizado” posteriormente a cada escolha de 

opção. 

 Cada jogador deve utilizar o jogo por 30 minutos de forma livre, reiniciando o jogo 

sempre que achar necessário dentro do tempo determinado. 

A seguir, o acesso ao jogo era liberado. O jogo foi disponibilizado em um site (Negociação 

Trabalhista 2011). Após a utilização, os participantes responderam ao questionário.  

No questionário, as perguntas foram elaboradas de forma a avaliar dois aspectos: usabilidade 

e aprendizado. Os participantes não foram identificados de forma a garantir o anonimato. As 

perguntas deveriam ser respondidas com valores no intervalo fechado [1,7] de acordo com seu grau 

de concordância. O valor 1 significa discordo fortemente e o valor 7 significa concordo fortemente. 

O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, participaram 28 alunos do 3° 

período. Na segunda, participaram 35 alunos do 1° período.  

5.4 Resultados 

Nesta seção serão mostrados os resultados obtidos com os experimentos. As figuras 9 e 10 

representam os resultados relacionados aos aspectos de usabilidade da ferramenta. O jogo foi 

considerável de fácil entendimento pela maioria dos participantes (Figura 9). Além disso, foi possível 

perceber que a maioria dos jogadores considerou o jogo como uma ferramenta útil (Figura 10). 

      

Figura 9: O jogo foi mais difícil de entender do que gostaria   Figura 10: O conteúdo do jogo será útil para mim. 
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As figuras 11, 12 e 13 apresentam dados que indicam que, ao utilizar o jogo “Negociação 

Trabalhista”, a maioria dos participantes se interessou por alguma característica do jogo e pelo 

aprendizado de novos conceitos em negociação.  

 

Figura 11: Eu gostei tanto do jogo que gostaria de aprender mais sobre o assunto abordado. 

 

     
Figura 12: O jogo apresenta aspectos 

interessantes que chamaram minha atenção 

 Figura 12: Os textos de feedback ou os 

comentários me. ajudaram a perceber mais a 

relação entre a teoria e a prática. 

 

Conforme os resultados apresentados nas figuras 14 e 15, a avaliação do jogo como uma 

ferramenta de aprendizado sugere que a maioria dos participantes conseguiu agregar os 

conhecimentos que foram disponibilizados.  

     
Figura 14: Depois do jogo consigo lembrar de 

mais informações relacionadas ao tema 

apresentado. 

 Figura 15: Depois do jogo consigo 

compreender melhor melhor os conceitos 

apresentados. 
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Analisando especificamente os modelos que foram propostos pelo jogo, o resultado positivo é 

mostrado nas figuras 16, 17, 18 e 19, onde a grande maioria concorda que os conceitos foram 

aprendidos. 

  
Figura 16: Consegui aprender melhor sobre 

Estratégias e Modelos de Negociação. 

 Figura 17: Consegui identificar melhor a 

influência dos elementos da negociação. 

 

Quanto à realização do jogo, os participantes mostraram-se satisfeitos e interessados pela 

ferramenta, como mostrado nas figuras 20 e 21. 

   
Figura 18: Consegui entender melhor a 

importância de se negociar colaborativamente. 

 Figura 19: Conseguir aprender melhor a 

identificar um determinado perfil segundo a 

matriz de Thomas Killman. 

 

     

    
Figura 20: Completar o jogo me deu um 

sentimento de realização. 

 Figura 21: Eu jogaria este jogo novamente. 
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6. Considerações Finais  

Neste artigo, foi analisado o uso de jogos eletrônicos como ferramentas de aprendizado em 

negociação. Para isso foi desenvolvido um jogo, denominado “Negociação Trabalhista”, que simula 

situações reais entre dois negociadores. 

A realização dos experimentos mostrou que, quanto ao apoio ao ensino/aprendizado da teoria 

de negociação, é possível afirmar que o jogo foi considerado um recurso viável. Logo, os resultados 

sugerem que a simulação de cenários de negociação, associada ao aspecto lúdico dos jogos, facilita o 

aprendizado e representam mais um contexto onde a tecnologia pode ser usada para aprimorar as 

estratégias organizacionais. 

Em relação à usabilidade e utilidade, os participantes consideraram que o jogo é útil no 

contexto em que foi criado. Portanto, a análise dos resultados apresentados corrobora com a hipótese 

deste artigo, ou seja, o jogo “Negociação Trabalhista” pode ser utilizado como uma ferramenta para 

facilitar o aprendizado da teoria de negociação.  

Dando continuidade ao estudo, foi constatado que será necessário ampliar o escopo do 

experimento envolvimento diferentes perfis de usuário. Em uma próxima etapa, a proposta é realizar 

os experimentos com profissionais que atuam no mercado em uma função cuja negociação é uma 

atividade constante. Além disso, serão definidas novas estratégias de avaliação de forma a analisar os 

benefícios da utilização do jogo quando comparada a outras estratégias de ensino mais tradicionais 

como, por exemplo, aulas explicativas.  
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