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Jogos na Educação: 
uma introdução ao tema1

Joice Otsuka

Delano Beder

Rogério Bordini

Apontamentos sobre os jogos para educação

Nas últimas décadas, os jogos digitais tornaram-se populares devido 
ao avanço e ao crescente acesso de tecnologias digitais a todas as pes-
soas. Atualmente, os recursos digitais – e os jogos digitais – estão se tor-
nando mais presentes na vida das pessoas, pois a maioria delas já nasceu 
imersa no mundo digital (PRENSKY, 2012). Juntamente a esse fato, nota-se 
que as novas gerações de aprendizes assimilam conhecimento e informa-
ção de maneiras diferentes, devido à rápida disseminação informacional 
impulsionada por vários formatos e mídias, que influenciam diretamente no 
comportamento e nos padrões de aprendizagem. 

Os professores, consequentemente, agora se veem diante da difícil tare-
fa de revisar suas práticas de ensino para melhor atender a essas tendências 
educacionais. Diante desse cenário, houve um aumento considerável nas 
pesquisas sobre o uso efetivo de jogos em sala de aula, como forma de 
envolver os alunos no processo de aprendizagem, falando um idioma que a 
maioria deles domina – o digital.

1 Texto elaborado com base em material didático de uso exclusivo do curso de espe-
cialização em Educação e Tecnologias (multi-habilitações), ofertado pelo Grupo 
Horizonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e 
Linguagens) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Saiba mais sobre o curso: 
https://edutec.ead.ufscar.br.

https://edutec.ead.ufscar.br
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Para compreendermos o potencial dos jogos na educação, é importan-
te analisarmos alguns dos seus aspectos que os tornam tão interessantes,  
atraentes e envolventes.

Na literatura, encontramos diversas definições para jogos. Uma das refe-
rências mais importantes em Teoria dos Jogos é de Johan Huizinga, que, em 
sua obra Homo Ludens, nos apresenta a seguinte definição:

Jogo é uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determina-
dos limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 
mas absolutamente obrigatórias, dotada de um fim em si mesma, acom-
panhada de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 
ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1949, p. 28, tradução nossa).

Outro trabalho relevante para a área de estudos lúdicos é a obra Os 
Jogos e Os Homens, de Roger Caillois, que nos apresenta a definição:

Jogo é uma atividade não obrigatória (que perde atração quando é  
imposta), com espaços delimitados (um tabuleiro ou um campo de fute-
bol, por exemplo), com incerteza de resultado, gerida por regras e com 
poder de gerar ilusão ou sensação de uma segunda realidade (CAILLOIS, 
1967, p. 11-12).

E em uma definição mais sucinta acerca dos elementos que todas as ca-
tegorias de jogos possuem em comum, Jane McGonigal, em seu conhecido 
livro Realidade em Jogo, afirma que "quando você elimina as diferenças de 
gênero e as complexidades tecnológicas, todos os jogos compartilham qua-
tro características definidoras: um objetivo, regras, um sistema de feedback 
e participação voluntária" (MCGONIGAL, 2012a, p. 21).

Em complemento, Jesse Schell, em sua obra A Arte de Game Design, 
define jogo como "uma atividade de solução de problemas, encarada de 
forma lúdica" (SCHELL, 2011, p. 37). O autor em questão argumenta que, 
apesar de simples, essa definição envolve os seguintes aspectos:

• Jogos têm objetivos e são sistemas fechados: ao identificar o pro-
blema que os jogadores estão tentando resolver, um objetivo claro é 
definido. Em certo sentido, é especificado um sistema fechado formal 
com um objetivo.

• Jogos envolvem jogadores e são jogados voluntariamente: se os 
jogadores se preocupam com o problema, rapidamente se empenham 
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em resolvê-lo. Porém, a atividade de resolução do problema deve ser 
encarada de forma lúdica.

• Jogos têm desafios e conflitos: o esforço para alcançar os objetivos 
é geralmente desafiador, porque envolve algum conflito.

• Jogos têm regras: ao determinar seus limites e a natureza do espaço 
do problema, são definidos quais métodos podemos utilizar para resol-
ver o problema. Ou seja, as regras do problema são determinadas.

• Jogos são interativos: o jogo representa uma versão mais limpa, 
menor da situação do mundo real, que é mais fácil de entender e mani-
pular, ou com a qual é mais simples interagir.

• Jogos podem criar valores internos próprios: como o espaço do 
problema não é o mundo real, mas apenas uma versão simplificada dele, 
e resolver o problema é importante para os jogadores, os elementos do 
espaço do problema rapidamente ganham uma importância interna.

• Jogos podem levar à vitória ou à derrota: com o tempo, jogadores 
derrotam o problema, ou são derrotados por ele, portanto, há vitória ou 
derrota.

Nesse contexto, alguns autores estabelecem uma relação direta entre 
a solução de problemas e a aprendizagem com a diversão nos jogos. Raph 
Koster, na obra A theory of fun for game design, destaca que "é o ato de so-
lucionar problemas que torna os jogos divertidos [...]. Quando um jogo para 
de nos ensinar algo, ficamos entediados" (KOSTER, 2005, p. 42, tradução 
nossa).

Da mesma forma, James Paul Gee, em sua obra What video games have 
to teach us about learning and literacy, mostra-nos que os bons jogos cativam 
os jogadores principalmente porque estes são constantemente desafiados 
e precisam aprender o tempo todo para alcançar suas metas (GEE, 2007). 

Ainda de acordo com Gee (2007), os bons jogos trazem bons princípios 
de aprendizagem, caso contrário as pessoas não aprenderiam a jogá-los e 
perderiam o interesse. Dentre os princípios apresentados pelo autor, pode-
mos destacar:

• frustração prazerosa: apresentação de desafios que façam os joga-
dores atuarem no limite de seu regime de competência;

• problemas bem ordenados: os problemas enfrentados pelos joga-
dores estão ordenados de modo que a resolução dos primeiros leve os 
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jogadores a formular hipóteses que os ajudem na resolução de proble-
mas posteriores, mais difíceis;

• customização: o jogo pode ser customizado e ajustado a diferen-
tes estilos de aprendizagem, a diferentes formas de resolver problemas 
e estimula a exploração de novas estratégias, novas formas de resolver 
problemas;

• co-design: as ações do jogador e suas decisões influenciam direta-
mente na sua experiência de jogo;

• manipulação: o mundo do jogo pode ser manipulado (personagem, 
objetos) de forma muito fina, com total controle;

• identidade: o jogador assume uma nova identidade, com novas 
habilidades e com metas e papéis claros. Mais do que isso, o jogador 
desenvolve um desejo de investir fortemente em sua nova identidade, 
a ponto de se engajar em processos de aprendizagem que o ajudem a 
atingir suas metas no jogo;

• informação sob demanda e no momento certo: as informações 
são apresentadas no momento certo (pequenas peças de informação 
apresentadas em momentos em que fazem sentido, que podem ser co-
locadas em uso) ou sob demanda (grandes blocos de informação apre-
sentados em situações em que são necessários);

• ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído: o jogo apre-
senta ferramentas inteligentes que emprestam seus conhecimentos e 
habilidades ao jogador, de modo que o jogador precisa apenas saber 
quando e como utilizar os conhecimentos dessas ferramentas para en-
frentar os desafios encontrados;

• pensamento sistêmico: o jogo incentiva o jogador a pensar sobre as 
relações entre os eventos, os fatos e as habilidades nele existentes.

Os princípios de aprendizagem apontados por Gee são importantes 
referências de características e elementos dos bons jogos, que podem ser 
explorados não apenas no desenvolvimento de jogos, mas também em 
outros contextos, como no educacional, com o intuito de torná-los mais 
envolventes. 

As discussões sobre a utilização de jogos eletrônicos para fins educacio-
nais têm crescido significativamente nos últimos anos e, cada vez mais, vêm 
ganhando adeptos e pesquisadores na área. Não é de hoje que cresceram as 
pesquisas acerca dos jogos como artefatos capazes de serem utilizados para 
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além do entretenimento. Os games, pertencentes às tecnologias digitais de 
interatividade, fazem parte da realidade do público infanto-juvenil há ge-
rações, influenciando na forma de pensar e agir dos jogadores (ANNETTA,  
2008).

Prensky (2012) destaca as mudanças no estilo cognitivo dos nativos di-
gitais (pessoas nascidas imersas no mundo digital): processamento de in-
formações em uma velocidade mais alta; preferência por gráficos a textos; 
preferência por acesso aleatório e não sequencial; além de serem extrema-
mente conectados, ativos e fluentes em tecnologias. O autor observa a ne-
cessidade de se reverem as teorias e práticas educacionais para que estejam 
mais adequadas a esses novos estilos de aprendizagem e defende que essas 
práticas sejam baseadas em jogos justamente por estarem alinhadas com as 
necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e futura, por 
motivar e por serem versáteis, podendo ser adaptadas a diferentes discipli-
nas, informações ou habilidades a serem aprendidas.

Assim, se as escolas pautassem seus planejamentos de ensino na mesma 
lógica dos games, ou seja, se focassem mais na resolução de problemas do 
que meramente na aquisição de informações, os alunos certamente pode-
riam desfrutar de um aprendizado mais significativo e motivador.

Squire (2007) acredita que, quando os jogos são integrados em contextos 
educacionais, eles podem engajar os estudantes em atividades significativas 
e permitir que assumam novas identidades, explorem mundos, acessem no-
vos modelos de pensamento, conhecimentos, habilidades e valores.

Com base em pensamentos como esses, a área de pesquisa Digital Ga-
me-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais), surgida em 
2006, ganhou força e a atenção dos educadores. Muitos dos esforços desse 
movimento têm se concentrado em investigar como os games podem ser 
aliados em propostas pedagógicas para potencializar e motivar o processo de  
aprendizagem dos alunos. Eck (2006) sintetiza três abordagens principais  
de integração dos jogos aos processos educacionais:

• Iniciativas em que estudantes implementam jogos educacionais do 
zero, assumindo o papel de game designers e desenvolvedores. Nessa 
abordagem, os estudantes aprendem o conteúdo, princípios de game 
design, programação, dentre outras habilidades. O desafio é a falta de 
tempo (em geral são desenvolvidos no escopo de uma disciplina ou um 
projeto de curto prazo) e recurso para o desenvolvimento de projetos 
mais elaborados;
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• Iniciativas em que educadores desenvolvem jogos educacionais com 
equipe profissional, procurando balancear o lúdico e o educacional e 
desenvolver produtos com qualidade semelhante aos jogos comerciais. 
O desafio nessa frente tem sido a dificuldade no balanceamento entre 
o lúdico e o educacional, o alto custo e a falta de investimentos na área;

• Iniciativas que integram jogos comerciais às atividades em sala de 
aula. São iniciativas com menor custo, mas que requerem cuidado es-
pecial, considerando que os jogos não foram projetados para ensinar  
e, portanto, podem ser incompletos ou imprecisos. Nessa abordagem, é  
necessário um trabalho cuidadoso do professor para complementar o 
jogo selecionado e integrá-lo a outras atividades, sem quebrar a imersão 
do jogo.

Do movimento da Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais também 
emergiu o fenômeno da gamificação, método que pressupõe a utilização de 
elementos tradicionalmente encontrados nos games (como narrativa, siste-
ma de feedback, recompensas, objetivos, regras etc.) em outras atividades, 
com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motiva-
ção que normalmente encontramos nos jogadores quando interagem com 
bons jogos (FARDO, 2013).

Um exemplo pertinente sobre como as escolas podem incluir a gami-
ficação como forma de aprimorar os processos de ensino e aprendizagem 
é o caso da Quest to Learn,2 colégio público de Nova York considerado o 
primeiro do mundo a ter 100% de seu currículo totalmente voltado para a 
aprendizagem baseada em jogos. A escola criada pelo Institute of Play,3 
organização americana sem fins lucrativos, propõe o ensino de conteúdos 
escolares por meio da gamificação. O objetivo do projeto visa inspirar pro-
fessores a trabalharem e repensarem propostas pedagógicas baseadas em 
jogos como estratégias educacionais capazes de aprimorar o processo de 
aprendizagem dos estudantes. Propostas de currículo tradicional escolar 
são repensadas em favor de princípios encontrados em jogos (analógicos 
e digitais), os quais oferecem uma série de elementos interativos, como 
desafios, narrativas, quests (aventuras), feedback, reflexão e avanço grada-
tivo no conhecimento, como um processo natural do aprendizado. Assim, 

2 Saiba mais: http://q2l.org/.

3 Saiba mais: http://www.instituteofplay.org/.



Jogos na Educação: uma introdução ao tema  |  191  

os professores podem aliar as atividades da sala de aula4 a atividades que 
imitam os jogos, retirando o aluno de uma posição meramente passiva e o 
colocando numa postura ativa, como agente principal do seu aprendizado 
(SALEN et al. 2010). Para que um professor possa promover a gamifica-
ção em sua prática pedagógica, ele precisará visualizar uma determinada 
situação-problema ou contexto de ensino e pensar soluções a partir do 
ponto de vista de um game designer (responsável pela criação de jogos 
eletrônicos), já que esse profissional geralmente possui uma capacidade 
em produzir experiências que concentram a energia e o foco de muitos 
indivíduos para resolver problemas em mundos virtuais como se fossem 
reais (MCGONIGAL, 2012a).

A partir das pesquisas da área de Aprendizagem Baseada em Jogos, 
também houve investigações de jogos voltadas para a solução de proble-
mas socioculturais, políticos e relacionados à saúde – os chamados serious 
games (jogos sérios). McGonigal (2012b)5 defende a utilização de videoga-
mes em termos de produzir mudanças perceptíveis na sociedade, tornando 
adolescentes mais do que meros jogadores, mas cidadãos conscientes dos 
problemas do mundo. A autora ainda afirma que, se cada jogador dedicasse 
seu tempo a jogos que simulassem problemas do mundo real, eles poderiam 
criar soluções reais e, além disso, estariam engajados em aprender, sem li-
mitar o entretenimento.

Busca e avaliação de jogos educacionais

A integração dos jogos às práticas educacionais deve ser cuidadosa-
mente planejada, e esses recursos devem ser adequadamente selecionados 
para contribuírem efetivamente nos processos de ensino-aprendizagem. 
Uma das grandes barreiras para o uso de jogos na educação é a dificuldade 
de se encontrarem jogos de qualidade e que estejam alinhados com os ob-
jetivos educacionais dos professores.

4 No website do Institute of Play, é possível acessar gratuitamente exemplos práticos de 
atividades (Mission Packs) que o colégio utiliza para aplicar com seus alunos. É possível 
visualizar a documentação completa do plano semestral, desde sua concepção até a 
descrição detalhada da forma como os conteúdos são trabalhados nas aulas. http://
www.instituteofplay.org/work/projects/quest-curriculum/.

5 A autora é pesquisadora do Institute for the Future – organização americana de pes-
quisas independentes sem fins lucrativos que, ao lado de Games4Change, se dedica à 
produção de jogos digitais, aplicativos e métodos visando o desenvolvimento social.

about:blank
about:blank
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Repositórios digitais de objetos de aprendizagem reúnem um conjunto 
diversificado de recursos educacionais. Nos repositórios digitais os itens são 
catalogados com metadados que permitem uma busca refinada (por tipo, 
palavra-chave, autor etc.), facilitando a recuperação desses recursos. Alguns 
dos repositórios digitais em que podem ser encontrados diversos objetos 
de aprendizagem (incluindo jogos) são apresentados a seguir:

• Merlot (Multimedia Education Resource for Learning and Online Te-
aching): https://www.merlot.org/

• BIOE (Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem): http://
objetoseducacionais2.mec.gov.br/

• LiSa (Livre Saber): http://livresaber.sead.ufscar.br/

Portais também reúnem um conjunto diversificado de conteúdos educa-
cionais multimídia, como:

• Portal do Professor: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

• Conteúdos digitais: http://www.uff.br/cdme/

Alguns instrumentos de avaliação podem ser utilizados como parâmetro 
durante a escolha de um jogo educacional. O LORI (LEACOCK; NESBIT, 2007), 
por exemplo, é um instrumento de avaliação de objetos de aprendizagem e 
considera aspectos gerais que devem ser analisados a partir de uma série de 
heurísticas que auxiliam na verificação da qualidade do recurso em questão. 
Já o EGameFlow (FU; SU; YU, 2009) é um instrumento específico para a ava-
liação de jogos educacionais e analisa aspectos bem específicos desse tipo 
de recurso. Dessa forma, os dois métodos são complementares e ajudam na 
seleção de bons jogos educacionais. A seguir analisaremos ambos os instru-
mentos com mais detalhes.

LORI

O LORI (Learning Objects Review Instrument) é um método de avaliação 
de objetos de aprendizagem em geral, não apenas para jogos educacionais. 
No entanto, é um método interessante por considerar os principais aspectos 
relevantes à seleção de um recurso educacional. Nesse método, um objeto 
de aprendizagem é avaliado segundo nove heurísticas, recebendo notas de 
1 a 5 (quanto maior a nota, mais eficiente é o objeto de aprendizagem). Uma 
heurística pode receber uma nota N/A, quando não aplicável ao objeto de 

https://www.merlot.org/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://livresaber.sead.ufscar.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.uff.br/cdme/
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aprendizagem em questão. As principais heurísticas são apresentadas bre-
vemente a seguir:

1. Qualidade do conteúdo: veracidade, precisão, apresentação ba-
lanceada do conteúdo. Nível de detalhes apropriado ao público-alvo e 
objetivos de aprendizagem;
2. Alinhamento com os objetivos de aprendizagem: os objetivos de 
aprendizagem pretendidos podem ser alcançados. Os desafios propos-
tos são consistentes com os objetivos de aprendizagem;
3. Feedback e adaptações: permite adaptação aos diferentes usuários, 
o perfil do usuário influencia no comportamento do objeto;
4. Motivação: motiva e interessa seus usuários;
5. Usabilidade e interação: facilidade de navegação, previsibilidade e 
consistência da interface, qualidade dos recursos de ajuda;
6. Acessibilidade: permite o acesso de pessoas com deficiência visual, 
motora e/ou auditiva;
7. Reusabilidade: é possível utilizar o objeto em diferentes contextos.

EGameFlow

O EGameFlow (FU; SU; YU, 2009) é um método específico para a avalia-
ção de jogos educacionais, sendo uma adaptação do método GameFlow 
(SWEETSER; WYETH, 2005). Esse instrumento propõe uma escala de satis-
fação do usuário com o jogo educacional, o que auxilia o game designer a 
entender os pontos fortes e fracos do jogo do ponto de vista do jogador.

Assim como o método GameFlow, o EGameFlow é baseado na Teoria do 
Fluxo, proposta pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, a qual analisa carac-
terísticas comuns em experiências nas quais as pessoas atingem um estado 
de envolvimento intenso e prazeroso, o que denominou Estado de Fluxo:

Estado de fluxo é um estado mental de concentração intensa, em que a 
pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por 
um sentimento de total envolvimento e sucesso, em que tudo o que se 
faz parece ser extremamente prazeroso (CSIKSZENTMIHALYI, 2004, s/p.).

Csikszentmihalyi descreve oito elementos necessários para atingir o 
Estado de Fluxo (SWEETSER; WYETH, 2005):
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• A tarefa é desafiadora, mas possível (pode ser concluída);

• Deve ser possível se concentrar na tarefa, que se torna espontânea;

• A concentração é possível, porque a tarefa possui objetivos claros;

• A concentração é possível, porque a tarefa oferece feedback 
imediato;

• Permite um envolvimento profundo e sem muito esforço, sendo pos-
sível esquecer as preocupações e frustrações do dia a dia;

• Permite o exercício de um senso de controle sobre as suas ações;

• A preocupação consigo desaparece;

• A noção do tempo é alterada.

O EGameFlow possui uma escala de oito dimensões: concentração, de-
safios, autonomia, clareza dos objetivos, feedback, imersão, interação social 
e melhoria do conhecimento. Cada dimensão apresenta vários itens, como 
apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 Escala do EGameFlow.

Concentração
C1 – O jogo prende minha atenção?
C2 – Apresenta conteúdo que estimula minha atenção?
C3 – A maioria das atividades está relacionada com a tarefa da aprendizagem?
C4 – Nenhuma distração da tarefa é destacada?
C5 – No geral, consigo ficar concentrado no jogo?
C6 – Não sou distraído de tarefas nas quais deveria me concentrar?
C7 – Não sou sobrecarregado com tarefas que parecem sem importância?
C8 – A carga de trabalho do jogo é adequada?

Desafios
H1 – Aproveito o jogo sem ficar entediado ou ansioso?
H2 – Dificuldade é adequada?
H3 – Existem "dicas" que ajudam na tarefa?
H4 – Apresenta suporte on-line que ajuda na tarefa?
H5 – Apresenta vídeo ou áudio que ajudam na tarefa?
H6 – Minhas habilidades aumentam conforme o jogo avança?
H7 – Sou motivado pela melhora das minhas habilidades?
H8 – Os desafios aumentam conforme minhas habilidades aumentam?
H9 – Apresenta novos desafios em um ritmo adequado?
H10 – Apresenta diferentes níveis de desafios que se adaptam aos diferentes 
jogadores?
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Autonomia
A1 – Tenho sensação de controle do menu?
A2 – Tenho sensação de controle sobre funções e objetos?
A3 – Tenho sensação de controle sobre as interações entre funções e objetos?
A4 – Não é possível cometer erros que impedem o avanço do jogo?
A5 – Posso me recuperar de qualquer erro cometido?
A6 – Sinto que posso usar quaisquer estratégias?
A7 – Tenho sensação de controle e impacto sobre o jogo?
A8 – Sei o próximo passo no jogo?
A9 – Tenho sensação de controle sobre o jogo?

Clareza dos objetivos
G1 – Objetivos gerais apresentados no início do jogo?
G2 – Objetivos gerais apresentados claramente?
G3 – Objetivos intermediários são apresentados no local apropriado?
G4 – Objetivos intermediários são apresentados claramente?
G5 – Eu entendo os objetivos do aprendizado através do jogo?

Feedback
F1 – Recebo feedback do meu progresso no jogo?
F2 – Recebo feedback imediato das minhas ações?
F3 – Sou notificado sobre novas tarefas imediatamente?
F4 – Sou notificado sobre novos eventos imediatamente?
F5 – Recebo informação sobre sucesso ou falha de objetivos intermediários 
imediatamente?
F6 – Recebo informação sobre o meu status, como nível ou pontuação?

Imersão
I1 – Esqueço o tempo enquanto jogo?
I2 – Esqueço as coisas ao meu redor enquanto jogo?
I3 – Esqueço os problemas do dia a dia enquanto jogo?
I4 – Sinto uma noção de tempo alterada?
I5 – Posso ficar envolvido com o jogo?
I6 – Me sinto emocionalmente envolvido com o jogo?
I7 – Me sinto visceralmente envolvido com o jogo?

Interação social
S1 – Me sinto cooperativo com outros colegas?
S2 – Colaboro muito com outros colegas?
S3 – Cooperação no jogo auxilia no aprendizado?
S4 – O jogo suporta interação social (chats etc.)?
S5 – O jogo suporta comunidades dentro do jogo?
S6 – O jogo suporta comunidades fora do jogo?

Melhoria do conhecimento
K1 – O jogo melhora meu conhecimento?
K2 – Capto as ideias básicas do conteúdo apresentado?
K3 – Tento aplicar o conhecimento no jogo?
K4 – O jogo motiva o jogador a integrar o conteúdo apresentado?
K5 – Quero saber mais sobre o conteúdo apresentado?

Fonte: Fu, Su e Yu (2009).

Quadro 1 Continuação...
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O avaliador busca atribuir a cada item uma nota (1 a 7) condizente com 
sua experiência ao jogar o jogo educacional avaliado. É possível atribuir nota 
N/A (Não se Aplica), quando não aplicável ao jogo em questão. A nota final 
da avaliação de cada dimensão do jogo é obtida a partir da média das notas 
dos itens que a compõem.

O EGameFlow é considerado um método de avaliação fácil e econômico, 
podendo ser aplicado como consulta aos jogadores/estudantes para obter 
a opinião destes sobre suas experiências de uso de um determinado jogo 
educacional. Recomenda-se que esse método seja utilizado em conjunto 
com outros métodos de avaliação com especialistas.

Criação de jogos customizados

Uma das grandes dificuldades que os professores enfrentam ao tentar 
inserir os jogos em suas práticas educacionais é encontrar jogos que sejam 
alinhados com as suas necessidades pedagógicas. Com o intuito de aten-
der a essa demanda, o Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA)6 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolveu a platafor-
ma REMAR7 (BEDER; OTSUKA, 2019), com apoio da Capes8 (Coordenação  
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ) e RNP9 (Rede Nacio-
nal de Pesquisa), com o objetivo de oferecer uma solução para apoiar e 
ampliar o reuso de jogos educacionais abertos, provendo suporte para: 
(a) publicação de modelos de jogos customizáveis e abertos com licença 
Creative Commons; (b) customização de jogos realizada diretamente pe-
los professores, a partir dos modelos de jogos educacionais publicados, 
de acordo com os seus objetivos e sem a necessidade de conhecimentos 
específicos de programação; (c) geração de instâncias dos jogos customi-
zados para diferentes plataformas (web, desktop e móvel); (d) acompanha-
mento do progresso dos alunos durante o uso dos jogos educacionais; e 
(e) integração com repositório digital para a publicação e busca de itens 
de customização.

6 Saiba mais: http://www.loa.sead.ufscar.br/.

7 Saiba mais: Recursos Educacionais Multiplataforma Abertos na Rede.

8 Saiba mais: http://www.capes.gov.br/.

9 Saiba mais: https://www.rnp.br/.

http://www.capes.gov.br/
https://www.rnp.br/
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A seguir são apresentadas as principais funcionalidades disponíveis na 
plataforma REMAR:10

1. Customização de jogos educacionais: modelos de jogos que po-
dem ser customizados por meio de workflows criados para guiar os 
professores nas atividades de customização.11 Exemplos:

• Cherlóqui Investigações de Acasos (CIA):12 nesse jogo, desenvolvi-
do em parceria por pesquisadores do LOA/UFSCar, Núcleo de Informá-
tica Aplicada à Educação (NIED) da Universidade Estadual de Campinas  
(Unicamp) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP) de Hortolândia, o jogador deve ajudar o detetive Cherlóqui 
Rolmes a desvendar mistérios, completando frases que são apresenta-
das como pistas. As palavras – que completam as frases – aparecem em 
um caça-palavras desafiador.

▪ Itens de customização: os casos a serem investigados (questão  
desafiadora) e as pistas (frases com indicação das lacunas/palavras 
que serão apresentadas no caça-palavras). As Figuras 1 a 3 apresen-
tam um exemplo de customização de casos e pistas do CIA.

10 A plataforma encontra-se disponível em http://remar.rnp.br.

11 A documentação relacionada às atividades de customização encontra-se disponível em 
https://remar.readme.io/docs.

12 Saiba mais: http://www.loa.sead.ufscar.br/cia.php.

https://remar.readme.io/docs
http://www.loa.sead.ufscar.br/cia.php
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Figura 1 Customização de casos. Cada caso pode ter cinco pistas (frases com lacunas 
de palavras no caça-palavras) e um desafio final.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

Figura 2 Customização do desafio final de um caso.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).
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Figura 3 Instância customizada do modelo Cherlóqui Investigações de Acasos.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

• Process Legend13: jogo desenvolvido por pesquisadores do NTE/
UFABC, voltado para o ensino de introdução à programação, uma das 
disciplinas com maior desistência em cursos de computação. O jogo 
propõe enigmas que podem ser resolvidos pelo jogador por meio de 
programação por blocos.

▪ Itens de customização: desafios-problema de programação conten-
do descrição, casos de teste com entradas e saídas esperadas.

Figura 4 Instância customizada do modelo Process Legend.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

13 Saiba mais: http://nte.ufabc.edu.br/cursos/objetos-de-aprendizagem/outros/process-legend.

http://nte.ufabc.edu.br/cursos/objetos-de-aprendizagem/outros/process-legend
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2. Geração da instância de jogo customizado para diferentes plata-
formas: são geradas versões dos jogos customizados pelos professores 
para diferentes plataformas de hardware e software, como: web (aces-
so por meio de navegadores em computadores desktop, tablets e  
smartphones); desktop-off-line (pode ser utilizado off-line em computa-
dores nos sistemas operacionais Windows, Linux e Mac); e mobile-off-line 
(pode ser utilizado off-line em tablets e smartphones com o sistema 
Android);
3. Publicação e busca de itens de customização em repositório digi-
tal: com o intuito de promover também o compartilhamento de itens de 
customização como recursos educacionais abertos, a plataforma REMAR 
foi integrada com o repositório digital DSpace.14 Dessa forma, ao realizar 
uma customização o professor tem as seguintes opções: 

a) Catalogação e publicação de conteúdos de customização (banco 
de questões, ilustrações) como REA, sob licença Creative Commons 
no repositório digital da plataforma; 

b) Busca de recursos disponíveis no repositório digital da plataforma 
para reuso na customização dos jogos (há uma comunidade para 
cada modelo de jogo).

4. Gerenciamento e acompanhamento de grupos e alunos: os profes-
sores podem criar grupos, compartilhar jogos customizados com eles 
e acompanhar o progresso tanto coletivo quanto individual nos jogos 
compartilhados. A Figura 5, por exemplo, apresenta uma tabela de acom-
panhamento do progresso dos alunos no jogo. As Figuras 6 a 8 ilustram 
exemplos de gráficos presentes no dashboard de acompanhamento do 
grupo. Na Figura 6 é possível visualizar indicadores de participação do 
grupo no jogo (ranking do grupo, tempo de conclusão de cada aluno, o 
número de alunos, número de tentativas por nível). Na Figura 7 é possível 
visualizar alguns indicadores de participação do grupo nos desafios de 
um nível do jogo (progresso dos alunos no nível/número de tentativas de 
concluir o nível por aluno, taxa de erros por desafio do nível, tempo de 
conclusão por desafio do nível). A Figura 8 apresenta indicadores do gru-
po por desafio (progresso dos alunos no desafio/número de tentativas do 
aluno no desafio, número de seleções a cada resposta). Um dashboard  
semelhante está disponível para o acompanhamento de cada aluno.

14 Saiba mais: http://www.dspace.org/.

http://www.dspace.org/
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Figura 5 Acompanhamento do progresso dos alunos.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

Figura 6 Dashboard de acompanhamento do grupo – visão geral do jogo.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).
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Figura 7 Dashboard de acompanhamento do grupo – visão de um nível.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

Figura 8 Dashboard de acompanhamento do grupo – visão de um desafio.

Fonte: captura de imagem a partir da plataforma REMAR (CC BY-SA 4.0).

Considerações finais

Este capítulo teve como intuito promover uma introdução ao uso de jogos  
como recursos educacionais capazes de potencializar processos de apren-
dizagem dos alunos. Devido à vasta disponibilidade de títulos e gêneros 
– simulação, aventura, puzzle, estratégia, aventura, esporte etc. – os games 
oferecem uma gama de conteúdos a serem explorados de forma dinâmica 
na educação, seja como complemento das disciplinas curriculares ou, até 
mesmo, para tratar de questões socioculturais (por meio dos jogos sérios), 
retirando o aluno de uma posição meramente passiva e o inserindo como 
agente ativo do aprendizado. Os games ainda podem contribuir com aspec-
tos psicológicos, uma vez que podem funcionar como estimulantes à cogni-
ção; à construção de uma lógica para diferentes saberes (afetivos, cogniti-
vos, sociais, culturais etc.); ao desenvolvimento dos meios de expressão e da 
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criatividade por meio da diversidade de narrativas encontradas nos games, 
como os jogos sérios ou educativos, cujos conteúdos incorporam princípios 
de aprendizagem específicos (identidade, interação, riscos, customização, 
desafios sociais etc.) e os jogos que trazem contextos ou narrativas a serem 
debatidos dentro das disciplinas curriculares (artes, história, geografia, edu-
cação física, ciências etc.).

Na seção 1 apresentamos o conceito de "jogo" com base em uma série de  
autores que têm pesquisado os efeitos do uso dos games em contextos  
de ensino, além de apresentar os princípios de aprendizagem que podem 
ser encontrados em bons jogos. Na seção 2 trouxemos exemplos de como 
os jogos podem ser de fato bem integrados na educação, como o movimen-
to Digital Game-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais), 
o método da gamificação e mostramos como algumas escolas têm planeja-
do seus currículos com base nas mecânicas do jogo, como a Quest to Learn. 
Na seção 3 apresentamos repositórios digitais como ambientes on-line que 
reúnem conjuntos diversificados de recursos educacionais (como Merlot, 
BIOE e LiSa) e elencamos procedimentos de avaliação de jogos educacio-
nais a partir de instrumentos como LORI e EGameFlow. Por fim, na seção 4 
apresentamos a plataforma REMAR, que oferece um conjunto de modelos 
de jogos educacionais abertos que podem ser customizados pelo próprio 
professor, possibilitando a criação de instâncias de jogos mais alinhados 
com os objetivos educacionais dos professores e promovendo experiências 
de aprendizagem baseada em jogos mais efetivas.
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Conheça um pouco mais sobre as ações e projetos do Grupo Horizonte:

Curso de Especialização em Educação e Tecnologias (EduTec) 

O Curso de Especialização em Educação e Tecnologias (EduTec) 
é uma proposta de formação flexível, integrada e híbrida, com múltiplas 
habilitações. O EduTec possibilita ao egresso a formação especializada nas 
seguintes habilitações:

• Design Instrucional (Projeto e Desenho Pedagógico)

• Docência na Educação a Distância

• Formação de Professores na cultura digital

• Gestão da Educação a Distância

• Jogos e Gamificação na Educação

• Metodologias ativas e aprendizagem

• Produção e Uso de Tecnologias para Educação

• Recursos de Mídias na Educação

O estudante pode escolher uma ou mais dessas habilitações para realizar 
concomitantemente ou sequencialmente. Conheça a proposta!

:. Saiba mais em: https://edutec.ead.ufscar.br/ 

CIET:EnPED (Congresso Internacional de Educação e Tecnologias / 
Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância)

O CIET:EnPED (Congresso Internacional de Educação e 
Tecnologias / Encontro de Pesquisadores em Educação 

a Distância) é um evento que deseja ser uma rica oportunidade de discus-
sões, reflexões e trocas de experiências sobre a temática. Desde 2012, o 
evento é organizado em duas etapas: uma virtual (com 15 dias de duração, 
realizada em ambiente virtual) e outra presencial (na UFSCar, com duração 

https://edutec.ead.ufscar.br/
https://edutec.ead.ufscar.br/
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