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Resumo 

 

CONSTRUÇÃO DE GAME EDUCATIVO E O GAME EM SALA DE AULA: UMA 

PERSPECTIVA DA LINGUAGEM 

Rogério Noboa da Silva Junior 

Orientadora: Professora Doutora Cristina Jasbinshek Haguenauer 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de 

Pós-graduação em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada. 

A presente pesquisa foi realizada com os pesquisadores do Laboratório de 

Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, juntamente com professor e alunos do Centro 

Educacional Serra dos Órgãos. Sua estrutura é pautada em dois olhares: o processo 

de construção de um game educativo e a perspectiva dos envolvidos no processo 

ensino aprendizagem. Para compreender melhor esses olhares, esta pesquisa 

levantou duas questões principais: Como é o processo de construção de um game 

educacional? Qual a percepção do professor e do aluno sobre a contribuição do 

game digital na aprendizagem? A fundamentação teórica tanto das concepções 

utilizadas, como da utilização das categorias de análise envolve interação, discurso 

e games. Foi adotada uma perspectiva metodológica qualitativa de pesquisa-ação. 

Os instrumentos de geração de dados utilizados foram a observação/notas de 

campo, a entrevista e o questionário. A análise dos dados se baseou no design da 

interação no game e nos processos de interação. Os resultados apontaram para a 

importância de uma equipe multidisciplinar na construção de um game educativo e 

da utilização do game em sala de aula como um recurso lúdico, que contribui para a 

construção do conhecimento, autonomia e curiosidade. 

 

Palavras-chave: game, construção, aplicação, interação, discurso. 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2011
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Abstract 

CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL  

GAME AND GAME IN THE CLASSROOM: A PERSPECTIVE OF LANGUAGE Rogério 

Noboa da Silva Junior 

Orientadora: Professora Doutora Cristina Jasbinshek Haguenauer 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de 

Pós-graduação em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada.  

This research was conducted with researchers at the Research Laboratory of 

Information Technologies and Communication of the Federal University of Rio de 

Janeiro, along with teacher and students of the Serra dos Órgãos Education 

Center. Its structure is guided by two perspectives: the process of building an 

educational game and the perspective of those involved in the learning process. To 

better understand these perspectives, this research raised two main issues: how is 

the process of building a game that aim to be educative? What is the perception of 

teacher and student about the contribution of digital games in learning? The 

theoretical foundation of both the concepts used, such as the usage of categories of 

analysis involves interaction, speech and games. It was adopted a qualitative 

methodological action research approach. The instruments of data generation used 

were observation / research notes, interview and questionnaire. Data analysis was 

based on the design of interaction in the game and in the processes of 

interaction. The results pointed to the importance of a multidisciplinary team in 

building an educational game and use the game in the classroom as a ludic 

resource, which contributes to the construction of knowledge, autonomy and 

curiosity. 

 

Key words: game, construction, application, interaction, discourse 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2011 
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CAPÍTULO 1  INTRODUÇÃO 

 

Justificativa 

A modernidade possui uma característica que contribui para a expansão dos 

games: a evolução tecnológica e midiática. A evolução das NTIC‘s (doravante Novas 

Tecnologias de informação e Comunicação) está fazendo surgir uma nova geração 

que, segundo Pierre Levy (1998, p.15) é ―nascida em meio ao espetáculo‖, ou seja, 

há ―de um lado, o embalo musical e o fascínio das imagens animadas; de outro, o 

mundo do papel impresso, que parece cada vez mais cinzento e indesejável‖ (p.15). 

Dessa forma, as crianças e jovens clamam por linguagens mais atrativas e próximas 

de sua realidade, em seus ambientes educacionais. 

Rushkoff (1999, p.08) acrescenta ainda que ―nossos filhos são mais jovens, 

mas também são mais novos. São o último modelo do ser humano e vêm equipados 

com muitas características novas. (...) Os meninos são o futuro evolutivo.‖ Por 

conseguinte, as crianças não só estão nascendo preparadas para o momento 

tecnológico que estamos vivendo, como também já vêm com tudo o que é 

necessário para se adaptar melhor às mudanças e evoluções que ainda estão por 

vir. 

Desde o seu surgimento, os jogos digitais ganham cada vez mais recursos, 

formas, funcionalidades, elementos, imersão e, portanto, popularidade, a ponto de 

se tornar uma indústria que movimenta 81,9 bilhões de dólares ao ano no mundo1. 

Os jogos estão cada vez mais atrativos e desafiadores, reunindo pessoas de 

diversas idades para este entretenimento.  

O game, como gênero digital, por possuir características atrativas e 

popularidade, está realizando esse movimento de entrada na educação e, com isso, 

recebendo novas características, sendo inaugurada uma nova categoria, os jogos 

digitais educacionais (ou games educativos). Os jogos digitais educativos vêm 

conquistando professores – em busca da chamada aula dinâmica –; e alunos – que 

preferem aprendizagem com diversão. O amplo acesso a aplicativos gratuitos fez 

                                            
1
 Dado retirado do site http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI85486-16382,00-

EU+SOU+PAUL+MCCARTNEY+NO+GAME+THE+BEATLES+ROCK+BAND.html, acessado em 22 
de setembro de 2010 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI85486-16382,00-EU+SOU+PAUL+MCCARTNEY+NO+GAME+THE+BEATLES+ROCK+BAND.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI85486-16382,00-EU+SOU+PAUL+MCCARTNEY+NO+GAME+THE+BEATLES+ROCK+BAND.html
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com que os professores que têm interesse em tecnologias, buscassem jogos para 

aplicação em sala de aula, no entanto nem sempre a expectativa de oferecer uma 

aula diferenciada se traduz em construção do conhecimento.  

Ao realizar uma busca pela internet, utilizando a expressão ―jogos 

educativos‖, percebe-se que há muitos sites oferecendo este tipo de aplicativo, 

inclusive gratuitos, para download. Todavia, poucos apresentam como foi seu 

processo de construção, comprometendo a confiabilidade porque não se sabe se a 

construção do game é resultado de uma pesquisa, ou apenas uma pessoa (ou 

grupo) que conhece programação e constrói aplicativos educacionais gratuitos. Tais 

informações são relevantes ao professor para selecionar com mais clareza e 

convicção o game que utilizará em suas aulas. 

Um dos desafios no desenvolvimento de jogos digitais é equilibrar aspectos 

lúdicos e pedagógicos. Para estabelecer este equilíbrio se faz necessário articular 

profissionais de várias áreas, bem como os principais envolvidos no processo ensino 

aprendizagem. Assim, é importante que a equipe de desenvolvimento do game seja 

multidisciplinar e que sejam agregadas ao escopo de análise para criação de games 

educativos a perspectiva do professor e do aluno. Assim haverá uma relação mais 

próxima com a sala de aula, contribuindo na relação ludicidade e a aprendizagem no 

game.  

Em vista disso, a presente pesquisa busca acompanhar o processo de 

construção de um game educativo, desde o surgimento da primeira ideia, até a 

aplicação em sala de aula. Este percurso está entremeado de diálogos e interações 

que são a base para a construção e aplicação do game. Para tanto, esta dissertação 

buscou fundamentar-se nos estudos de interação e discurso, bem como nos estudos 

relacionados a games.  

A importância deste estudo reside na busca por uma inteligibilidade do 

processo de construção e aplicação do game. Tal objetivo poderá servir como base, 

por exemplo, para o levantamento de critérios de construção e análise de games 

educativos, suprindo os profissionais da educação com dados e informações, 

fundamentados em pesquisa científica, para torná-lo mais apto a selecionar o 

ambiente de aprendizagem mais adequado para utilizar em sala de aula, de acordo 

com seu objetivo pedagógico.  
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As práticas sociais derivadas da construção e utilização de games na 

educação têm a linguagem como elemento relevante.  A linguística aplicada, como 

ciência social que, segundo MOITA LOPES (2008), busca problematizar ou criar 

inteligibilidade às práticas sociais em que a linguagem é o centro, tem muito a 

contribuir, por trabalhar com conceitos de grande relevância para as investigações 

desta pesquisa, a interação e o discurso. 

 

Objetivos e Questões de estudo 

O presente trabalho se desenvolve em torno de dois eixos: a construção de 

um game e seu papel na educação, por considerar que estes dois eixos estão 

fortemente conectados para compreender os efeitos da utilização de um jogo digital 

no contexto escolar. Assim, foi considerada nesta pesquisa, a importância de se 

estudar/pesquisar a aplicação de um jogo digital educacional em sala de aula, desde 

sua concepção até a finalização do protótipo e sua posterior aplicação. 

O elemento em comum, tanto nas negociações para criação do jogo, como no 

design do jogo; bem como na aplicação e avaliação do game é a linguagem verbal. 

Tendo em vista isso, esta pesquisa se classifica como um trabalho em que estas 

práticas sociais são analisadas sob o viés da linguagem. Assim, o objetivo da 

presente pesquisa é identificar os processos de interação que influem na construção 

do game educacional e verificar de que forma o projeto de interação evoluiu em 

cada versão game construído. Para tanto, conceitos como interação, discurso, 

design da interação, análise do discurso, são utilizados como fundamentações para 

trilhar o percurso da gênese do game, à percepção dos envolvidos na aplicação do 

game em sala de aula.  

A partir do objetivo apresentado pretende-se responder as seguintes questões de 

estudo: 

1. Como ocorrem os processos de interação na construção de um game 

educacional?  

2. Quais são as evoluções do projeto de interação na construção de um game 

educacional?  

Espera-se que ao investigar os processos e o projeto de interação presentes 

no desenvolvimento de um game educacional, esta dissertação possa promover 

uma reflexão sobre a importância da interação nas práticas sociais, principalmente 
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aquelas que envolvem criação e aprendizagem, além de contribuir para o 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem lúdicos e motivadores que auxiliem 

na construção do conhecimento. 

 

Organização da dissertação 

A presente dissertação foi organizada em 7 capítulos, incluindo a introdução. 

Os capítulos 2 e 3 representam o referencial teórico que norteou a pesquisa. No 

capítulo 4 é feita uma descrição do game construído, no capítulo 5 é apresentada a 

metodologia, no capítulo 6 apresentação e análise de dados e no capítulo 7 as 

considerações finais.  

O capítulo 2 aborda os estudos relacionados a games, primeiramente 

definindo-o, procurando apresentar suas principais categorias: representação, 

interação, conflito, segurança e narrativa. Por considerar o contexto tecnológico 

atual, buscou-se problematizar a questão da narrativa na cibercultura. Tal 

abordagem foi necessária por considerar a narrativa nos games um elemento 

relevante, se olharmos sob o viés da linguagem, no entanto, sabe-se que nem todo 

jogo tem o foco na narrativa, o que não quer dizer que a não possua. Após abordar a 

questão das narrativas será apresentada uma tipologia dos games, para chegar à 

definição de game educativo. A partir desta definição, discute-se a questão do 

aprendizado com os games. 

O capítulo 3 tem como foco os estudos de linguagem, o próprio título do 

capítulo ―Interação e discurso‖ já direciona para dois campos de conhecimento. 

Cada campo é apresentado com a seguinte estrutura: discussão de concepções 

para definição daquela que melhor atende esta pesquisa, a concepção no universo 

dos games e elementos de análise de acordo com estas concepções. 

A interação é discutida inicialmente, através de diferentes concepções, uma 

vez que são notados vários usos destes termos pela literatura, para então definir a 

concepção abarca o universo focalizado por esta pesquisa. Em seguida, procurou-se 

relacionar as concepções de interação aos games. Por fim, levantaram-se 

categorias usualmente abordadas em estudos de design de interação, no intuito de 

fundamentar teoricamente as utilizadas para análise de parte dos dados. 

A fundamentação teórica sobre o discurso inicia com uma discussão acerca 

das concepções, para então abordar questões relacionadas à construção do 
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discurso nos games. Por fim, serão apresentadas categorias de análise do discurso, 

também para fundamentar a análise de parte dos dados nesta pesquisa. 

O capítulo 4 centra-se em descrever o game construído durante a pesquisa. A 

descrição feita neste capítulo se refere à última versão, uma vez que ela apresenta 

os elementos mais completos, até o momento, para apresentação ao leitor. Por se 

tratar de um game educacional, foram adotadas duas perspectivas descritivas: o 

game enquanto jogo digital e o game enquanto ambiente de aprendizagem. Na 

primeira perspectiva procurou-se apresentar as características essenciais do game, 

público-alvo, bem como o cenário, a narrativa e as formas de jogar. A segunda 

perspectiva abordou questões relacionadas ao conteúdo, como: conceitos 

trabalhados, formas de apresentação no game e o desafio, além disso, também 

foram abordadas as informações para o professor que pretende utilizar o jogo em 

estudo como uma atividade de sua aula. 

O capítulo 5 apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa. Primeiramente 

é apresentada a escolha metodológica articulando seu embasamento teórico com as 

características da presente pesquisa. Em seguida, é apresentado o contexto e os 

participantes envolvidos. Por fim, discute-se sobre os instrumentos de geração de 

dados e o procedimento de análise de dados. O capítulo 6 apresenta a análise dos 

dados focando suas perspectivas: a interação e o projeto de interação.  

O capítulo 7 apresenta as considerações finais, sintetizando os resultados, 

bem como apontando as contribuições e limitações desta pesquisa e sugestões de 

desdobramentos, a partir desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 GAMES 

 

Neste capítulo vamos tratar dos games. É bom salientar que a palavra 

―games‖ está sendo utilizada em grande parte desta dissertação, no entanto a 

expressão ―jogos digitais‖ pode ser utilizada, sem qualquer prejuízo semântico. Este 

capítulo visa descrever as principais características dos games, para depois 

promover uma reflexão sobre a narrativa na cibercultura, uma vez que os games são 

produtos da cibercultura e a narrativa é um elemento importante que o constitui. 

Após será apresentada uma tipologia dos games, para então especificar e detalhar 

os jogos digitais educacionais, não deixando de abordar a algumas formas de 

aprendizagem com games. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DOS GAMES 

 A inserção dos jogos no mundo digital fez surgir uma nova categoria, com 

suas especificidades, visto que se encontra em um suporte computacional. Segundo 

Murray (2003), este suporte possui quatro propriedades essenciais: são 

procedimentais, participativos, espaciais e enciclopédicos. Procedimentais, pois tem 

a capacidade de executar uma série de regras; participativos, uma vez que  se pode 

induzir um comportamento; espaciais, pela capacidade de representar espaços 

navegáveis, que são criados pelo processo interativo da navegação; e 

enciclopédicos, por possuir a capacidade de armazenar e restaurar informações, 

nunca vista até hoje. Esse perfil do meio digital transformou o jogo, fazendo-o 

ganhar novas características, o que passou a ser denominado de game ou jogo 

digital. 

Crawford (1997) elenca quatro características essenciais aos games: 

representação, interação, conflito e segurança. 

Representação 

Segundo Crawford (1997) “First, a game is a closed formal system that 

subjectively represents a subset of reality.” (p.22), em minha tradução: o jogo é um 

sistema formal fechado que subjetivamente representa um subconjunto da realidade.  
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Trata-se de um sistema fechados na medida em que são completos e 

autossuficientes enquanto estrutura e o modelo de mundo está internamente 

completo, não precisa ser feita referência aos agentes fora do jogo. A característica 

formal se justifica por possuir regras explícitas e é considerado um sistema porque  

são partes que interagem entre si de forma frequentemente complexa. 

A realidade é subjetivamente representada, pois ao analisar a representação 

percebe-se que existem dois lados que não se excluem: uma face objetiva e uma 

face subjetiva. Os jogos são objetivamente irreais na medida em que através deles 

não recriamos fisicamente as situações que eles representam, mas que são 

subjetivamente reais para o jogador. O agente que transforma uma situação 

objetivamente real em algo subjetivamente real é a fantasia humana, logo ela 

desempenha um papel fundamental em qualquer situação de jogo. O jogo cria uma 

representação fantástica e não um modelo científico, ou seja, recria apenas um 

subconjunto da realidade. 

Interação 

Ao utilizar o conceito de interação associado aos games, Crawford (1997) 

ressalta que a maior e mais completa forma de representação é a representação 

interativa e os jogos promovem este elemento, sendo um fator crucial em seus 

recursos. A interação é responsável por injetar um elemento social e interpessoal ao 

evento, fazendo, por exemplo, com que um desafio deixe de ser técnico e passe a 

ser um desafio interpessoal.  

O conceito de interação de Crawford (1997) está ligado à capacidade de 

reação de um jogo, frente à ação do jogador. Seja uma reação de um oponente 

humano ou não. A interação não se limita ao a(u)tor da reação, mas sim na 

existência dela. Com isso o autor afirma que há jogos com mais interatividade e 

outros com menos, o que importa sobre os modos de interação não é a qualidade 

mecânica, mas sua significância emocional. 

Salen & Zimmermman (2004) afirmam que jogar implica interatividade. Ao 

jogar, escolhas são feitas dentro do sistema do jogo, desenhado para suportar ações 

e resultados de forma significativa. Interação, por sua vez, está presente em todos 

os níveis, da interação formal do jogador com os objetos e peças do jogo, a 

interações sociais e culturais entre os jogadores e entre os contextos além dos 
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espaços do jogo. Dessa forma, o termo interação se apresenta de forma mais ampla 

transcendendo o espaço do game. 

Conflito 

O conflito surge naturalmente na interação com o jogo, uma vez que o jogador 

está em busca de um objetivo. Os conflitos podem ser diretos ou indiretos, violentos 

ou não, mas é um elemento sempre presente, pois nele há o estímulo pelo jogo, o 

desafio.  

Segurança  

Conflito pressupõe perigo, e o jogo digital possibilita experiências 

psicológicas, sem grandes riscos ou perigos, ou seja, com segurança. No mundo 

atual onde a relação de causa e consequência é cada vez mais marcante, a 

realidade globalizante e sistêmica deixa clara que uma ação pode estar ligada a uma 

cadeia de ações, que podem provocar reações maiores do que o esperado. Assim, o 

game apresenta a possibilidade de realizar experimentações da realidade tendo um 

risco quase ínfimo, por se tratar de algo virtual. 

Existe sempre algum risco psicológico da frustração pela derrota, no entanto 

estes eventos são geralmente em uma escala pequena e não representam uma 

hipervalorização da derrota, mas sim o oposto, há uma consagração da vitória, 

minimizando a importância da derrota. 

Narrativa 

A narrativa nos games também é um elemento que sempre merece especial 

atenção. No entanto, pelo fato do game ser uma das materializações da cibercultura, 

devem-se discutir aspectos singulares da escrita no meio digital, bem como a 

questão da autoria.  

A frase ―aqui jaz um autor transdiscursivo na cibercultura‖ tem a 

capacidade de sintetizar a discussão que será exposta a seguir. Para tanto a 

reflexão a seguir está organizada a partir de blocos que são, na realidade, trechos 

desta frase-síntese, de modo que o resultado seja o desdobramento teórico que se 

pretende fazer sobre as narrativas na cibercultura. Esta frase, então, sintetiza os três 

focos utilizados para discutir a questão do autor (e autoria). O primeiro foco está 

centrado nas ideias apresentadas por Roland Barthes no texto ―A morte do autor‖ 

(1988). O segundo foco está centrado nas ideias apresentadas por Michel Foucault 
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no texto ―O que é o autor?‖ (1992). Já o terceiro foco será uma relação entre estas 

ideias contextualizadas na cibercultura. 

As ideias apresentadas por Barthes (1998) e Focualt (1992) já foram alvo de 

discussões, onde a existência de uma, anulava a outra. Há inclusive no texto de 

Focault uma intertextualidade implícita às ideias defendidas por Barthes no texto ―A 

morte do autor‖, tecendo algumas críticas, como visto neste trecho: 

Mas há ainda outra coisa: esta relação com da escrita com a morte 
manifesta-se também no apagamento dos caracteres individuais do 
sujeito que escreve. (...) Tudo isto é conhecido; há bastante tempo 
que a crítica e a filosofia vêm realçando este desaparecimento ou 
esta morte do autor. Não estou, porém, muito seguro de que se 
tenha extraído todas as consequências que a constatação exigiria, 
nem que se tenha avaliado com exatidão o alcance do 
acontecimento. (p-7/8). 

 

Este, no entanto, não é o objetivo, tampouco tomar partido de uma ou outra 

posição. A intenção é relacionar as ideias fundamentais destes autores à questão da 

autoria na cibercultura através do hipertexto e da hipermídia, uma vez que ―a 

inovação trazida pelo texto eletrônico está em transformar a deslinearização, a 

ausência de um foco dominante na leitura, em princípio básico de sua construção‖ 

(XAVIER, 2005, p.). Assim, ideias barthianas e focaultianas serão a base para 

analisar esta ―nova‖ forma de leitura e escrita do meio digital. 

 

Aqui jaz um autor... 

 Segundo Barthes (1998) a escrita só começa quando o autor morre, o que 

significa dizer que escrever é apagar as origens de quem escreve. O autor possui 

um reino centralizador que faz com que ele seja o foco nas análises literárias, nos 

manuais de história, entrevistas de periódicos, etc. A obra sempre tenta ser 

explicada através do autor, como se a partir da voz do autor através do texto, fosse 

possível encontrar sempre algo a mais da análise textual. O autor seria, portanto, 

uma espécie de ―lugar‖ a ser preenchido por uma pessoa, ―a linguagem conhece um 

sujeito, não uma pessoa‖ (p-67).  

Barthes (1998) apresenta uma visão sobre o texto como um espaço de 

múltiplas dimensões, não havendo uma escrita original, assim o texto é sempre 

resultado de um entrelaçamento de citações oriundas dos ―mil focos da cultura‖, a 

chamada escritura múltipla. O poder do (agora chamado) escritor está na mescla 
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das escrituras, sem se apoiar em apenas uma delas e que o livro não é mais do que 

um tecido de signos. O lugar onde há a reunião de toda esta multiplicidade é o leitor, 

que foi apresentado por Barthes como um homem sem história, um alguém que 

mantém em um locus todos os fios que constituem o tecido textual. 

 

... transdicursivo... 

 Michel Foucault (1992) apresenta a importância do autor, ressaltando sua 

função de caracterizar um certo modo de ser do discurso, é justamente o nome do 

autor que torna o discurso diferente do cotidiano, que faz com deixe de ser 

indiferente.  

 Foucault elenca ainda as funções do autor, contudo admite ter restringido o 

sentido do ―autor‖, por ter se limitado ao sentido de autor de texto, de um livro ou de 

uma obra a quem se pode atribuir a produção. Ao analisar esta limitação, Focault 

levanta a ideia do autor transdiscursivo, pois conclui que na ordem do discurso, o 

autor pode estar em uma posição de produzir algo a mais que o seu texto, a 

possibilidade de formação de outros textos.  

 Os textos, dessa forma, podem ser resultados de analogias, semelhanças, 

signos característicos, figuras, estruturas, todos reutilizados de outros textos como, 

por exemplo, de textos de autores que Foucault arbitrariamente chamou de 

fundadores da discursividade, ou então instauradores da discursividade. A esses 

instauradores cabe-lhes o mérito de tornar possível, ou seja, a partir deles é possível 

se ter ideias semelhantes ou até mesmo diferentes, pois são diferentes a algo que 

existe graças a estes instauradores.  

 A transdiscursividade talvez seja o ponto de contato entre Foucault (1992) e 

Barthes (1998), já que ambos admitem a presença de diferentes signos, textos, 

marcas em um determinado texto. 

 

...na cibercultura. 

O hipertexto tem como estrutura a não linearidade, ou seja, a não 

sequencialidade, tendo como suporte o computador, sendo constituído por partes de 

informação que possuem ligações com outras informações externas ou internas no 

texto que está sendo lido. Essa característica permite que o leitor explore o conteúdo 
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disponível nos hipertextos de acordo com o seu interesse e sua curiosidade, por 

exemplo. 

O termo hipermídia veio para suprir uma demanda que representava um texto 

com diversos formatos e enriquecido com elementos multimídia, como fotos, vídeos. 

Assim, o termo hipermídia nada mais é do que uma extensão do termo hipertexto, 

uma vez que possui ligações dinâmicas para outras mídias que não o texto digitado. 

A cibercultura trouxe essa forma potencializada do hipertexto e da hipermídia, 

e neste meio, o leitor passa também a ser autor de um texto ao mesmo tempo 

escrito e inédito. Escrito, pois está na rede e foi postado por autores que assinam 

seus textos; e inédito, pois a rota de leitura trilhada pelo leitor através dos hiperlinks 

é única e de interesse direto e exclusivo para este leitor, de modo que ele ―produza‖ 

um texto na medida em que vai lendo. A cibercultura cria, então, uma relação 

intrínseca e concomitante do autor e do leitor e nesta relação harmônica, podem-se 

perceber claramente ecos dos pensamentos de Barthes e Foucault. 

Na cibercultura o autor morre por dois motivos, primeiro porque um texto não 

precisa ser lido na íntegra, pois algo nele pode despertar o interesse pela leitura de 

outro; e segundo, pois o autor principal é aquele que está lendo e construindo o 

melhor texto para si, com base nos diversos textos postados na internet. O 

apagamento do autor se dá de forma natural nos hipertextos de computador, onde o 

foco principal está na aglutinação do discurso apresentado e criado.  

O hipertexto é apresentado (inclusive explicitamente de forma visual, através 

dos hiperlinks, por exemplo) como um espaço de múltiplas dimensões, um 

entrelaçamento de múltiplas escrituras que retiram dele a característica da 

originalidade. Surge então um paradoxo: ao mesmo tempo em que o hipertexto não 

é original, cada leitor cria um texto novo, com base na sua rota de leitura, 

conferindo-lhe originalidade.  

O leitor é, portanto, o escritor, onde toda multiplicidade enciclopédica do meio 

digital é reunida, de acordo com o seu texto que está sendo criado enquanto lê. 

Fazendo uma alusão a Barthes a escrita na cibercultura começa quando os autores 

morrem e nasce o leitor/autor, que possui o poder de navegar pela multiplicidade do 

meio digital. 

Partindo do pressuposto de que os textos digitais servem como base para a 

construção de novos textos pelo leitor/autor, percebe-se a importância destes textos, 
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uma vez que eles produzem a possibilidade clara e real de produção de novos 

textos, caracterizando a transdiscursividade apresentada por Focault.  

O hipertexto facilita a escritura de textos, que nada mais são do que 

resultados de características de outros textos (estilo, estrutura, ideias, etc.). Na 

internet, a posição de instaurador da discursividade é dessacralizada, uma vez que 

todos podem criar (e não apenas aqueles que tinham possibilidade de publicação) e 

consumir conteúdos, são os chamados ―prosumidores‖, produtores e consumidores 

de conteúdos.  

Na Cibercultura observa-se que a visão divergente sobre a questão (ou 

posição) do ―autor‖ de Roland Barthes e Michael Foucault encontra pontos de 

contato, pois se trata de um meio peculiar com características específicas que torna 

necessário não só uma análise profunda, como um aprofundamento teórico, 

principalmente recebendo contribuições daqueles que são considerados os 

fundadores da discursividade nos estudos referentes ao ―autor‖, vivo ou morto. 

Em grande parte dos games, a narrativa se apresenta de modo que o jogador 

possa construir o próprio roteiro, existe uma linha narrativa, mas o jogador pode 

construir a história da sua forma, trilhando o caminho que lhe parece mais 

apropriado. Por ser uma das materializações da cibercultura, a narrativa nos games 

incorpora os elementos da narrativa na cibercultura. 

Todas estas características tornam o game um elemento midiático singular, 

representando mais do que um aplicativo para o homem interagir com o computador, 

conforme FÉLIX (2006) ―por integrar diversas linguagens e recursos de interação 

(...), podemos dizer que os jogos digitais não apenas oferecem sistemas nos quais 

os jogadores podem atuar, mas também, criam experiência para o jogador.‖ Esta 

experiência pode, então, ser trabalha de forma muito rica no campo educacional. 

 

2.2  TIPOS DE GAMES 

Estabelecer uma tipologia de games, com uma gama considerável de títulos 

de jogos não é tarefa fácil. Um dos fatores que fazem com que esta tarefa se torne 

mais árdua é o fato do game aglutinar vários gêneros textuais e recursos multimídia 

(texto, imagem estática, dinâmica em duas ou três dimensões, vídeo, interação 
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síncrona, assíncrona, etc.), além disso, existe o aspecto tecnológico e lúdico, 

também envolvidos no ato de jogar.  

Pinheiro e Branco (2006) apresentam duas correntes na análise de jogos, a 

narratalogia e a ludologia. A primeira enfatiza a narrativa do game, bem como a 

possibilidade de proporcionar uma sensação de imersão, assim tem-se uma 

tipologia que classifica, Poe exemplo, em jogos de guerra, jogos de terror, jogos de 

aventura etc. A ludologia por sua vez, considera que para o game existir enquanto 

jogo, a história pode até ser dispensada. Assim aspectos lúdicos do jogo estão tão 

em destaque, o que importa para esta corrente de análise são as relações 

estabelecidas entre objetos e funções do jogo, ou seja, é crucial que o jogador 

reconheça a estrutura e saiba como agir com ela.  

Há também quem procure unir as duas correntes para construir uma tipologia, 

é o caso, por exemplo, de Frasca (apud PINHEIRO E BRANCO 2006). Os autores 

Pinheiro e Branco (2006), no entanto, procuram estabelecer três categorias para 

construir uma tipologia dos games, estas são: dimensão genérica, dimensão 

ludológica e dimensão tecnológica. 

CRAWFORD (1997) estabelece outra forma de classificar os games, 

ressaltando que não há uma forma correta de classificar itens, trata-se apenas de 

organizar um grande número de objetos relacionados. Ele faz a distinção 

simplesmente em duas categorias e depois as subdivide. A primeira categoria é 

―habilidade e ação‖ e a segunda é ―estratégia‖, tal classificação leva em 

consideração as habilidades motoras e perceptivas; e o esforço cognitivo, 

respectivamente. 

Os jogos de habilidade e ação representam os jogos mais populares, eles têm 

como marca característica o jogo em tempo real, grande ênfase em gráficos e sons. 

Exigem do jogador habilidade de coordenação entre mãos e olhos e tempo de 

reação rápido. Seus subtipos são: jogos de combate, jogos de labirinto, jogos de 

esportes, jogos de ―raquete‖ (paddle), jogos de corrida e jogos diversos.  

Os jogos de combate apresentam um confronto direto e violento. O desafio 

consiste em se posicionar melhor para atingir o adversário sem ser atingido por ele. 

Os jogos de labirinto são jogos em que o jogador deve se mover por uma gama de 

caminhos, Murray (2003) ressalta a importância do labirinto em uma narrativa, 
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estabelecendo uma relação entre um problema cognitivo e um padrão emocional, 

unido razão e emoção para resolver um conflito, conforme se pode ver a seguir: 

 

O labirinto de aventura incorpora uma narrativa clássica de conto de 
fadas, envolvendo perigo e salvação. Sua duradoura atração, tanto 
como uma história quanto como um padrão de jogo, advém da fusão 
entre um problema cognitivo (encontrar o caminho) e um padrão 
emocional simbólico (enfrentar o que é assustador e desconhecido). 
As histórias de labirinto celebram a combinação de inteligência e 
coragem, e retratam o amor romântico como o elemento responsável 
pela esperança que leva o herói para o confronto e que o traz de 
volta com segurança. Como em todos os contos de fadas, a aventura 
de labirinto é uma história sobre sobrevivência. O labirinto é um 
mapa esquemático para contar essa história. (MURRAY, 2003, p-
130) 

 

Os jogos de esporte têm um apelo comercial grande, principalmente no início 

do design de games. Inicialmente a narrativa não era muito valorizada, inclusive 

devido a limitações tecnológicas, por isso, era mais fácil envolver um jogador em 

algo que já tinha alguma experiência (seja jogando, seja assistindo), não 

necessitando criar histórias, com personagens novos, que levariam um tempo para 

se tornar populares. Crawford (1997) não acreditava que os jogos de esporte teriam 

futuro, ―I suspect that sports games will not attract a great deal of design attention in 

the future‖ (p-31), no entanto uma nova geração de consoles (videogames) está 

elevando a importância do esporte ao criar jogos até mesmo sem a necessidade de 

joystick (controle), onde o movimento do corpo é captado por um dispositivo e 

transformado em movimento no jogo. 

Os jogos de ―raquete‖ (paddle) têm como característica uma dinâmica de 

rebater ou interceptar um projétil com uma espécie de raquete (ou uma base 

apenas) controlada pelo jogador. Este jogo por ser muito simples fez com que 

CRAWFORD (1997) o considerasse fadado à morte, ―The paddle game-system is a 

very simple one; although I doubt that it has much development potential remaining, I 

am hesitant to pronounce such a durable old system dead.‖ (p-32). Apesar da 

simplicidade deste tipo de jogo, com o surgimento das tecnologias móveis mais 

sofisticadas, percebeu-se que este tipo de jogo está voltando a ganhar força, 

principalmente pela simplicidade e pela infinidade de desafios. 
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Os jogos de corrida tem um apelo comercial natural, uma vez que a 

velocidade é uma grande paixão para muitos. Eles abordam vários tipos de corrida, 

desde veículos conhecidos até naves espaciais spielberguianas. Por fim, há os jogos 

mistos, que podem misturar diferentes categorias, mantendo a característica de 

habilidade e ação. 

A segunda categoria, os jogos de estratégia, enfatiza a cogitação em lugar da 

manipulação. Não se trata de uma divisão radical, há estratégia nos jogos de 

habilidade e ação, no entanto o foco está claramente nas habilidades motoras. Da 

mesma forma, os jogos de estratégia, que apesar de também possuírem alguma 

habilidade motora, o foco está no raciocínio. Crawford (1997) classifica esta 

categoria em seis tipos: aventuras; D&D2; jogos de guerra; jogos de azar, jogos 

interpessoais; e jogos infantis e educacionais. 

Os jogos de aventuras exigem que o jogador percorra por mundos complexos, 

saiba fazer a administração de suprimentos, armas, para chegar ao seu objetivo. 

Este tipo de jogo costuma ter um forte apelo narrativo. O jogo D&D tem como 

característica básica elementos fantásticos como dragões, feiticeiros e anões. É um 

tipo especial de jogo de aventura, porque está associado a labirinto, tornando-o uma 

categoria especial de game.  Os jogos de guerra, por sua vez, dão ênfase nas 

estratégias de guerra e não na batalha que pode surgir. Dessa forma, o motivo para 

vencer uma guerra não é a luta, mas sim uma estratégia que o fará conquistar o 

objetivo. Os jogos de azar representam uma transposição dos jogos reais para o 

ambiente virtual. Em geral são jogos muito simples e herdaram a popularidade de 

seus genitores. Os jogos interpessoais são jogos em que a ênfase está na interação 

(jogador-jogador) através deste ambiente, assim o roteiro é definido pelos tópicos 

abordados na conversa. Por fim, o jogo educacional e infantil estes jogos têm a 

objetivos educacionais explícitos e se aproveitam do aspecto lúdico inerente aos 

games para promover situações de aprendizagem. Sua abordagem é autodirigida, 

ou seja, o jogador aprende por si só através da descoberta e da interação com o 

software. Espera-se neste tipo de jogo que o jogador pesquise, elabore, confronte 

visões para se chegar ao objetivo e como resultado disso, ocorre a aprendizagem. O 

                                            
2
 D&D é a abreviação do termo Dungeons & Dragons que é um tipo de jogo de representação (Role 

Playing game – RPG) que utiliza a temática medieval com elementos fantásticos. 
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item a seguir se dedica a apresentar algumas formas de aprendizagem que o game 

proporciona. 

 

2.3  APRENDER COM GAMES 

 O game educacional ainda não foi muito explorado pelo mercado da 

computação, isso se deve ao fato do menor poder atrativo que este gênero possui. 

Apesar dos jogos digitais possuírem um potencial atrativo natural, a falta de 

equilíbrio entre ludicidade e aspectos didáticos pode ofuscar a natureza prazerosa e 

espontânea de um game digital, representando, por vezes uma extensão do quadro 

e do giz. 

 Para aglutinar aspectos pedagógicos e lúdicos é necessária uma equipe 

interdisciplinar, composta por designers, programadores, pesquisadores e professor. 

Entretanto, para acompanhar o nível estético e a jogabilidade dos jogos mais 

vendidos no mercado, seria necessário muito dinheiro e uma equipe muito maior 

para que cada tarefa tenha a atenção de um especialista (por vezes, inclusive, com 

uma equipe para auxiliar cada um).  

Para encerrar este ciclo pessimista sobre a aprendizagem com jogos, ressalto 

o fato de que os games são muito vendidos e se as pessoas não conseguissem 

aprender a jogar os games eles não teriam este sucesso, ou seja, o desafio e 

aprendizagem é um dos grandes motivadores para o sucesso de vendas. Assim 

percebe-se que games apresentam algumas características que potencializam o 

processo ensino-aprendizagem, tais características podem até mesmo transcender 

os conteúdos que se pretendia trabalhar com o game. Essas características são 

definidas como três formas de aprendizagem com games, estas são: aprendizagem 

contextualizada (GEE 2007), aprendizagem tangencial (PORTNOW, 2008) e 

aprimoramento de competências. 

 Uma das características mais marcantes dos games é a sua capacidade de 

aprendizagem em contexto, fazendo com que o aluno crie uma experiência em torno 

de sua aprendizagem, possibilitando um conhecimento que se constrói pela 

experiência. Assim, elementos como cenário e roteiro são essenciais para criar esta 

contextualização (que deve passar por uma análise de coerência em relação ao 
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conteúdo), daí a importância de especialistas em educação na equipe de produção 

do game. 

Um conceito recente e cunhado pelo game designer James Portnow (2010) 

que se aplica diretamente aos games é a aprendizagem tangencial. Este conceito 

refere-se à capacidade que os jogos têm de ensinar, sem terem a intenção de serem 

educativos, ou seja, jogos que não foram criados para serem educacionais também 

transmitem informações ao jogador (que poderão se transformar em conhecimento). 

O game educativo, por sua vez, tem como objetivo passar informações para o 

jogador, no entanto este objetivo é extrapolado, quando o jogador passa a ter mais 

informações do que foi projetado pela equipe de construção do game, pois o 

ambiente imersivo do game proporciona isso, caracterizando o aprendizado 

tangencial. A aprendizagem tangencial significa, então, utilizar um game, 

provocando um entusiasmo próprio deste tipo de mídia e canalizá-lo ou transferi-lo 

para outras atividades. Não se trata daquilo que se aprende ao ser ensinado, mas 

sim do que se aprende por estar exposto a elementos em um determinado contexto, 

onde o jogador já se encontra engajado e estimulado.  

No entanto, a aprendizagem tangencial não atinge a todos ao mesmo tempo, 

ela considera que apenas uma parte dos expectadores irá se autoeducar 

(autodidata), desde que seja facilitada a introdução de assuntos (conteúdo) que eles 

podem gostar, em um contexto que já é emocionante e envolvente. Ela possibilita 

que o jogador utilize sua experiência, para aprender, sem fazê-los sentir que estão 

participando de uma experiência educacional. 

 Por fim, o aprimoramento de competência se dá pela capacidade que o jogo 

tem de estimular a exploração, a elaboração de estratégias e, consequentemente, a 

autonomia do jogador, motivado pelo elemento fantástico da narrativa e pelo desafio 

imposto pelo jogo. 

Pode-se perceber então, que há três pilares que caracterizam o game 

educativo. Estes são: construção do conhecimento através da contextualização, 

aprendizado através de informações além do conteúdo didático e evolução de 

competências que transcendem o conteúdo em si e contribuem para uma formação 

mais sistêmica do aluno. 

Gee (2009) apresenta alguns princípios de aprendizagem que são 

incorporados pelos games. Estes são: identidade; interação; produção; riscos; 
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customização; agência; boa ordenação dos problemas; desafio e consolidação; ―na 

hora certa‖ e ―a pedido‖; sentidos contextualizados; frustração prazerosa; 

pensamento sistemático; explorar, pensar lateralmente, repensar os objetivos; 

ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído; equipes transfuncionais; e 

performance anterior à competência. A seguir uma breve descrição de cada 

princípio. 

 Quando um jogador assume uma identidade, ele passa a vivê-la e se 

comprometer com um mundo virtual, criando um compromisso com esta identidade. 

Assim ele valoriza a forma como resolve problemas, aprendendo com isso. O jogo 

deve estimular este envolvimento com a identidade. A interação é vista como a 

capacidade de responder a um estímulo, ou seja, o game oferece um feedback e, a 

partir daí, pode ser gerado um novo problema. A produção diz respeito a postura 

proativa do jogador, ele não apena consome, mas também produz, uma vez que o 

game dá liberdade para tomada de decisão, assim a narrativa de um game, por 

exemplo, pode ser produzida por um jogador (dentro de uma gama de possibilidades 

oferecida pelo game) na medida em que vai jogando.  

Outro princípio se refere ao risco, tal princípio também abordado por Crawford 

(1997) (c.f. seção 3.1) com o nome de ―segurança‖. Este princípio representa o 

encorajamento proporcionado pelo game para correr riscos (uma vez que em um 

game não se ―perde a vida‖), o fracasso é visto como uma forma de aprendizagem e 

evolução para uma nova tentativa. Customização é a possibilidade de personalizar o 

game para o seu estilo de jogar, faz com que o jogador adapte o seu jogo à sua 

melhor forma de aprendizagem, se o aluno prefere textos ou imagens por exemplo, 

respeitando os diferentes níveis de aprendizagem. Os princípios anteriormente 

citados proporcionam o que se pode chamar de agência. A agência segunda Murray 

(2003) é ―a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os 

resultados de nossas decisões e escolhas.‖ (p-127), ou seja, significa ter 

propriedade nas ações.  

Em grandes games, percebe-se que os problemas são ordenados de forma 

que os anteriores contribuem na formulação de hipóteses para a resolução do 

próximo, que provavelmente estarão em um nível de dificuldade superior, assim a 

boa ordenação dos problemas é um princípio que colabora com a aprendizagem. Os 

desafios nos game são apresentados em classes de problemas, que fazem com que 
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o jogador se torne um expert ao vencer todos os desafios dessa classe, passando 

em seguida para uma nova classe de problemas, tendo a experiência da classe 

anterior como um conhecimento consolidado que será útil para a nova fase, este é o 

princípio do desafio e consolidação. 

As informações em um game aparecem na hora certa em que ela é útil, ou a 

partir da necessidade do jogador, dessa forma o princípio ―na hora certa‖ e ―a 

pedido‖ representam informações contextualizadas e não um amontoado de 

palavras descontextualizadas. Essa contextualização de sentidos faz com que o 

jogador aprenda uma nova palavra quando a liga a uma experiência e não como em 

um dicionário, onde palavras são usadas para explicar conceitos. 

A dificuldade de um game pode gerar uma frustração, mas se o jogador 

percebe esse ―fracasso‖ como oportunidade para um desafio maior, ele pode 

melhorar em alguns aspectos, evoluindo algumas competências, a este princípio dá-

se o nome de frustração prazerosa. O pensamento do jogador em um game é 

direcionado para acontecer de forma sistêmica, uma vez que uma ação pode ter 

impacto sobre outras, assim ele não é estimulado a pensar sobre eventos isolados, 

estimulando o pensamento sistêmico. Outro princípio ligado a este anterior é o 

estímulo a explorar, pensar lateralmente e repensar os objetivos. Ou seja, o jogador 

não vai direto ao objetivo, ele explora e pensa de forma não linear, podendo 

inclusive fazê-lo repensar os próprios objetivos. 

Os games apresentam ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído, 

ou seja, existem personagens virtuais que reagem coerentemente a qualquer ação 

do jogador, de acordo com a narração do jogo, tais reações podem representar 

conhecimentos que são passados ao jogador, fazendo a distribuição deste 

conhecimento. As equipes transfuncionais podem ser formadas com personagens 

virtuais ou outros jogadores. Em um game online, por exemplo, podem-se formar 

equipes para resolução de problemas e desafios. Tais equipes são transfuncionais, 

pois cada personagem tem suas características próprias, com funções específicas e 

cada jogador deve dominar suas funções e formar equipe com personagens que 

agreguem valor para resolver um desafio. Os games valorizam a performance antes 

da competência, uma vez que os jogadores atuam no campo e vão adquirindo 

competências, se aprimorando e especializando cada vez mais nessa atuação. A 
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aquisição dessas competências também pode acontecer através de outros 

personagens (reais ou virtuais). 

Os princípios apresentados por GEE (2009) representam um estudo 

detalhado das formas de aprendizagem com games, no entanto não são todos os 

princípios que atuam simultaneamente em todos os jogos. Cabe aos professores, 

orientadores pedagógicos e estudiosos da educação identificar os princípios de 

aprendizagem em games e refletir, de que forma a escola pode trabalhar tais 

princípios. É necessário aprender com games para que a educação seja 

enriquecida com algo que já é rotina na maioria dos jovens e crianças que 

constituem a educação básica, o jogo digital. 

 A educação pode aprender com os games, uma vez que seus princípios d 

aprendizagem, bem como a contextualização e imersão podem sugerir um novo 

olhar para contribuir na formação de crianças que já têm o game como parte de seu 

cotidiano.  Assim os objetivos pedagógicos e a ludicidade podem, juntas, enriquecer 

o processo de construção do conhecimento. 
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CAPÍTULO 3  INTERAÇÃO E DISCURSO 

 

A utilização das concepções de interação e discurso é muito recorrente em 

estudos de linguagem. Esta dissertação utiliza como aporte teórico estes campos do 

conhecimento em linguagem, uma vez que esta pesquisa envolve práticas sociais 

que têm a linguagem como foco.  

Na primeira subseção procurei confrontar concepções de interação e 

interatividade com base em autores da área de linguagem e comunicação, no intuito 

de definir a concepção mais adequada ao propósito desta pesquisa. Estabelecendo 

em seguida, uma reflexão sobre design da interação, apresentando alguns de seus 

princípios. Abordei, por fim a questão da interação através do olhar de 

profissionais/pesquisadores na área de game. 

Na segunda subseção busco discutir definições de discurso apresentadas 

pelos linguístas Norman Fairclough (2008) e James Paul Gee (2007), este que 

também possui pesquisas na área de games. Em seguida, relaciono conceitos de 

linguagem aos games e por fim, apresento a análise do discurso, ressaltando 

algumas categorias de análise utilizadas em pesquisas. 

 

3.1.  INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE 

Esta subseção tem como objetivo realizar uma discussão dos conceitos de 

interação e interatividade, uma vez que se fundamentam em diferentes critérios.  Em 

um primeiro levantamento bibliográfico já se pode perceber a utilização flutuante dos 

termos, ora como sinônimos, ora como vocábulos diversos. Não é o objetivo desta 

subseção extenuar todas as concepções sobre os termos, no entanto apontar 

algumas, no intuito de definir claramente aquela que tem relação próxima com o 

universo focalizado por esta pesquisa. 

O conceito de interação e interatividade está atrelado em Silva (2001) à 

questão da atividade do sujeito, ou seja, a interatividade é a responsável por fazer 

com que a pessoa ultrapasse a condição de espectador passivo. Segundo Silva 

(2001), atualmente percebe-se que o termo interatividade está sendo utilizado como 

argumento de venda, além disso, o termo está banalizado e utilizado de forma tão 
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generalista que a interatividade abarca desde salas de cinema em que as cadeiras 

se movem, até salas de aula aparelhadas com os mais modernos recursos 

tecnológicos.  

Ele afirma ainda, que a palavra interatividade deve ser encarada como um 

conceito de comunicação, uma vez que significa a comunicação entre pessoas, 

pessoas e máquinas e usuários e serviços. No entanto para haver a interatividade 

SILVA (2001) destaca duas disposições básicas: 

1. A dialógica que associa emissão e recepção como polos 
antagônicos e complementares na co-criação da comunicação; 
2. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem 
ou do programa, abertos a manipulações e modificações. (p.05) 

 
Os aspectos fundamentais da interatividade apresentados pelo autor são: (i) 

participação-intervenção, que amplia a participação para a interferência na 

mensagem de modo sensório-coporal; (ii) bidirecionalidade-hibridação, que se refere 

à co-criação, ou seja, os dois polos da comunicação de codificam e decodificam; (iii) 

permutabilidade-potencialidade, onde há as redes articulatórias de conexões e 

liberdades de troca, bem como associações e significações potenciais.  

A partir destes aspectos fundamentais podemos perceber que o conceito de 

interatividade proposto por Silva (2001) está diretamente relacionado à capacidade 

de modificação do conteúdo, no entanto o conceito de interação apresentado se 

confunde com o termo interatividade. Além disso, o conceito de interação foi 

trabalhado pelo autor de três formas: interação no sentido coparticipação de 

indivíduos; na relação homem e máquina; e a utilização do termo interação no senso 

comum, ou seja, relação de troca entre linguagens. Tal acepção se relaciona a essa 

pesquisa no que concerne a sua natureza metodológica (detalhada no capítulo 5), 

pois a participação dos envolvidos na pesquisa possibilita a mudança no conteúdo, 

no entanto não será essa a perspectiva de interação adotada para fins de análise. 

Alguns autores já haviam percebido a diversidade conceptual e utilizam outras 

acepções para adotar a que mais se relaciona com suas pesquisas. Sepé (2006) 

apresentou uma série de autores que apresentavam conceitos diferentes, como 

podemos ver a seguir. Manovich (2001) apresenta em sua concepção de 

interatividade uma forte relação com o aparato tecnológico, uma vez que o objeto se 

torna interativo por estar representado em um computador. Jensen (1998) também 

associa o termo interatividade às tecnologias, como o videotexto, serviços online, 
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computadores, internet e multimídia. Ele apresenta ainda diferentes dimensões do 

conceito que envolvem transmissão, consulta, conversação e registro. 

Rafaeli (1998) direciona seu conceito em um sentido oposto àqueles que 

atribuem valor aos aparatos técnico-tecnológicos. Ele afirma que a interatividade não 

é uma característica do meio, o meio pode prover condições, mas isso não significa 

ser de fato interativa. Braga (2000) compartilha desta concepção acrescentando que 

o pesquisador que pretende pesquisar sobre interatividade, deveria focar sua 

atenção não no produto, mas em como a interatividade está sendo operada, ou seja, 

ele ressalta a importância de um elemento sócio-histórico nas discussões sobre 

interatividade. 

JENSEN (s.d.) afirma que um importante aspecto no conceito de interação é o 

significado ou interpretação. A exemplo da sociologia e outras ciências sociais, o 

conceito de interação deve levar em conta o significado contextual, relevância ou 

consequência pelos participantes e/ou observadores. Dessa forma, o autor 

apresenta a importância na relação de troca ao conceituar a interação. Já a 

interatividade, segundo ele, é uma derivação do termo interação ao sugerir uma 

analogia entre trocas homem-homem e homem-máquina.  

No percurso conceitual de diversos autores trilhado por Sepé (2006), 

apresentados acima, foi possível perceber os critérios como: técnico-tecnológicos e 

sócio-históricos, os participantes, a relação e o contexto, são utilizados para 

fundamentar o cerne das concepções dos diferentes autores.  

Outra autora que aborda os conceitos de interação e interatividade é Belloni 

(1999).  A base de seu conceito está na diferenciação entre as acepções de 

interação e interatividade, fundamentado nas características técnica e humana. A 

interatividade representa a possibilidade de o usuário interagir com a máquina e 

ainda destaca que há interatividade de dois tipos, a potencialidade técnica oferecida 

por um meio (um CD-ROM com conteúdo, por exemplo) e a atividade de o homem 

interagir com a máquina e obter dela uma retroação da máquina sobre ele. O 

conceito de interação por sua vez, é fundamentado na ação recíproca entre dois ou 

mais atores e, nesta relação, ocorre a intersubjetividade, o retorno imediato e um 

caráter sócio-afetivo. A diferença entre interação e interatividade está na maior ou 

menor humanidade (ou humanismo) na relação de troca. Cabe ainda destacar que a 

interação pode ocorrer entre pessoas (sujeito-sujeito), ou entre pessoas com o 
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intermédio de uma máquina (veículo técnico), o que não inviabiliza o caráter sócio-

afetivo da troca. Tal acepção de interação não fornece subsídios teóricos para 

fundamentar minha pesquisa, pelo fato do universo abordado por ela ser mais amplo 

do que a interação homem x homem seja de forma direta ou indireta, além do fato 

de não valorizar os diferentes papéis envolvidos na interação. 

Primo (2000) em sua concepção afirma que três elementos devem ser 

levados em consideração, para formular o conceito de interação: os participantes, a 

relação e o contexto. Cabe ainda salientar que este autor considera o termo 

interatividade muito elástico, pouco claro e tecnicista, preferindo então, utilizar o 

termo interação. Como base nos elementos valorizados pelo autor, ele propõe dois 

tipos de interação, a mútua e a reativa. O autor apresenta dimensões de análise 

para diferenciar estes tipos de interação, estas são sistema, processo, operação, 

fluxo, throughput, relação e interface. No intuito de clarificar a interação mútua e 

reativa a partir destas dimensões, construí um quadro resumitivo que pretende, de 

modo sintético, apresentar as diferenças. 

Dimensão O que é (p.07) Interação mútua Interação reativa 

Sistema ―Conjunto de objetos ou 
entidades que se inter-
relacionam formando 
um todo‖. 

Sistema aberto (elementos 
interdependentes, voltados 
para evolução e 
desenvolvimento). 

Sistema fechado (relações 
lineares e unilaterais, não 
reagem ao contexto.). 

Processo ―Acontecimentos que 
apresentam mudança 
no tempo‖. 

Realizada através da 
negociação. É emergente 
(vai sendo definido durante o 
processo) 

Estímulo-resposta 

Operação ―produção de um 
trabalho ou relação 
entre ação e 
transformação‖. 

Ações interdependentes Ação e reação 

Fluxo ―Curso ou sequência da 
ação‖. 

Dinâmico Linear e pré-determinada 

Throughput ―o que se passa entre a 
decodificação e a 
codificação de inputs e 
outputs‖. 

Cada mensagem recebida 
de outro interagente ou do 
ambiente, é decodificada, e 
interpretada, podendo então 
gerar uma nova codificação. 

É um reflexo ou um 
automatismo. Os processos de 
decodificação e codificação se 
ligam por programação. 

Relação ―Encontro, a conexão, 
as trocas entre 
elementos ou 
subsistemas‖. 

Negociada Casual 

Interface ―superfície de contato, 
agenciamentos de 
articulação, 
interpretação e 
tradução‖. 

As interfaces operam em 
modo virtual, pois 
interfaceiam dois ou mais 
agentes inteligentes e 
criativos. 

Interface potencial, conjunto 
de possibilidades que 
aguardam por sua realização. 
Cada estímulo é programado e 
pensado. 

Quadro 1: Principais diferenças entre interação mútua e reativa. 
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A concepção de Primo (2000) ressalta uma abordagem da comunicação, em 

que são focadas as relações comunicativas e o perfil de cada relação, ou seja, a 

base da diferença está no perfil comunicativo, seja mútuo, seja reativo. Retomando 

os elementos destacados por Primo (2000) para formular o conceito de interação 

(participantes, relação e contexto), é possível perceber que, nesta pesquisa, analisar 

as interações através da dicotomia mútua e reativa, não forneceria subsídios para 

aprofundar nas relações que os participantes fazem entre si e não incluiria o objeto 

da pesquisa nesta análise, o game ―Dinos Virtuais‖. 

No intuito de apontar a concepção que abarcasse o universo que focalizo em 

minha pesquisa, procurei uma atendesse a complexidade dos agentes envolvidos na 

pesquisa. Como a pesquisa trata do processo de construção do game (que ocorre 

eminentemente através de diálogos) e da aplicação (que ocorre através da troca 

entre professor, alunos e game), um conceito de interação que focalizasse estes 

aspectos deveria ser valorizado neste trabalho. 

Anderson (2003) aborda a questão da interação/interatividade sob o viés da 

educação. Ele não faz distinção entre os termos interação e interatividade, uma vez 

que considera desnecessária, pois ele enfatiza em seu conceito, a relação entre os 

envolvidos em uma interação e não focaliza a questão tecnológica envolvida nela. A 

interação, segundo ele, realiza muitas funções importantes no processo educacional, 

devido à complexidade dos muitos tipos de interação existentes. A partir daí, o autor 

classifica os atores envolvidos no processo (animados ou inanimados) de acordo 

com os papéis desempenhados. As relações classificadas por ANDERSOS (2003) 

são: aluno-professor; aluno-aluno; aluno-conteúdo; professor-conteúdo; professor-

professor; e conteúdo-conteúdo. 

 

Interação aluno-professor 

Está diretamente relacionada à motivação e feedback. Este tipo de interação 

é muito valorizado pelos alunos, pois o professor tem a função de apresentar e fazê-

los interagir com o conteúdo, estimular o interesse, além de ajudá-los a aplicar 

aquilo que estão aprendendo. 
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Interação aluno-aluno 

É marcada por ser estimulante e motivadora. Ela pode ocorrer em pequenos 

grupos, com todos em uma turma, ou até mesmo entre um aluno e outro apenas. As 

interações entre alunos têm uma importância grande, estimulando a aprendizagem 

colaborativa, facilitando a construção social do conhecimento. 

 

Interação aluno-conteúdo 

Com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação as 

formas de interação aluno-conteúdo foram enriquecidas com os artifícios multimídia, 

ou seja, hipertextos, sons, vídeo, realidade virtual etc. A interação aluno-conteúdo 

auxilia os alunos a elaborarem seu próprio conhecimento através das estruturas 

cognitivas já existentes.  

 

Interação professor-conteúdo 

Nesta interação os professores desempenharão papéis fundamentais na 

criação de ambientes de aprendizagem que se tornarão agentes autônomos 

capazes de ajudar na interação aluno com conteúdo. Neste tipo de interação, o foco 

está no processo de design instrucional.  

 

Interação professor-professor 

É a base para se aprender em comunidade. Neste tipo de interação há troca 

de ideias, discussões onde um ajuda o outro. Além de ser bastante produtivo e com 

baixo custo. 

 

Interação conteúdo-conteúdo 

O último tipo de interação proposto por Anderson (2003) se refere a 

aplicativos que atualizam informações. São programas ou agentes que se 

diferenciam dos convencionais por ter maior duração, serem semi-autônomos e 

adaptáveis. Esses aplicativos possuem ferramenta de busca que utilizam o potencial 
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enciclopédico3 da internet para buscar novas informações, atualizam suas lições e 

alertam professores e alunos se uma atividade incomum estiver acontecendo. 

 A concepção de interatividade proposta por ANDERSON (2003) foca sua 

atenção nos agentes envolvidos na interação, de modo que a partir da interação 

entre cada agente, podem surgir valorosos dados para análise. 

Este percurso teórico acerca das concepções de interação e interatividade 

aspirava a uma definição mais clara sobre estes termos. No entanto, percebi que a 

discussão que se levanta é complexa, uma vez que critérios diferenciados são 

levados em conta, no momento de balizar a construção dos conceitos. Dessa forma, 

procurei detectar em minha pesquisa elementos que me direcionassem para critérios 

que definiriam o conceito que atendesse as expectativas desta dissertação.  

Assim, apresento a seguir os três principais critérios que justificaram a adoção 

do conceito proposto Anderson (2003). Primeiramente a trajetória da pesquisa 

(detalhada na seção 5.1) foi marcada por diálogo e reflexão entre os participantes 

durante todo o processo. Segundo: o ambiente pesquisado se passa em um 

contexto educacional. E terceiro: os envolvidos na pesquisa são compostos por 

alunos, professor e pesquisador. Dessa forma, os termos interação e interatividade 

serão utilizados sem distinção, uma vez  que se estabeleceu uma relação sinonímica 

entre estas palavras, além do mais, o foco está nos agentes e não nos artefatos 

mediadores (o que não significa não serem abordados). Para que a proposta de 

Anderson (2003) atenda as especificidades desta pesquisa, uma pequena 

adaptação foi feita. O ator envolvido no processo de interação chamado de 

conteúdo é chamado neste estudo de game. O autor leva em conta o aluno, o 

professor e o conteúdo como atores no processo de interação. Esta pesquisa se 

estrutura em torno do processo de construção do game, assim deve-se levar em 

conta a equipe de desenvolvimento do game como um ator envolvido no processo 

de interação. Outra adaptação necessária é oriunda da escolha metodológica para 

esta pesquisa: pesquisa-ação (detalhada na seção 5.1). Nesta abordagem 

metodológica o pesquisador assume um papel ativo e por isso ele foi considerado 

como mais um dos atores envolvidos no processo de interação. Dessa forma temos 

as seguintes interações: pesquisador-equipe, equipe-conteúdo, professor-conteúdo, 

                                            
3
 Este conceito ―potencial enciclopédico‖ é apresentado por Janet Murray e será explicado na seção 

3.1.  
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aluno-conteúdo, professor-aluno, aluno-aluno. A figura a seguir procura estabelecer 

esta relação dos envolvidos neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 DESIGN DA INTERAÇÃO 

O design (ou projeto) de interação segundo Preece et alii (2005), é o ―design 

de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, 

seja no lar ou no trabalho‖, ou seja, formas de se projetar mídias interativas de 

maneira eficaz e prazerosa. 

O design da interação apresenta aspectos fundamentais para a sua 

existência, como saber identificar as necessidades e estabelecer os requisitos, 

desenvolver designs que atendam a estes requisitos, avaliar o processo, envolver o 

usuário no desenvolvimento do projeto e estabelecer metas de design. O 

estabelecimento de metas deve estar abalizado em dois aspectos: as metas de 

usabilidade e as metas decorrentes da experiência do usuário.  

As metas de usabilidade são divididas em seis metas, segundo PREECE et 

alii (2005), sendo: eficácia, eficiência, segurança, utilidade, facilidade de aprender e 

facilidade de memorizar. 

A meta da eficácia se refere ao quanto o sistema é bom, tendo em vista o que 

se espera dele; eficiência diz respeito a como o sistema auxilia o usuário na 

realização das tarefas; segurança significa proteger o usuário de condições 

perigosas e situações indesejáveis; utilidade implica na funcionalidade que o sistema 

propicia para os usuários realizarem aquilo de que necessitam ou que desejam; 

facilidade de aprender refere-se à velocidade e grau de dificuldade em aprender a 

utilizar um sistema. Por fim a meta de facilidade de memorizar diz respeito à 

capacidade do usuário de lembrar como se utiliza o sistema, uma vez que ele já 

Figura 1: Processos de interação desta pesquisa 

PROFESSOR 

EQUIPE 

ALUNO 

GAME 

PESQUISADOR 



43 

 

 

 

sabe, ficando algum tempo sem utilizá-lo. Tais metas de usabilidade podem se 

tornar critérios de usabilidade que nortearão uma avaliação de um projeto de 

construção de um sistema, podendo refletir até mesmo, as prioridades de uma 

determinada empresa na produção de seus sistemas.  

As metas decorrentes da experiência do usuário são mais subjetivas que as 

de usabilidade, uma vez que elas tentam captar as percepções, experiências e 

emoções do usuário. Um aplicativo lúdico como um jogo de computador pode ter um 

alto grau de dificuldade para o usuário (o que fere algumas metas de usabilidade) e 

essa dificuldade pode trazer uma experiência divertida e desafiadora a ele. As metas 

de usabilidade estão preocupadas em como o usuário lida com o sistema, já as 

metas decorrentes da experiência do usuário estão centradas nas sensações e 

emoções do mesmo. Essas metas auxiliam na busca de criação de sistemas que 

sejam satisfatórios, divertidos, agradáveis, úteis, motivadores, esteticamente 

apreciáveis, incentivadores de criatividade, compensadores, emocionalmente 

adequados, etc. 

O design de um aplicativo deve seguir alguns princípios de design, Norman 

(1988, apud PREECE 2005) elencou alguns princípios, que se tornam a base de 

avaliação de um aplicativo. Logo, é possível fazer uma análise das metas e uma 

avaliação com base nestes princípios, lembrando que nem todos os princípios são 

aplicáveis simultaneamente em um aplicativo. A seguir uma descrição dos princípios 

e no capítulo de metodologia serão apresentados aqueles utilizados na análise do 

game (foco da pesquisa). 

 

Princípio da visibilidade 

O primeiro princípio se refere à visibilidade, tal princípio se alicerça sobre a 

função e ação do usuário, ou seja, quanto mais visíveis forem as funções, mais os 

usuários saberão como proceder. Para citar um exemplo, temos os ícones de iniciar 

e pausar logo abaixo da exibição de um vídeo, caso estes comandos não 

estivessem à vista, dificultariam estas ações para o usuário. 

 

Princípio do feedback 

O feedback tem ligação com o princípio anterior. Trata-se do retorno de 

informações sobre uma ação que foi feita. Em um ambiente hipermidiático, este 
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feedback pode ter várias faces, como um texto, um som, imagem, vídeo, mas será o 

―retorno‖ do sistema que permitirá o usuário continuar uma atividade. 

 

Princípio da restrição 

Formas de delimitar os tipos e interações que pode ocorrer em um 

determinado momento. Existem as restrições físicas, lógicas e culturais. Para 

exemplificar, podemos citar o exemplo de um menu em um aplicativo de 

apresentações eletrônicas (digitais). Quando se está inserindo/editando uma 

imagem, algumas funções referentes a texto e tabela, por exemplo, ficam 

desabilitadas para evitar que o usuário ―perca‖ tempo procurando as funções 

referentes à imagem, tratam-se portanto, de uma restrição lógica. As físicas dizem 

respeito, por exemplo, aos cabos que ligam os periféricos ao gabinete. Cada um tem 

um formato (e em alguns casos cores diferentes) de modo a não haver instalações 

erradas. E as culturais se dão nas convenções estabelecidas, por exemplo, o 

vermelho para alertas, o símbolo ―x‖ para parar, sinais sonoros que indicam perigo, 

etc. 

 

Princípio do mapeamento 

Trata da relação entre os controles e seus efeitos no mundo.  O mapeamento 

dos controles em um controle remoto de um DVD, por exemplo, indica que a posição 

de iniciar, avançar, voltar e pausar pode facilitar ou não a vida de um usuário. Se o 

controle seguir a seguinte ordem dos botões: voltar, iniciar/pausar e avançar, a 

própria ordem dos botões facilita sua utilização, por estarem posicionados de forma 

que tenha relação com a sua função. 

 

Princípio da consistência 

Implica em projetar interfaces que tenham semelhanças nas suas operações 

e que utilizem elementos semelhantes para realizar tarefas análogas. Um exemplo 

seria a forma utilizada para selecionar objetos em sistemas diferentes. Outro 

exemplo se refere à ação copiar elementos (trechos de textos, arquivos etc.) 

utilizaria a mesma operação, como por exemplo, clicar com o mouse, manter 

pressionado, arrastar até o ponto que deseja copiar e pressionando a tecla ―Ctrl‖ do 

teclado largar no local de destino. 
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Princípio do affordance 

O termo affordance não foi traduzido por não encontrar um termo em 

português que desse a dimensão semântica que este termo representa. Trata do 

atributo de um objeto que permite às pessoas saber como utilizá-lo. Uma asa em 

uma xícara, por exemplo, facilita pegar este objeto, o formato do mouse, facilita 

(quase induz) apertar o botão, ou seja, a affordance seria como dar pistas para a 

utilização. Existem dois tipos de affordance, a real e a percebida. A affordance real é 

óbvia no sentido da percepção e por isso, não precisa ser aprendida. Não é possível 

também em interfaces. As affordances percebidas são convenções aprendidas que 

fazem com que o usuário tenha uma ideia de como utilizar o atributo. 

Este item procurou apresentar o conceito de design de interação, 

apresentando não apenas seu conceito, como o que o fundamenta, dando atenção 

especial às metas. Em seguida, foram apresentados os princípios do design de 

interação que servirão como fundamento na análise e avaliação do game em estudo 

nesta dissertação. 

 

3.1.3 INTERAÇÃO NOS GAMES 

Antes de levantar a discussão teórica sobre o discurso, vale destacar a 

concepção sobre interação que os profissionais/pesquisadores da área de games 

têm, uma vez que o objeto de estudo é o jogo digital. 

Ao utilizar o conceito de interação associado aos games, Crawford (1997) 

ressalta que a maior e mais completa forma de representação é a representação 

interativa e os jogos promovem este elemento interativo, sendo um fator crucial em 

seus recursos. Em seguida apresenta a importância da interação. Não há uma 

distinção entre os termos interação e interatividade. A interação é responsável por 

injetar um elemento social e interpessoal ao evento, fazendo, por exemplo, com que 

um desafio deixe de ser técnico e passe a ser um desafio interpessoal. O que 

significa que um jogo tipo puzzle, sempre apresenta ao jogador o mesmo desafio, já 

um jogo com adversário, há reação das ações do jogador e apresenta diferentes 

desafios ao jogo. A principal diferença é que o desafio interpessoal tem maior 

significância emocional. 

Assim, por causa da interatividade o jogo é mais vivo, pois oferece ao jogador 

a possibilidade de criar suas próprias soluções, já um jogo sem interatividade 
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(puzzle) o jogador tem que encontrar a solução do designer. Um jogo reconhece a 

existência de um jogador e reage à personalidade dele. Como alternativa a um 

oponente humano, os jogos de computador podem apresentar uma personalidade 

ilusória, com a qual o jogador pode interagir. Assim, por mais que o computador 

tenha sucesso ou falhe em sintetizar um elemento social, ele pode tornar o jogo uma 

experiência altamente interativa para o jogador, uma vez que pode reagir com 

velocidade e rigor. 

O conceito de interação de Crawford (1997) está ligado à capacidade de 

reação de um jogo, frente à ação do jogador. Seja uma reação de um oponente 

humano ou não. A interação não se limita ao a(u)tor da reação, mas sim na 

existência dela. Com isso o autor afirma que há jogos com mais interatividade e 

outros com menos, o que importa sobre os modos de interação não é a qualidade 

mecânica, mas sua significância emocional. 

Ainda sobre o conceito de interatividade e interação associado a games, 

Salen & Zimmermman (2004) afirmam que jogar implica interatividade. Ao jogar, 

escolhas são feitas dentro do sistema do jogo, desenhado para suportar ações e 

resultados de forma significativa. Interação, por sua vez, está presente em todos os 

níveis, da interação formal do jogador com os objetos e peças do jogo, a interações 

sociais e culturais entre os jogadores e entre os contextos além dos espaços do 

jogo. Dessa forma, o termo interação se apresenta de forma mais ampla do que a 

interatividade. 

 Os autores ressaltam a dificuldade de definição do termo interatividade, por 

considerar uma palavra que pode significar tudo e nada ao mesmo tempo. Em 

virtude disso e na tentativa de buscar uma conceituação consistente e aplicada a 

jogos os autores utilizaram outros para refletirem sobre o termo, discutidos a seguir.  

Stephen W. Littlejohn (1989) afirmam que algo é interativo quando há 

relacionamento recíproco de algum tipo entre dois elementos no sistema, logo 

conversas, base de dados, jogos e relacionamentos sociais, por exemplo, são todos 

interativos.  

Brenda Laurel (1989) aborda outro aspecto ao conceituar interatividade, o 

conceito de representação. Algo é interativo quando pessoa pode participar como 

agente dentro de um contexto representacional, abordando este aspecto ela enfatiza 
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o componente interpretativo da experiência interativa conceituando o sistema 

interativo como um espaço representacional.  

Andy Cameron (1995) constrói seu conceito ressaltando a ideia de 

intervenção direta. Interatividade significa a habilidade de intervir de modo 

significativo na representação em si e não para lê-la de forma diferente. Assim 

interatividade na música significaria habilidade de mudar o som, na pintura seria 

mudar as cores ou fazer marcas, etc. O autor ainda sugere uma conexão entre 

interatividade e ação explícita como elemento-chave para os jogos e a experiência 

significativa do jogo. 

Salen & Zimmermman (2004) argumentam que nenhum dos conceitos citados 

pelos autores de sua análise apresentou definições que descrevem como e onde a 

interatividade se realiza e nenhum deles dá conta da relação entre estrutura e 

contexto, dois elementos-chave para a construção do significado. O que traz o 

seguinte questionamento: se a interatividade é ubíqua será este um termo útil para 

compreender os jogos? 

Para responder a este questionamento os autores levantaram modos de 

interatividade que, de certa forma, abarcava alguns conceitos de interatividade. 

Estes são:  

(i) Modo 1: Interatividade cognitiva ou participação interpretativa, que 

consiste em participação psicológica, emocional e intelectual entre a pessoa 

e o sistema; 

(ii) Modo 2: Interatividade funcional ou participação utilitária, que inclui 

interações funcionais e estruturais com o material componente do sistema 

(real ou virtual), por exemplo, em relação à interface e usabilidade. 

(iii) Modo3: Interatividade explícita ou participação com escolhas e 

procedimentos projetados. Em outras palavras, participação clara, como 

clicar em hiperlinks de um romance não linear, seguir regras de um jogo de 

tabuleiro, utilizar um joystick para manipular, etc. 

(iv) Modo 4: além da interatividade do objeto ou participação com a 

cultura do objeto. Esta interação ultrapassa os limites do sistema e passa a 

interferir na cultura e contexto. Um bom exemplo é a cultura dos fãs, que co-

constroem realidades comuns usando sistemas como base, como é visto no 

seguinte questionamento: O Superman voltará à vida? Kirk ama Spok? 

(SALEN & ZIMMERMMAN 2004, p.59, tradução nossa) 



48 

 

 

 

Apesar de considerar que o modo (i) ocorra universalmente na experiência 

humana, o modo (iii) se mostra mais adequado para definir o que se quer dizer 

quando diz que um jogo é interativo, muito embora reconheçam que os quatro 

modos podem ocorrer simultaneamente em qualquer experiência de um sistema 

projetado. A experiência se torna verdadeiramente interativa quando o participante 

faz escolhas que foram criadas dentro da atual estrutura da experiência. Escolha 

essa que gera uma resposta do sistema e a relação entre a escolha do jogador e a 

resposta do sistema é uma forma de caracterizar a profundidade e a qualidade da 

interação.   

Considerando o modo como as escolhas são incorporadas na atividade do 

jogo, pode-se olhá-las em dois níveis: o micro, que confronta as escolhas do jogador 

momento a momento durante o jogo e o macro, que representa a forma que estas 

microescolhas se unem como elos para formar uma larga trajetória de experiência. 

Em resumo a concepção de interatividade em SALEN & ZIMMERMMAN é 

muito ligada a conceitos de design, jogo significativo. Quando um jogador interage 

com o sistema determinado de um jogo, o jogo significativo emerge.  

3.2 DISCURSO  

Em uma pesquisa em que os processos interativos e as relações de troca 

fazem parte do conteúdo focal e estes se materializam em discursos gerados 

através dos instrumentos de pesquisa, é mister apresentar não só a concepção de 

discurso utilizada, como também a abordagem adotada relativa à análise destes 

discursos produzidos. 

Fairclough (2008) defende a ideia do discurso como prática social, dessa 

forma, ele se distancia da ideia de uma prática individual ou de um mero reflexo de 

variações situacionais. Esta abordagem implica em ver o discurso como forma de 

ação e de representação do mundo, implica ainda perceber uma dialética entre o 

discurso e a estrutura social. A estrutura social é uma condição, ao mesmo tempo 

em que é um efeito do discurso, ou seja, ele é moldado e restringido por ela. Por 

conseguinte, o discurso é uma prática que visa à significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significado. 

A partir dessa visão de discurso, é possível detectar três contribuições: 

construção das identidades sociais, construção das relações sociais e construção 
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sistemas de conhecimento e crenças. Fairclough (2008) coloca estas três 

contribuições como funções da linguagem, denominada por ele como função 

identitária, relacional e ideacional e acrescenta ainda como função da linguagem 

uma contribuição de Halliday (1978 apud Fairclough 2008), denominada de função 

textual, que se remete ao modo como as informações são trazidas em primeiro 

plano ou relegadas a informações secundárias em um discurso. A prática discursiva 

serve tanto para representar a sociedade como para transformá-la. Logo, é possível 

perceber que a constituição discursiva da sociedade reflete a prática social e não 

são simples ideias isoladas nas cabeças das pessoas. 

O conceito de discurso também é discutido por Gee (2007), e apresenta 

ideias consonantes com Fairclough (2008). Ele utiliza a expressão ‖Discourse‖ com 

―D‖ maiúsculo. Ele considera a linguagem como uma ferramenta totalmente 

integrada com os contextos sociais e culturais onde é usada, contextos que 

simultaneamente refletem e o ajudam a criar. Com este sentido GEE (2007a) 

apresenta a noção de discurso com ―D‖ maiúsculo, que tem relação com aprovação 

e conhecimento de identidade socialmente situada, que pode ser até uma atividade 

(um membro de uma gang, ou um policial, por exemplo). Discurso para ele é sobre 

como conseguimos reconhecer um ―ser‖, em um dado tempo e lugar, um tipo de 

pessoa socialmente significativa. Ele apresenta o discurso como a forma de ler e 

interpretar o mundo e de ser modificado por este mundo também. O ―D‖iscurso é, 

portanto, uma forma diferente de usar uma linguagem integrada com "outras coisas", 

de modo a aprovar um tipo particular de identidade socialmente situada. O Discurso 

sempre está associado a outros Discursos. A palavra discurso (com ―d‖ minúsculo) é 

utilizada por ele como a língua em uso. 

Sempre que produzirmos um discurso, com a intenção de sermos 

compreendidos, nosso interlocutor tem que saber quem nós somos e o que nós 

estamos tentando fazer.  Segundo GEE (2007a) não apenas a linguagem, mas 

lugares e coisas também comunicam.  Discursos não são apenas sobre a 

linguagem. Ele trabalha conceitos como ―Who” e “What”. O ―Who” refere-se a qual 

identidade socialmente situada, o falante está assumindo naquele lugar, naquele 

momento. Já o ―What” trata do conteúdo, que possui relação direta com o contexto, 

sendo muito importante no discurso. A nossa identidade e o conteúdo ajudam a criar 

os da outra pessoa. A identidade (tipo de pessoa) não são construídas apenas por 
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palavras, mas também o ambiente que está, assim podem existir diferentes tipos de 

identidades no mesmo ambiente. Em resumo, trata de perceber como as pessoas 

dizem coisas que ajudam a constituir conteúdo (―What”) que eles estão fazendo. Por 

sua vez, o que eles estão falando (―What”) ajuda a constituir a identidade (―Who”) em 

um determinado tempo e espaço, dentro de um determinado conjunto de práticas 

sociais, ou seja, sua identidade socialmente situada. E finalmente quem (―Who”) eles 

estão sendo em um determinado tempo e espaço, dentro de um determinado 

conjunto de práticas sociais, produzem e reproduzem momento a momento o nosso 

mundo político, social, cultural e institucional. 

O discurso, portanto é formado por diferentes formas de falar/ouvir, e muitas 

vezes também, escrever/ler, conjugadas com diferentes formas de atuar, interagir, 

valorizar, sentir, vestir, pensar, crer, com outras pessoas e com vários objetos, 

ferramentas e tecnologias, como forma de adotar identidades específicas 

socialmente reconhecidas, envolvidas em atividades específicas também 

socialmente reconhecidas. 

Quando as pessoas querem dizer uns aos outros, há sempre mais coisas do 

que a linguagem em jogo. Gee (2007a) compara o ―estar‖ em um discurso como 

estar em uma dança com palavras, ações, valores, sentimentos, outras pessoas, 

objetos, ferramentas, tecnologias, lugares e tempo, de modo a ser reconhecido 

como uma espécie distinta de Who, fazendo uma espécie distinta de What. Portanto, 

ser capaz de compreender o discurso é ser capaz de reconhecer a dança.  

Todos nós temos muitas identidades, todos são membros de ―D‖iscursos 

diferentes. A pessoa em ação, na interação e no diálogo é, ao mesmo tempo, agente 

e paciente. Agente, pois coordenam ativamente outras pessoas, objetos, ambientes 

e são pacientes, pois são coordenadas também por uma série de coisas. Discursos 

não são unidades ou caixas com limites apertados, mas são formas de reconhecer e 

ser reconhecido.  

Gee (2007a) postula a existência de um discurso primário e um discurso 

secundário. O discurso primário é quando cedo na vida, todos nós aprendemos de 

forma culturalmente distinta a ser uma ―pessoa de todo dia‖, ou seja, não 

especializada ou profissionalizada. Com o desenvolvimento, discursos primários 

podem cruzar com outros discursos, ou até mesmo morrer. No entanto, para a 

maioria é o discurso primário, entrecruzado com estes outros discursos que nos faz 



51 

 

 

 

possuir um ―Discurso da vida‖ (lifeworld Discourse), que é a forma como pensamos, 

agimos, interagimos, a fim de ser uma pessoa ―diária‖, ou seja, não especializada. 

Todo este discurso que se adquire na vida em esferas públicas de socialização 

(grupos religiosos, escola, negócios, etc.), além de nosso grupo inicial, é o discurso 

secundário.  

Ao relacionarmos o conceito de discurso apresentado em Fairclough (2008) e 

em Gee (2007) percebemos a complexidade do conceito de discurso, no qual ele 

transcende a produção oral ou escrita, estando ligado a um elemento socialmente 

construído que constitui e é constituído pela realidade, a causa e o efeito do discurso 

estão na estrutura social. 

 

3.4.2. ANÁLISE DO DISCURSO 

Uma vez que o conceito de discurso foi discutido, podemos agora definir o 

que se entende por análise do discurso. Ramalho e Resende (2011) apresentam o 

conceito de Análise do Discurso Crítica (doravante, ADC) como se referindo ―a um 

conjunto de abordagens científicas interdisciplinares para estudos críticos da 

linguagem como prática social.‖ A partir desta concepção, pode-se concluir, segundo 

as autoras, que o objetivo da análise do discurso crítica é fornecer suporte científico 

para pesquisas sobre o papel do discurso em relação a problemas sociais 

contextualmente situados. 

Observando o objetivo da análise do discurso crítica, contata-se que a ADC 

não pode ser confundida com uma simples atividade de leitura e interpretação, ela 

deve estar associada aos efeitos sociais, para tanto o analista do discurso deve se 

pautar em categorias analíticas. Vale salientar que a seleção de categorias não deve 

ser feita previamente, ou seja, a partir das questões do pesquisador e como uma 

consequência do texto (dados da pesquisa) que se devem definir quais categorias 

são mais relevantes àquele estudo. No entanto, o conhecimento prévio das 

categorias é indispensável. 

Ramalho e Resende, 2011 iluminadas por Fairclough (2003)4 apresentam 

algumas categorias de análise que serão elucidadas a seguir. Estas são: avaliação; 

                                            
4
 As autoras utilizam FAIRCLOUGH, Norman. Analyzing discourse: textual analysis for social 

research. London; New York: Routledge. 2003, para embasar a apresentação das categorias e 
exemplificar com uma análise. 
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coesão; estrutura genérica; identificação relacional, intertextualidade; processos de 

transitividade e estruturas visuais, interdiscursividade; e metáfora. 

 

Avaliação 

Diz respeito a apreciações ou perspectivas do locutor, mais ou menos 

explícitas, sobre aquilo que ele considera bom ou ruim, suas aspirações ou não, etc.  

Existem quatro formas de materialização de avaliações no discurso, segundo 

Ramalho e Resende (2011): (a) as afirmações avaliativas, (b) as afirmações com 

modalidades deônticas, (c) avaliações afetivas e (d) as presunções valorativas. As 

afirmações avaliativas apresentam o elemento avaliativo mais explícito, manifestado 

em sinal de exclamação, advérbio avaliativo, por exemplo. As afirmações com 

modalidades deônticas referem-se a avaliações em termos de obrigatoriedade (por 

exemplo, o verbo ―ter‖), permissão (no sentido de ―poder‖), volição (referente à 

vontade, verbo ―querer‖), proibição (com sentido de ―não pode‖) e ordem (com 

manifestações imperativas). As afirmações afetivas relacionam-se a percepções, 

reflexões e sentimentos. As presunções valorativas, por fim, referem-se a avaliações 

implícitas, sem marcas textuais aparentes. 

 

Coesão 

Esta categoria possui relação direta com a composição formal do texto. Trata 

de relações funcionais entre as orações, HALLIDAY (1985 apud RAMALHO e 

RESENDE 2011) apresenta as seguintes relações: injunção, referência, substituição 

e por coesão lexical. 

 

Estrutura genérica 

Trata-se de uma macroanálise social e textual, ou seja, a atividade em que o 

gênero em estudo é produzido e circula bem como as relações sociais envolvidas. A 

identificação dos atores sociais em textos, ou seja, das posições que os atores 

sociais ocupam em um texto é o que define a categoria identificação relacional. 

 

Intertextualidade  

É definida por FAIRCLOUGH (2008) como: 
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a propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de 
outros textos, que podem ser delimitados explicitamente, ou 
mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar 
ironicamente, e assim por diante. (P.114). 
 

Dessa forma, percebemos que os textos podem trazer neles marcas de outros 

textos, a utilização desta categoria permite perceber um posicionamento, pelo fato 

da intertextualidade representar uma voz particular inserida em um texto. 

 

Processos de transitividade 

Uma das formas de investigar as maneiras como o produtor de um discurso 

representa aspectos do mundo é através da categoria processos de transitividade. 

As escolhas feitas pelo falante no sistema de transitividade revelam os agentes, os 

pacientes e as circunstâncias, por exemplo.  

 

Estruturas visuais 

Como nem todo texto é formado por palavras, as estruturas visuais, também 

são discursos passíveis de análise, podendo ser classificada em dois tipos, as 

narrativas e as conceituais. As estruturas visuais narrativas representam ações, 

processos de mudança, por exemplo; já as conceituais representam significados, 

estruturas. 

 

Interdiscursividade 

Outra maneira captar as representações de aspectos do mundo em discursos 

é através da categoria interdiscursividade. Nesta categoria, procura-se perceber 

marcas discursivas que estabeleçam pontos de contato com outros discursos, que 

podem representar práticas sociais. Fairclough (2003 apud RAMALHO e RESENDE 

2011) afirma sobre a interdiscursividade que: 

É, em princípio, uma categoria representacional ligada a maneiras 
particulares de representar aspectos do mundo. Discursos 
particulares associam-se a campos sociais, interesses e projetos 
particulares, por isso podemos relacionar discursos particulares a 
determinadas práticas. É possível identificar diferentes discursos 
observando as diferentes maneiras de „lexicalizar‟ aspectos do 
mundo. (p.142) 
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Metáfora 

A última categoria apresentada é a metáfora, ela visa identificar de maneira 

particular a realidade, uma vez que a metáfora é utilizada quando se busca 

compreender algo em termos de outra coisa, recorrendo a sua experiência para isso. 

Existem três tipos de metáforas segundo Lakoff e Johnson (2002 apud RAMALHO e 

RESENDE 2011), as metáforas conceituais, as operacionais e as ontológicas. Esta 

se refere ao modo como compreendemos nossas experiências a partir de objetos, 

substâncias ou entidades; essa está relacionada ao modo como organizamos 

conceitos em relação a uma determinada orientação espacial; e aquela apresenta a 

forma como entendemos um conceito em termos de outro conceito. 

A seleção das categorias de análise nesta pesquisa, como foi dito, se deve a 

dois fatos, primeiro pela natureza da pesquisa, bem como suas questões; depois 

pela percepção após uma primeira leitura nos dados gerados, fazendo com que a 

sensibilidade do pesquisador defina o que for mais eficaz para gerar resultados 

coerentes aos objetivos da pesquisa. 

 

3.4.3 DISCURSO NOS GAMES 

O game é um produto da cultura digital que ao ser utilizado, ocorrem práticas 

sociais em que a linguagem tem papel fundamental. Mas se detivermos os olhos no 

game em si, percebemos que a linguagem também possui um papel fundamental e 

o sucesso dos jogos digitais é um indício de que essa linguagem é trabalhada de 

modo que o jogador não encontre dificuldades que o impedem de continuar seu 

entretenimento. Esta subseção pretende mostrar singularidades da linguagem nos 

games. 

A criança não vê a linguagem como um desafio grande, quando está 

associada a regras claras, atividades e ao ato de jogar. Os jogos podem envolver a 

―lucidez de linguagem funcional‖, ou seja, uma relação próxima entre linguagem e 

função (linguagem e significado).  Segundo o Gee (2007b) existem duas maneiras 

de entender as palavras, a verbal e a situada. As pessoas têm compreensões 

situadas quando conseguem associar a imagens, experiências, ações, ou um 

diálogo com as palavras com as quais estão associadas. Há a compreensão verbal, 

quando apenas se consegue associar palavras a outras palavras (como em 

paráfrase ou definição). Embora a compreensão verbal possa oferecer contribuições 
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em transmitir informações, ela não é capaz de facilitar a criação de uma solução 

para um problema real, onde os alunos têm que aplicar as palavras ao mundo para 

cumprirem metas e ações. 

Segundo Gee (2007b), bons videogames não são apenas suporte para 

significados situados, para materiais escritos associados com o jogo como manuais, 

mas também para toda linguagem dentro do próprio jogo. O significado desta 

linguagem está sempre associado a objetivos, ações, experiências, imagens e 

diálogo. 

Com relação à criança e a linguagem acadêmica existe um paradoxo: o que é 

difícil na escola, não é fora dela. Não é a linguagem que faz a diferença e sim o 

discurso. A diferença está na construção situada deste discurso. No game, a 

linguagem o direciona para ações, experiências etc. O discurso da escola e seus 

muito subdiscursos sobre letramento e conteúdos, configuram uma linguagem 

complexa, dentro de uma identidade não atraente, relacionam palavras, com outras 

palavras e textos, não para imagens significativas e motivadoras, ações, objetivos e 

experiências diálogo, mas para classificar os alunos como bons ou ruins. 

Perece-se então, que a linguagem (discurso) quando trabalhada de forma 

contextualizada, significativa e situada, tende a não se tornar um problema, e mais, 

tende a representar um importante instrumento gerador de experiência repleto de 

significância emocional. 

 

 



56 

 

 

 

 CAPÍTULO 4 GAME: DINOS VIRTUAIS  

 

 Este capítulo visa apresentar uma descrição do game Dinos Virtuais, objeto 

de estudo, que faz parte da contextualização desta pesquisa. A antecipação desta 

descrição bem como a dedicação de um capítulo ocorreu por considerar a 

diversidade de aspectos relevantes para a pesquisa. Assim serão abordados os 

principais aspectos tanto técnicos, quanto lúdicos e pedagógicos. Vale salientar que 

as descrições feitas aqui se referem à versão 4.0 (a última versão do protótipo), uma 

vez que ela apresenta a versão de aplicação. As demais versões serão 

apresentadas no capítulo de apresentação e análise dos dados (capítulo 6). A 

estrutura deste capítulo de baseia em dois grandes temas: game enquanto jogo 

digital e o game enquanto ambiente de aprendizagem. Primeiramente será 

apresentada uma descrição do jogo, seguido de seus objetivos, da narrativa e da 

navegação, em seguida serão abordados os aspectos educacionais. 

 

4.1 GAME ENQUANTO JOGO DIGITAL 

 Desde sua concepção, o game Dinos Virtuais foi projetado no intuito de servir 

como um recurso para o educador trabalhar conceitos de forma lúdica e motivadora. 

Um dos seus objetivos é divulgar os dinossauros brasileiros através de um ambiente 

virtual lúdico, que estimula a pesquisa de conceitos relevantes na área de 

paleontologia, como fósseis, evolução, adaptação, etc. 

 

Concepção e características 

 Trata-se de um game digital que busca aglutinar características lúdicas e 

pedagógicas, para o público infanto-juvenil. A paleontologia como temática, é 

inserida no contexto do jogo, contribuindo para a divulgação das diversas atividades, 

do trabalho de um paleontólogo e seu resultado final: a exposição no museu.  

 O jogador (público-alvo de 10 a 15 anos) experimenta um ambiente interativo 

e imersivo que, segundo Noboa e Haguenauer (2011), ―faz com que ele aprenda um 

pouco sobre os dinossauros brasileiros, sobre as ações de um paleontólogo, 

desenvolvendo habilidades e competências úteis em sua formação‖. Trata-se de um 
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jogo curto uma vez que tem que possuir um tempo máximo de 50 minutos para ser 

aplicado em uma turma sem que afetasse a rotina escolar. 

 O Game Dinos Virtuais não é online e não é multiusuário, há apenas um 

personagem que realiza as ações. Os comandos para realizar essas ações são 

simples e semelhantes a outros jogos presentes no mercado. O jogo trabalha com 

elementos gráficos em duas e três dimensões e em vídeo.   

 

Cenário  

 O cenário é construído em três dimensões, nele há também elementos em 

duas dimensões não interativos, como placas informativas afixadas na parede. Parte 

do conteúdo do game é exibido através de vídeos que são ativados aos clicar em 

determinados itens presentes no cenário. A visão do jogador é em primeira pessoa, 

os comandos do jogo são realizados através do teclado e do mouse e é necessário 

que o computador tenha uma placa de vídeo para o jogo ser utilizado.  

 O cenário do jogo é inspirado no Museu Nacional, quem já esteve presente lá 

reconhecerá alguns ambientes. O game possui um total de oito salas, estão são: 

entrada, escadaria, antessala do pátio interno, pátio interno e mais 4 salas de 

exposição do dinossauro.  

 Na entrada, há a imagem dos envolvidos na construção do game: Museu 

Nacional, LATEC-UFRJ, Universidade federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Exposição virtual: Dinos Virtuais, além 

de um mapa para localização e dos créditos do game (C.F. figura 2). 

 

Figura 2: Entrada 
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 A escadaria é apenas um ambiente de passagem, nela não há conteúdos, 

sua importância reside na semelhança com a escadaria do Museu Nacional, 

facilitando a relação entre o cenário do game e o Museu Nacional (c.f. figura 3). 

 

Figura 3: Escadaria na entrada 

A antessala do pátio interno é uma sala vazia que faz a ligação entre a 

escadaria e o pátio interno. Nela estão afixadas informações na parede para que o 

jogador possa consultar (c.f. figura 4). 

 

Figura 4: Antessala do pátio interno 

O pátio interno é um ambiente que também possui semelhanças com o pátio 

do Museu Nacional. Neste ambiente do game, há ícones em três dimensões que 

ficam flutuando e girando. Quando estes ícones são clicados aparece um vídeo 
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contendo informações para auxiliar nos desafios. Os ícones flutuantes são quatro 

fósseis e um jaleco simbolizando o pesquisador (c.f. figura 4). 

 

Figura 5: Pátio interno 

 Nas salas de exposição dos dinossauros, há a reprodução em vida ou fósseis 

de dinossauros construídos em três dimensões. Próximo aos dinossauros há uma 

placa que serve para iniciar os desafios (c.f. as figuras de 6 a 9). 

 

 

Figura 6: Sala do fóssil do dinossauro Staurikisauros Plicei 
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Figura 7: Sala da reprodução em vida do dinossauro Gondwanatitan Faustoi 

 

Figura 8: Sala da reprodução em vida do dinossauro  Asmithwoodwardia  Scotti 

 

Figura 9: Sala da reprodução em vida do dinossauro Giganotosaurus Carolinii 
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 Os ambientes do jogo apresentados na figura acima se dividem em dois 

andares. O primeiro andar é composto por: entrada, escadaria, antessala do pátio 

interno e pátio interno. Neste andar estão disponibilizadas as informações relevantes 

para os alunos vencerem os desafios. No segundo andar, estão as quatro salas dos 

dinossauros, nelas há os desafios. 

Narrativa  

 A narrativa do game possui o elemento personagem, que possibilita a criação 

de uma identidade para o jogador. O jogador passa a ser um candidato a se tornar 

um paleontólogo Junior do Museu Nacional e, para isso, ele deve demonstrar seus 

conhecimentos em paleontologia. Para adquirir este conhecimento, o aluno deve se 

valer de sua capacidade de busca de informações e de exploração, uma vez que as 

informações se encontram espalhadas pelo ambiente do jogo.  

 Não há uma ordem para a resolução dos desafios, o aluno pode trilhar o 

caminho que achar melhor para chegar ao final do game, enfatizando a 

característica da narrativa na cibercultura, pois o percurso durante o jogo é 

construído pelo próprio jogador. Ao iniciar o jogo, o aluno se depara com uma tela 

que apresenta as orientações iniciais para o game. A figura 10  e 11 apresentam a 

tela do roteiro que o jogador visualiza. 

 

Figura 10: Tela inicial do game "Dinos Virtuais” 
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.  

Figura 11: Tela inicial do roteiro. 

Em seguida, o aluno tem contato com instruções para o game, a leitura no 

game não é obrigatória, no entanto apresenta dicas não só de como jogar, como 

também dos comandos. 

As instruções de como jogar, procuram estimular os jogadores a procurarem o 

desafio e explica o significado dos ícones presentes na tela. As figuras 12 e 13 

apresentam as telas ―Como jogar‖ e ―comandos‖. 

 

Figura 12: Tela "como jogar" 
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Figura 13: Tela "Comandos" 

Ao terminar todos os desafios o jogador se depara com uma tela que indica o 

final. Há três possibilidades de final, dependendo do desempenho do aluno. A 

primeira possibilidade está relacionada a um baixo número de acertos nas perguntas 

do quiz, ela sugere que o aluno busque mais informações pelo museu e o estimula a 

jogar novamente. A segunda possibilidade aparece para o aluno que teve alguns 

erros. O jogador é parabenizado pelo seu desempenho e há sugestão para buscar 

mais informações no intuito de aprimorar sua atuação e finaliza incentivando-o a ter 

sucesso e acreditando em seu potencial. A terceira possibilidade surge ao acertar 

todas as respostas do quiz. O jogador é parabenizado e valorizado, tornando claro 

que ele cumpriu o objetivo do jogo. Há ainda a apresentação de sites para que o 

aluno tenha a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos e, por fim, é exibido 

um vídeo com cenas reais de expedição em busca de fósseis no Brasil. Os textos 

presentes em ―orientações iniciais‖, ―como jogar‖ e ―finais possíveis‖ estão no anexo 

IV. 

 

Características essenciais   

 Aplicando as características essenciais dos games, cunhadas por Crawford 

(1997): representação, Interação, conflito e segurança; ao game Dinos Virtuais, 

temos:  
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Representação 

 O mundo do jogo é uma representação de um museu (claramente inspirado 

no Museu Nacional), onde todas as informações necessárias para o game estão 

presentes nele, não havendo necessidade de utilização de agentes fora do ambiente 

do jogo. Há existência de regras para o game, como por exemplo, utilizar 

determinados comandos para obter determinadas ações, responder as perguntas do 

quiz, uma de cada vez, possibilidade de escolher o caminho para se chegar ao final, 

etc.  

 O jogo também procura recriar um passeio pelo museu, onde o jogador 

encontrará com fósseis que encontraria em uma exposição, ou seja, cria-se 

subjetivamente uma realidade, fazendo com que esta noção de exposição virtual se 

torne subjetivamente real na cabeça do jogador.  

 

Interação 

 Segundo o conceito de interação em Crawford (1997), este jogo possui 

elementos de significância emocional, na medida em que procura inserir o aluno em 

um contexto imersivo, fazendo-o vivenciar a experiência de tentar se tornar um 

paleontólogo Junior do Museu Nacional. Assim, as reações do jogo se dirigem para 

apontar o caminho e dizer se o jogador está ou não rumo a esta conquista. Os 

botões de ativação do quiz e os ícones flutuantes para ativação dos vídeos são 

exemplos de reações do game às ações do jogador, ou seja, os conteúdos para 

consulta e o feedback são as principais reações do game às ações do jogador que 

procura conquistar o objetivo. 

 

Conflito 

 O conflito é apresentado no próprio roteiro inicial, quando convida o jogador a 

um desafio, o de mostrar seus conhecimentos para fazer com que ele se torne o 

paleontólogo Junior do Museu Nacional. A partir de então, os desafios são 

apresentados na forma de quiz, onde o jogador poderá recorrer a informações 

contidas no game com o intuito de se preparar melhor para vencer este desafio. 
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Segurança 

O desafio/conflito no game ―Dinos Virtuais‖ é realizado através de um jogo de 

perguntas e repostas e isso pode levar o aluno a se intimidar, por não ter segurança 

se sabe ou não as respostas das perguntas que encontrará pela frente, bem como 

poderá frustrá-lo caso seu desempenho seja aquém do esperado.  

O game, no entanto, estimula a busca de informações, para aumentar sua 

segurança e oferece palavras de estímulo, caso o aluno não se saia bem, induzindo-

o a tentar de novo para se aprimorar. Dessa forma, existe uma segurança em tentar 

(com a possibilidade de errar), pois o aluno sabe que não terá uma nota baixa ou 

não terá seu fracasso valorizado. Ele saberá que com a prática pode melhorar e isso 

o protege de possíveis sentimentos e sensações ruins, que poderiam surgir a partir 

de seu contato com o game. 

 

4.2 GAME ENQUANTO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

O game Dinos Virtuais, desde sua concepção, tinha o objetivo de ser um 

game educativo. Em virtude disso, iniciarei esta subseção que visa descrever o 

game enquanto ambiente de aprendizagem, relacionando os princípios de 

aprendizagem (GEE 2009), incorporados pelo game Dinos Virtuais, discutidos na 

seção 2.3. Em seguida apresentarei o conteúdo e as orientações para o professor. 

 

Princípios de aprendizagem 

GEE (2009) apresenta 16 princípios, a seguir explicitarei os princípios que 

possuem relação direta com o Game Dinos Virtuais, estes são: identidade; 

interação; risco; desafio e consolidação; contextualização de sentidos; frustração 

prazerosa e performance antes da competência: 

Identidade 

O roteiro inicial coloca o aluno como um candidato a paleontólogo Junior do 

Museu Nacional, criando assim uma identidade e o envolvendo nela. Esta identidade 

tem o compromisso de vencer os desafios de conhecimento para ter seu objetivo 

conquistado.  
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Interação 

Gee (2009) utiliza o termo interação, como a possibilidade de um feedback do 

game às ações do jogador. O game Dinos Virtuais fornece um feedback ao final da 

sequência de perguntas de um determinado dinossauro. Um ícone se ilumina no 

canto da tela, para o jogador perceber que aquele desafio terminou e ele poderá ir 

para o próximo. Ao final da sequência de perguntas, o aluno sabe quais questões 

acertou e quais errou. 

Risco 

O Game, enquanto gênero discursivo ou objeto de entretenimento, não 

apresenta riscos, uma vez que as experiências vividas no game não causam 

problemas ao jogador. O Game Dinos Virtuais, torna a ―derrota‖ (não atingir o 

objetivo) um estímulo para melhora, principalmente pela presença dos roteiros finais, 

que estimulam o aluno a jogar novamente e melhorar o resultado, a partir de sua 

experiência anterior. 

Desafio e consolidação 

 Não existe uma ordem para os alunos responderem o grupo de perguntas de 

cada dinossauro. No entanto, ele perceberá que as perguntas direcionam para 

determinadas estratégias para respondê-las. Algumas perguntas focam a relação de 

informações, outras o raciocínio lógico e outras estimulam a busca de informações 

no jogo. Dessa forma, na medida em que o aluno vai respondendo as perguntas ele 

se torna mais preparado para responder a próxima, consolidando o conhecimento 

gerado pelo desafio. 

Contextualização de sentidos 

As informações estão disponíveis no game para que o jogador as busque no 

intuito de se preparar para responder melhor às perguntas/desafio. Todas estas 

informações estão contextualizadas e reforçadas por texto, imagem e vídeo, assim 

cada concepção que o jogador aprende está ligada a uma experiência, uma 

necessidade, dessa forma estes conceitos são mais facilmente aprendidos. 

Frustração prazerosa 

O game Dinos Virtuais não enfatiza o mau desempenho, muito pelo contrário, 

o texto que aparece logo após o aluno responder todas as questões (c.f. anexo IV), 

para o jogador que não teve um bom desempenho, estimula-o a jogar novamente e 
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buscar mais informações, ao explorar mais o museu. Isso faz com que a experiência 

anterior o torne mais preparado para a próxima vez que jogar.  

Performance antes da competência 

Este princípio está ligado ao anterior, pois o game Dinos Virtuais estimula a 

busca de informações e as apresenta de forma contextualizada, de modo que o 

aluno possa desenvolver suas competências, na medida em que joga. O aluno não 

se sente pressionado a acertar todas as perguntas no seu primeiro contato com o 

jogo, pois ele percebe que poderá ter uma nova chance. Dessa forma, o game 

enfatiza a performance, uma vez que o aprimoramento das competências seja um 

meio e não um fim. 

Uma vez apresentados os princípios de aprendizagem do game Dinos 

Virtuais, dois elementos pedagógicos relevantes serão descritos: conteúdo e 

informações ao professor. 

  

Conteúdo e orientações para o professor 

O conteúdo do game trabalha com conceitos e informações referentes à 

evolução, adaptação, fósseis, paleontologia/arqueologia, paleoarte, 

paleovertebrados (brasileiros), supercontinentes e eras históricas. Tais conteúdos 

são trabalhados no ensino fundamental no segundo segmento. Na escola em que a 

versão 4.0 do game foi aplicada eles são ensinados na disciplina de ciências no 7º e 

8º ano.  

 Os conteúdos foram distribuídos no game através de quatro modalidades: 

placas explicativas em uma sala do museu, vídeos contendo depoimentos de 

profissionais da área sobre alguns conceitos, imagem em três dimensões dos 

dinossauros (reprodução em vida e fósseis) e formulação das perguntas e respostas 

do quiz, ou seja, os desafios. 

Placas explicativas 

As placas explicativas foram afixadas na antessala do pátio interno e nela 

continha informações referentes aos principais conceitos trabalhados no game, 

estes são: supercontinentes, adaptação, arqueologia e paleontologia, paleontologia, 

paleontólogo e fósseis. As placas explicativas são compostas por imagem e texto e 

não há interação, serve apenas para que o jogador consulte (c.f. figuras 14 e 15). 
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Figura 14: Placas com informações 1 

 

Figura 15: Placas com informações 2 

Vídeos 

 Os vídeos apresentam o conteúdo através de depoimentos de profissionais 

na área de paleontologia. Para que o jogador possa assistir aos vídeos, ele deve 

clicar em ícones flutuantes presentes no pátio interno no cenário do game, cada 

ícone representa uma imagem coerente com a temática do jogo. O conteúdo dos 

vídeos é: adaptação, o que é paleontologia, o que paleoarte, processo de 
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fossilização e trabalho do paleontólogo. As figuras 16 e 17 apresentam a imagem do 

vídeo e os ícones responsáveis pela sua ativação, respectivamente. 

 

Figura 16: Cena do vídeo sobre paleontologia 

 

Figura 17: Ícones flutuantes para ativação dos vídeos com conteúdos 

 

Reproduções em três dimensões dos dinossauros 

As reproduções tridimensionais dos dinossauros (fósseis e representação em 

vida) também representam conteúdo, pois uma observação mais detalhada pode 

revelar informações importantes, como por exemplo, dentes pontiagudos para 

carnívoros e dentes em forma de palitos para herbívoros, ou o próprio tamanho do 

dinossauro auxilia na descoberta de seu nome (c.f. figuras 18 e 19).  



70 

 

 

 

 

Figura 18: Staurikosauros Plicei e seus dentes pontiagudos. 

 

Figura 19: Tamanho do Gondwanatitan Faustoi, justificando a parte "titan" do seu nome. 

Desafios 

Os desafios do game foram construídos em forma de quiz (perguntas e 

respostas). Para a construção dos desafios no game foram consultadas as 

informações presentes na exposição virtual de paleovertebrados do portal ―Dinos 

Virtuais‖ (http://www.latec.ufrj.br/dinosvirtuais/catalogo/index.html) e do livro didático 

de ciências utilizado pela turma participante desta pesquisa. O portal Dinos Virtuais 

é uma criação do LATEC em parceria com o Grupo de Paleovertebrados do Museu 

Nacional. Seu objetivo, segundo Haguenauer (2007), é ―apoiar a comunidade de 

conhecimento, formada por jovens e adultos interessados em conhecer o universo 

http://www.latec.ufrj.br/dinosvirtuais/catalogo/index.html
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da paleontologia e acompanhar o trabalho de divulgação do Museu Nacional nessa 

área‖. 

 As perguntas tinham como objetivo fazer os alunos aprenderem tanto com os 

enunciados, como com as respostas. Era necessário buscar informações pelo jogo e 

fazer relação de ideias e informações para se chegar às respostas do quiz. Havia no 

game quatro dinossauros, para cada dinossauro havia quatro perguntas de múltipla 

escolha para o jogador responder. Os dinossauros presentes no game são: 

Asmithwoodwardia Scotti, Staurikosaurus Plicei, Gondwanatitan Faustoi e 

Giganotosaurus Carolinii. O jogo de perguntas e respostas era ativado quando o 

jogador clicava na placa do dinossauro (c.f. figuras 20 e 21). 

 

Figura 20: Exemplo de placa de início do desafio de perguntas e respostas. 

 

 

Figura 21: Exemplo da tela de perguntas. 
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 No intuito de sintetizar a inserção dos conteúdos em cada ambiente do jogo, 

foi elaborado um quadro resumitivo: 

 AMBIENTE SUPORTE DO CONTEÚDO CONTEÚDO 

Entrada Placas afixadas na parede 
Participantes na 
construção do game, 
mapa e créditos. 

Escadaria Imagem do cenário 
Associação com o 

Museu Nacional. 

Antessala do pátio 

interno 
Placas afixadas na parede 

Informações para 
auxiliar a responder o 
quiz. 

Pátio interno Vídeos  Depoimentos de 
paleontólogos. 

Sala da reprodução 

em vida ou dos fósseis 

dos dinossauros 

Reproduções em três 

dimensões dos dinossauros 

e pop-up 

Quiz e características 
físicas dos 
dinossauros. 

 

Orientações ao professor 

O professor recebeu informações e sugestões para trabalhar com o game em 

sala de aula, representando mais uma forma de conteúdo do game, ainda que não 

estivesse presente no ambiente do jogo. O texto referente às orientações do 

professor foi composto por duas partes: a descrição do game e sugestões de 

utilização (c.f. anexo IV).  

A descrição do jogo apresentava o objetivo do game, bem como que o 

produziu, conforme vemos na citação deste documento a seguir:  

Este jogo é uma produção do Laboratório de Pesquisa em 
Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (LATEC/UFRJ). O objetivo deste jogo é trabalhar 
com conceitos da paleontologia e divulgar uma pequena parte do 
acervo de paleovertebrados do Museu Nacional através de um 
ambiente lúdico. 
 

As sugestões de atividades, apresentadas neste documento entregue ao 

professor, levam em conta dois aspectos: a sensibilização e a avaliação. A 

sensibilização é realizada para motivar os alunos para determinado tema, com isso o 

professor utiliza estratégias variadas para atingir este objetivo. O game Dinos 

Virtuais, portanto, pode ser utilizado como uma destas estratégias de sensibilização 

para o tema paleontologia. O segundo aspecto diz respeito à verificação dos 
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conceitos aprendidos, uma vez que o game Dinos Virtuais poderia ser utilizado para 

observar, por exemplo, as dúvidas conceituais que surgiram, servindo de dado para 

o professor trabalhá-las mais detalhadamente em sala de aula.  

Convém destacar que as orientações do game não apontavam para utilização 

do jogo como único meio de apresentação do conteúdo, mas sim como uma 

parte/etapa que enriqueceria o processo de construção deste novo conhecimento.  

Procurou-se neste capítulo apresentar algumas características principais da 

versão 4.0 (versão mais recente) abordando aspectos do jogo e aspectos educativos 

que compõe este jogo educacional. Outras descrições poderiam ser feitas como a 

descrição técnica, o software utilizado na criação dos jogos e criação dos designs 

gráficos, no entanto tais informações fogem ao escopo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada nesta investigação.  

Na seção 5.1 serão levantadas as principais características da pesquisa-ação e 

porque esta metodologia foi adotada. Nas demais seções serão descritos o contexto 

(seção 5.2) e os participantes (seção 5.3). Na seção 5.4 serão apresentados os 

instrumentos de geração de dados e por fim na seção 5.5 serão relatados os 

procedimentos de análise de dados.  

  

5.1  PESQUISA-AÇÃO 

 A presente pesquisa apresenta dois eixos: (a) o processo de 

construção do game e (b) a aplicação do protótipo construído. A aplicação do game 

é aqui entendida pela testagem da versão do protótipo junto a um grupo para, 

permitir uma análise dos dados obtidos fundamentando as modificações que serão 

incorporadas a uma nova versão do game, buscando-se assim chegar a um 

protótipo a ser aplicado em sala de aula em uma turma de ensino fundamental. Este 

processo de desenvolvimento do protótipo e de aplicação de melhorias sucessivas 

apontou para a pesquisa-ação como uma metodologia a ser aplicada nesta 

pesquisa. A seguir são apresentadas outras particularidades que auxiliaram na 

consolidação desta opção metodológica. 

 A presente pesquisa teve como participantes o grupo de desenvolvimento de 

games (parte do projeto ―Dinos Virtuais‖, conferir seção 5.2.2.) do Laboratório de 

Pesquisa em Tecnologias da Informação e Comunicação, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (doravante, LATEC/UFRJ) (c.f. seção 5.2.1), um professor e 

alunos da educação básica (c.f. seção 5.2.2 e 5.2.3). 

 Segundo Morin (2004), a pesquisa-ação integral e sistêmica é:  

 

uma metodologia de pesquisa que utiliza o pensamento sistêmico 
para modelar um fenômeno complexo ativo em um ambiente 
igualmente em evolução, no intuito de permitir a um ator coletivo 
intervir nele para introduzir uma mudança. (p.91) 

 



75 

 

 

 

Torna-se assim importante para o presente estudo investigar em que medida 

a presença de atores, que são capazes de introduzir mudança no processo de 

elaboração de games, se relacionam com o ambiente em constante evolução. A 

criação de um produto final, fruto da interação de uma equipe interdisciplinar, com o 

seu contexto de aplicação envolve uma constante interação entre os indivíduos e o 

ambiente. 

 Ainda segundo Morin (2004) a finalidade da pesquisa-ação integral e 

sistêmica é uma transformação inteligente, inteligível e conceitualizante da realidade 

e para atingi-la, deve-se colocar em análise cinco pontos fundamentais: (a) discurso, 

elaborado a partir de um diálogo orientado por uma reflexão crítica; (b) a ação, de 

onde também emergem as questões; (c) o fenômeno: complexo, dinâmico e 

mutável; (d) a percepção, construtivista, subjetiva e criadora; e por fim, (e) o 

pesquisador: autoprodutor e criador, que age fazendo parte de um coletivo e se 

adaptando constantemente. 

Ao relacionar estes pontos fundamentais com a presente pesquisa, percebe-

se que seu enquadramento metodológico se incorpora à metodologia da pesquisa-

ação. Pois a construção do discurso será feita através da interação entre 

pesquisador e os demais participantes (equipe de desenvolvimento do game, 

pesquisador, professor e alunos). As ações resultantes da construção e aplicação do 

game servirão como base para obtenção dos dados e as questões a serem 

analisadas. O fenômeno estudado (processo de construção e de aplicação do game) 

é dinâmico e construído a partir de uma percepção criativa. Por fim, o pesquisador é 

também participante da pesquisa, uma vez que é membro da equipe de construção 

do game, o que facilitou o acesso a dados que proporcionaram não só uma visão 

mais profunda e íntima, mas permitiu também a perspectiva de pesquisador 

participante, ou seja, sujeito integrante da pesquisa.  

Outra característica que justifica a escolha metodológica são os movimentos 

em looping gerados com esta pesquisa. Os movimentos de testagem e 

(re)construção são realizados através do diálogo e da troca de ideias e este 

fenômeno de aglutinação de várias vozes, gerou idas e vindas no processo de 

construção do protótipo do game, caracterizando um envolvimento de todos os 

participantes de modo cooperativo. Segundo Thiolent, (2009) 
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a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo.(p.16) 

 

Um momento que criou muita expectativa ocorreu por ocasião da aplicação 

do protótipo, pois foi em uma situação real de sala de aula, especificamente em uma 

aula de ciências na turma do 8º ano do ensino fundamental (público-alvo do game). 

Assim, optou-se por considerar este momento de testagem como exploratório, no 

sentido de que este tipo de visão permite ao investigador aumentar sua experiência 

sobre o estudo, fazendo-o se aprofundar nele, servindo, inclusive para a geração de 

hipóteses. Conforme afirma Gil (2002), ―Estas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses‖. 

A estrutura da construção do game pode ser sintetizada pelo tripé construção 

x diálogo x reconstrução.  O centro de todo o processo de construção está no 

diálogo, segundo Morin (2004), ―Esses períodos de diálogos são essenciais para 

objetivar os dados; são arcabouços das primeiras análises e fornecem precioso 

dados que servirão nas análises ulteriores, para tirar as lições da ação.‖ 

O diálogo foi estabelecido entre pesquisador, equipe, alunos e professor. Tais 

diálogos marcaram momentos que foram divididos de acordo com o surgimento de 

cada versão do game. O game até seu protótipo de aplicação possuiu quatro 

versões, descritas a seguir com o objetivo de apresentar o percurso dialógico da 

evolução da criação do game.  

 

Versão 1.0 

 Em uma primeira reunião o LATEC/UFRJ demonstrou o interesse em 

construir um jogo digital educacional como parte do projeto Museu Virtual (c.f. seção 

5.2.2). Nesta reunião as funções e atribuições foram definidas, bem como a 

definição da equipe. A equipe ficou dividida da seguinte forma: coordenação do 

projeto/arquiteto da informação; designer gráfico; programador; e roteirista/assessor 

pedagógico (c.f. seção 5.3.1). A partir de então, iniciou-se um diálogo orientado por 

tais funções.  



77 

 

 

 

 Ocorreu um total de três reuniões presenciais para definir as possibilidades, 

limitações e ideias para a construção do game. A partir de então, as interações 

passaram a ser feitas à distância via email e chats. Nesta fase foi construída a 

primeira versão, resultado destes diálogos. 

  

Versão 2.0  

Após as primeiras definições e com a primeira versão do protótipo finalizada, 

realizou-se mais uma reunião presencial para que o grupo fizesse uma primeira 

avaliação interna do resultado alcançado, configurando-se a seguir como uma 

primeira testagem do protótipo com estagiários do LATEC/UFRJ. O objetivo desta 

primeira testagem era verificar a navegação e o recurso de busca de informações, 

que, neste momento, era via internet. Com os resultados dessa testagem e da troca 

de ideias, iniciou-se a criação de mais uma versão. Configurando o primeiro looping. 

 Após realizar as adaptações, um novo teste com estagiários do LATEC/UFRJ 

foi realizado no intuito de verificar a eficácia das alterações realizadas após o 

primeiro teste. 

  

Versão 3.0 

 Com a criação da versão 3.0, que contava com alterações como maior 

acabamento de design e inserção de vídeos com conteúdos, por exemplo, o game 

foi submetido a dois atores para a testagem: a professora e uma aluna. Neste 

momento, a visão da professora e de uma aluna era essencial para transcender a 

visão que tínhamos até então (ambiente controlado no laboratório), o protótipo 

estava em uma fase que já poderia sair a campo, onde seria feita uma nova 

testagem. No entanto, como o game seria aplicado em uma turma de 8º ano do 

ensino fundamental, esta versão do protótipo ainda não estava adequada para 

captar a perspectiva do discente desta idade. Por isso, ele foi submetido a 

professora e um aluno considerado mais maduro, no intuito de apresentarem suas 

perspectivas. 

A professora selecionada para a testagem desta fase foi a mesma que 

participou da aplicação com a turma. Tal escolha foi feita pela facilidade de 

estabelecer um aprofundamento da perspectiva docente após a testagem da versão 

4.0. A aluna selecionada para esta fase de testagem foi do ensino médio e eu já a 
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conhecia há um ano, uma vez que lecionava para sua turma. A escolha da aluna 

levou em conta características como compromisso, seriedade e responsabilidade. 

Uma vez convidada, a aluna participou com entusiasmo e ofereceu contribuições 

muito relevantes para análise. 

A partir das entrevistas e da observação participante junto à professora e a 

aluna, a equipe de construção retomou as reuniões (na modalidade online) no intuito 

de elaborar a versão seguinte. 

  

Versão 4.0  

A versão 4.0 representa o resultado da construção realizada com intenso 

diálogo e testagem que envolveu estagiários do LATEC/UFRJ, a professora e a 

aluna de ensino médio. O game educacional Dinos Virtuais (c.f. capítulo 4) está 

agora, em sua versão pronta para ser testada em sala de aula. Convém destacar 

que ainda se trata de um protótipo e não de uma versão finalizada e pronta para 

distribuição ampla junto ao público final (escolas e visitantes do museu, por 

exemplo). 

 

Preparação para testagem 

Foi realizado um teste no laboratório de informática da escola para ver se a 

configuração dos computadores era compatível com os requisitos mínimos do game. 

O game não funcionou no laboratório de informática da escola. Um segundo recurso 

foi utilizar os computadores do laboratório de informática do Centro Universitário, 

mais uma vez a configuração das máquinas não foi suficiente para o jogo funcionar.  

O último recurso foi utilizar o laboratório de informática dos alunos de curso 

de graduação em ciência da computação. A configuração das máquinas deste 

laboratório era compatível com pesados aplicativos de programação e edição de 

imagens e vídeos. Foi realizado o teste e o game Dinos Virtuais funcionou 

perfeitamente. O responsável por este laboratório liberou sua utilização, garantindo a 

aplicação do game para os alunos. 

Depois de ultrapassadas algumas barreiras, esta versão foi aplicada em duas 

turmas de 8º ano do Centro Educacional Serra os Órgãos (doravante, CESO), 

totalizando 40 alunos. Os alunos foram dirigidos e acompanhados pela professora e 

por uma estagiária ao laboratório de informática do Centro Universitário Serra dos 
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Órgãos (doravante, UNIFESO). Em um dia foi realizada a aplicação, dentro do 

tempo de aula da professora (50 minutos para cada turma). Após estes momentos 

foram gerados dados com os alunos e com a professora com vistas a captar suas 

percepções. 

 

Conforme apresentado, as etapas do processo de construção e aplicação 

criaram movimentos em looping na pesquisa. Ao longo dela há reflexão e diálogo, 

que se inicia com um processo de geração de dados através de reunião com a 

equipe de construção do game. A partir de então, uma ação é planejada e é iniciada 

a construção de uma nova versão. Esse produto/resultado passa por uma aplicação 

que gera dados para reflexão, criando novas ações e novo produto, caracterizando a 

trajetória da pesquisa. A cada aplicação, a percepção do problema ia se tornando 

mais clara e as interações mais precisas, de modo que essa trajetória espiralada da 

pesquisa vá se fechando, uma vez que as interações fazem com que o problema se 

torne mais preciso. Este percurso da pesquisa é representado na figura 22.  

  

Figura 22: Trajetória da pesquisa-ação: movimentos em looping 
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5.2  CONTEXTO DA PESQUISA 

Nesta seção será apresentado o contexto da pesquisa, onde cada subseção 

irá detalhar os elementos do contexto, são eles: LATEC/UFRJ, o projeto Museu 

Virtual e a escola onde foi aplicado o protótipo. O game Dinos Virtuais faz parte do 

contexto, mas por sua complexidade e relevância na pesquisa, optou-se por dedicar 

o capítulo 4 a ele. 

 

 

5.2.1  LABORATÓRIO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

UFRJ   

O LATEC/UFRJ tem sua atuação pautada nas áreas de educação, 

comunicação e tecnologia com pesquisas e desenvolvimento. A equipe que faz parte 

do laboratório é transdisciplinar e desenvolve projetos de educação à distância, 

educação corporativa, e-learning, desenho instrucional, portais de informação, 

comunidades de conhecimento, sistemas multimídia e modelos didáticos e realidade 

virtual.  

 A prática do LATEC/UFRJ (segundo seu site http://www.latec.ufrj.br) se 

aproxima da gestão do conhecimento na sociedade da informação, tendo como base 

a tecnologia da informação e comunicação, isso fundamenta sua proposta 

metodológica. Outra característica é o compromisso com a transferência do 

conhecimento gerado na pesquisa para a própria universidade e para a sociedade, 

através de ―ambientes colaborativos de aprendizagem‖, servindo como suporte 

online de diversas disciplinas de graduação e pós-graduação, que envolve mais de 

dez cursos da UFRJ. Outra forma de produção e divulgação de conhecimentos é 

através das revistas científicas produzidas pela LATEC/UFRJ. Estas são: Animaeco, 

Educaonline, Hipertexto, Realidade Virtual, Museu Virtual e Educação Ambiental, 

disponíveis através do site: http://www.latec.ufrj.br/latec/index.php/pub/revistas-

cientificas.html. 

Dessa forma, além do compromisso de produção e divulgação do 

conhecimento, o LATEC/UFRJ adotou como missão ―compreender as novas 

tecnologias da informação e da comunicação e suas aplicações na educação (em 

seus diferentes segmentos: educação continuada de jovens e adultos, em empresas 
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e escolas), visando à humanização da educação e o crescimento do indivíduo, 

integrando ensino-pesquisa e extensão‖ (fonte: www.latec.ufrj.br).  

 

5.2.2  PROJETO MUSEU VIRTUAL 

 O projeto ―Museu Virtual‖ é o resultado de uma parceria entre o setor de 

paleontologia do Museu Nacional, o LATEC/UFRJ e o grupo de Realidade Virtual 

Aplicada do Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia da COPPE 

(Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia) da 

UFRJ – LAMCE/COPPE/UFRJ e o grupo de Ciências e Meio Ambiente da 

Faculdade de Educação – GEA/FE/UFRJ. Técnicas de realidade virtual são 

utilizadas como reconstrução digital, realidade aumentada e modelagem em 3D com 

base em núcleos de games e com o uso de linguagem de programação de realidade 

virtual para a internet chamada de VRML (Virtual Reality Modeling Language). A 

construção do game ―Dinos Virtuais‖ é uma das atuações deste projeto. Segundo 

HAGUENAUER (2008): 

O Projeto Museu Virtual tem como objetivo principal desenvolver 
tecnologias e metodologias para a digitalização do acervo de museus 
e a criação de Ambientes Virtuais imersivos e interativos capazes de 
promover a aprendizagem envolvendo o acervo de Museus. Esse 
projeto envolve a integração das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão em diversas áreas da Universidade: Museologia, 
Computação, Engenharia, Educação, Comunicação e Linguística 
Aplicada.  
Envolve também, alunos de graduação, mestrado e doutorado da 
UFRJ, no desenvolvimento de aplicações multimídia, softwares e 
ambientes virtuais, paralelamente à realização de pesquisas sobre o 
desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem, 
softwares, ferramentas e aplicativos, com foco na percepção do 
público alvo no potencial de aprendizagem dos ambientes virtuais. 
(p.02) 
 

5.2.3  A ESCOLA 

 O Centro Educacional que serviu de campo para a pesquisa situa-se no 

município de Teresópolis e possui turmas de educação infantil ao Ensino médio. 

Esta escola foi selecionada por possuir algumas peculiaridades: 

 Trata-se de um centro educacional ligado ao centro universitário local, 

fazendo com que a utilização da instituição como campo de pesquisa não 

seja apenas facilitado, mas também fomentado. 
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 A instituição (incluindo os dois centros: educacional e universitário) está 

passando por um processo de mudança metodológica, adotando as 

metodologias ativas. Portanto, ações pedagógicas que fazem com que o 

aluno se torne o centro do processo de aprendizagem, ativo e estimulem a 

autonomia são muito bem aceitos. Tais mudanças, confirmam que a escola 

está aberta ao novo.  

 Há um bom relacionamento entre o pesquisador e a instituição, fazendo com 

que determinados contatos fossem facilitados. 

 Em vista dos motivos acima expostos o Centro Educacional em questão se 

tornou o principal campo de pesquisa de interesse do pesquisador. 

Sobre a escolha do local para realizar a pesquisa Morin (2004) diz que: 

O tempo é fator importante. Podemos pensar que é mais fácil 
empreender a pesquisa-ação integral e sistêmica em nosso meio de 
trabalho quando estamos bem aceitos pelas pessoas que nos 
circulam, porque conhecemos, desde o início, o dinamismo do meio, 
as redes de comunicação e as possíveis colaborações. (p.117) 

 

5.3  OS PARTICIPANTES 

 A pesquisa se estrutura em torno de quatro categorias/perfis de participantes: 

a equipe do LATEC, o professor, os alunos e o pesquisador. 

 

5.3.1  EQUIPE DO LATEC 

A equipe de produção do game do LATEC/UFRJ é composta por uma 

coordenadora/arquiteta da informação, um roteirista/assessor pedagógico, um 

programador e um designer gráfico. Segue abaixo a descrição dos participantes 

envolvidos nesta investigação. 

A coordenadora/arquiteta da informação é a responsável do projeto, ela 

organiza e promove os momentos de interação na equipe, além de revisar as etapas 

do processo e verificar de que forma as informações estão sendo incorporadas ao 

game. Trata-se de uma professora doutora com experiência em pesquisa em novas 

tecnologias da informação e da comunicação (NTICs), aplicadas a contextos 

educacionais, realidade virtual, sistemas multimídia, jogos educativos, ambientes 

virtuais de aprendizagem, portais de informação, comunidades de conhecimento, 

cibercultura, educomunicação, e-learning e educação à distância. 
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O roteirista/assessor pedagógico tem formação em letras e atua como 

professor de língua portuguesa e redação, atuando na educação infantil, básica e 

superior, estudante de pós-graduação (mestrado) em linguística aplicada e 

pesquisador do LATEC/UFRJ.  

O programador é analista de sistemas e estudante de pós-graduação strictu 

sensu em engenharia, na área de realidade virtual. Desenvolve pesquisas em 

ambientes virtuais e realidade virtual. É responsável pela articulação entre os 

elementos gráficos e a jogabilidade, bem como é quem define as possibilidades e 

limitações técnicas na construção do game. 

O designer gráfico é um profissional com formação em programação e 

produção de imagens em 3D.  Desenvolve pesquisas em ambientes virtuais e 

realidade virtual. Sua atuação envolve a construção do cenário, bem como a 

inserção dos elementos do game no cenário.  

Outro grupo do LATEC/UFRJ que participou da pesquisa são os estagiários, 

que participaram da testagem das primeiras versões do game. 

 

5.3.2  ALUNOS(S) 

Existem dois perfis e alunos participantes desta pesquisa. O primeiro perfil 

participou de uma etapa anterior à aplicação do game Dinos Virtuais nas turmas, 

chamado de ―aluno-piloto‖ e o outro perfil representa os alunos da turma em que o 

jogo foi aplicado, chamado simplesmente de ―grupo de alunos‖. 

 

Aluno-piloto 

O aluno-piloto é uma aluna de ensino médio, que foi convidada a participar da 

pesquisa no intuito de oferecer contribuições sobre as suas percepções acerca do 

game em uma versão não aprimorada o suficiente, para ser aplicado aos alunos do 

segundo perfil. A seleção da aluna se baseou nos seguintes critérios: 

comprometimento, seriedade e responsabilidade. Tais características foram 

possíveis de serem observadas, pois foi selecionado um dos alunos das turmas que 

leciono há mais de um ano, facilitando a escolha. O objetivo da participação desta 

aluna, bem como o teor da pesquisa foi explicado a ela, além do pesquisador se 

colocar a disposição para tirar quaisquer dúvidas. Cabe ainda salientar que a aluna 

em questão estuda na mesma instituição educacional das turmas em que o jogo foi 
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aplicado. Isso se deve basicamente a dois fatos: primeiro pela facilidade de acesso, 

além disso a aluna está submetida à mesma proposta pedagógica, projeto político 

pedagógico e sistema de ensino, fazendo com que a única diferença fosse sua 

maturidade e desenvolvimento cognitivo (por estar em série mais avançada em 

relação ao grupo de alunos). 

 

Grupo de alunos 

O segundo perfil é composto pelas duas turmas do 8º ano do ensino 

fundamental do Centro Educacional Serra dos Órgãos. Esta série foi selecionada por 

dois motivos. A temática do game foi conteúdo do 3º trimestre5 de 2010 coincidia 

com a temática do jogo. Outro fator determinante foi a sensibilização para o tema, 

uma vez que a turma, já no 1º trimestre de 2011 (logo nos primeiros dias de aula), 

participou de uma excursão pedagógica intitulada ―Exposição Mundo Jurássico‖ 

realizada no Rio de Janeiro. A exposição tinha como principal atrativo a reprodução 

em vida em tamanho, supostamente, real de dinossauros, em seus possíveis 

habitats, contribuindo ainda mais para a sensibilização e interesse pelo tema. 

As duas turmas de 8º ano totalizam 40 alunos, que possuem uma faixa etária 

de 11 a 15 anos. Através de um questionário (c.f. Anexo I) buscou-se detectar o 

perfil desses alunos. Com relação ao uso de computador 70% dos alunos utiliza a 

internet de 4 a 7 vezes por semana, onde 72,5% do total de alunos acessam via 

banda larga. O perfil de utilização da internet envolve 80% a sites de relacionamento 

e entretenimento, 75% uso de buscadores e downloads, 72,5% usam chats, 65% 

jogos online e 47,5% jogos instalados no computador. Tais dados mostram que a 

utilização do computador na vida dos alunos é rotineira e há utilização de games 

(seja online ou off-line) de uma parte considerável da turma, de forma que isto pode 

influenciar na percepção dos alunos sobre o game Dinos Virtuais. 

 

5.3.3  PROFESSOR 

O professor foi selecionado com base na temática o jogo. Ao comparar esta 

temática do jogo com o currículo da educação básica, constatou-se que a disciplina 

                                            
5
 A organização administrativo/pedagógica da escola se dá de forma trimestral. Logo, o ano letivo 

possui três trimestres. 
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de ciências do 7º ano seria a mais adequada para a aplicação, por este motivo foi 

selecionado o professor de ciências que trabalha no 7º e 8º ano. O professor possui 

a característica de trabalhar com multimídia em sala de aula, através de 

apresentações digitais e vídeos, com o objetivo de estimular e sensibilizar os alunos, 

o que dinamiza sua atuação. Dessa forma, a inserção do game em sua rotina 

escolar foi facilitada pelas características deste profissional em questão. 

 

5.3.4   PESQUISADOR 

Por se tratar de uma pesquisa-ação, o pesquisador também é participante da 

pesquisa.  O pesquisador é parte da equipe do LATEC-UFRJ é mestrando em 

linguística aplicada da UFRJ e é o elemento de ligação entre os participantes da 

pesquisa, além de participar do processo de construção do game e revisão dos 

protótipos. 

 

5.4 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

A presente pesquisa utilizou como instrumentos de geração de dados a 

observação, (através do diário de pesquisa), entrevista e questionário (c.f. Anexos 

III, II e I, respectivamente). A seguir em cada subseção são apresentados o 

detalhamento de cada instrumento. É importante destacar que a diversidade de 

instrumentos favorece uma visão mais abrangente no que se refere à compreensão 

do problema e estabelecimentos de propostas mudanças na realidade. Como afirma 

Morin (2004) ―a complexidade do real nos ensina que uma só ferramenta não basta 

para abordar, compreender e mudar alguma coisa‖. Dessa forma, como instrumento 

de geração de dados, procurou-se buscar aqueles que favoreçam o diálogo e a 

expressão dos atores.  

 

5.4.1  OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E NOTAS DE CAMPO/DIÁRIO DE PESQUISA 

A natureza metodológica da pesquisa direciona para a utilização da 

observação participante. A observação participante é a observação de informações 

e eventos relevantes para a natureza da pesquisa, onde o principal instrumento é o 

pesquisador. Existe a participação real do pesquisador por pertencer à mesma 

comunidade do grupo que investiga. Morin (2004) afirma que ―o ator pesquisador é 
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parte constituinte da ação, ele age sobre mudança, participa na evolução e na 

solução dos problemas‖. 

Através da observação, registrada no diário de pesquisa, alguns dados são 

gerados e sua análise influencia de modo direto na elaboração dos outros 

instrumentos, direcionando naturalmente alguns pontos da entrevista e do 

questionário, por exemplo. 

Morin (2004) chama de ―diário de bordo‖, o que nesta pesquisa estamos 

chamando de ―diários de pesquisa‖ e ele conceitua o diário de bordo como ―uma 

ferramenta convivial que permite ao ator, ao pesquisador, registrar suas 

observações diárias, suas reflexões e todos os acontecimentos importantes 

relacionados com ações empreendidas.” (grifo do autor). O diário de pesquisa é, 

portanto, um instrumento de grande relevância em uma pesquisa-ação, uma vez que 

possibilita um acompanhamento da exploração de uma realidade complexa, 

dinâmica, mutante, ou em reconstrução. 

As notas de campo foram feitas nos momentos de aplicação do game (para 

produção de cada versão), bem como nas reuniões da equipe e construção. Existiu 

uma evolução no foco das observações, pois a cada etapa da pesquisa o problema 

se tornava mais claro e o olhar, consequentemente, ficava mais direcionado para os 

pontos que visavam resolver a questão de estudo. 

As observações feitas podem ser divididas em três categorias: reuniões com 

a equipe de construção; aplicação das versões 1.0, 2.0 e 3,0 do game e aplicação 

do game na turma selecionada (versão 4.0). 

 Desde a criação da equipe do projeto, existem constantes trocas de 

informações através de e-mail e através de um documento online, ambos funcionam 

como um diário de criação da equipe, assim sugestões, críticas, ideias são 

registrados neste documento.  Em resumo, este diário representa o planejamento de 

alteração do game. Como o foco da pesquisa não está no design de games, este 

documento chamado de gameplay, não será apresentado nesta dissertação. No 

entanto, algumas observações de alteração do game serão apresentadas, sempre 

que possuir alguma relação com o aporte teórico. 

 

5.4.2  QUESTIONÁRIO 
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Esta pesquisa trabalhou com quatro questionários diferentes (c.f. anexos I e 

II). Todos os questionários ocorreram após a aplicação do protótipo do game ―Dinos 

Virtuais‖ (versão 4.0) cada questionário possuía um objetivo. 

O questionário com o professor foi proposto com o objetivo de aprofundar a 

visão sobre os aspectos pedagógicos do game. Como ele já teve contato com o 

game na sua versão 3.0, tinha condições de fazer nova análise e propor mudanças. 

Com o intuito de gerar dados a partir dos 40 alunos que compõem a última 

aplicação do game, foi elaborado um questionário.  Este instrumento é relevante por 

proporcionar dados relativos a perspectivas dos alunos. A posterior análise destes 

dados fundamentou a criação de outro questionário que abordou questões mais 

específicas. Este novo questionário foi aplicado a um grupo de dez alunos (cinco de 

cada turma) e tinha como objetivo observar mais atentamente alguns pontos 

importantes para responder às questões de estudo.  

A realização de um questionário em uma pesquisa-ação pode se mostrar 

contraditório, pelo fato de limitar o diálogo a respostas de perguntas pré-

estabelecidas. Todavia Thiollent (2009) afirma que: 

Na pesquisa-ação nem sempre são aplicados questionários 
codificados (...). No entanto, quando uma população é ampla e o 
objetivo da descrição e análise da informação é bem definido, o 
questionário geralmente é indispensável. (p.70-71) 

 

Outro ponto que não se deve deixar de mencionar na aplicação dos 

questionários, se refere às explicações fornecidas pelo pesquisador antes e durante 

a aplicação deste instrumento. As explicações foram realizadas não no sentido de 

orientar as respostas para ter minhas expectativas atendidas, mas sim no intuito de, 

tornar mais claro para as crianças, as questões referentes a anonimato, 

espontaneidade, etc. Ou seja, evitar o que Thiollent (2009) chama de ―facilidade‖, ou 

seja, um simples reflexo do senso comum, assim as explicações feitas pelo 

pesquisador visaram estimular o raciocínio e a reflexão. 

 

 

5.4.3  ENTREVISTA 

As entrevistas surgiram como instrumentos nesta pesquisa em três 

momentos. O primeiro momento foi realizado com a equipe de construção e 
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aconteceu em todas as fases do desenvolvimento do game. Elas tinham o objetivo 

de captar a importância do diálogo e da interação para a construção do game. O 

segundo momento de entrevistas ocorreu na testagem da versão 3.0 do game Dinos 

Virtuais com o professor e com o aluno-piloto, com o objetivo de perceber suas 

impressões sobre o game e gerar dados para as mudanças na versão 3.0. O terceiro 

momento de entrevistas foi realizado com a professora, após a aplicação da versão 

4.0. Esta entrevista buscava complementar os dados gerados a partir do 

questionário respondido por ela. 

Utilizou-se entrevistas semi-estruturadas, pois o entrevistado tem mais 

liberdade para apresentar sua percepção, sem que haja um limitador, existindo 

apenas um fio que direciona o diálogo. Acredita-se ainda que, através do diálogo de 

uma entrevista, pontos podem ser tocados mais profundamente do que em um 

questionário. O roteiro de entrevista buscava provocar os entrevistados a falar 

livremente sobre pontos que estão relacionados com o aporte teórico. Sobre a 

entrevista Morin (2004) apresenta sua importância dentro da metodologia da 

pesquisa-ação, pois:  

 

quando existe um clima favorável, por meio da entrevista, o 
pesquisador pode ouvir e aprender, tendo a chance de dialogar em 
situação de „face a face‟ com uma pessoa. Também, pode aprender 
muito sobre o impacto de certas estratégias do grupo. (p.142) 

 

 Como se pode ver ao longo da seção 5.4, a presente pesquisa utilizou três 

tipos de instrumentos de geração de dados: o diário do pesquisador, questionário e 

entrevista . Os instrumentos aplicados com os participantes da pesquisa, bem como 

o objetivo de cada um estão resumidos no quadro 2. 

SUJEITO INSTRUMENTO OBJETIVO 

Professor 

Questionário 
Gerar dados sobre a percepção do professor sobre o 
game Dinos Virtuais, seus aspectos pedagógicos e sobre 
usabilidade e a experiência do usuário. 

Entrevista 
Perceber suas impressões sobre o game e gerar dados 
para as mudanças na versão 3.0 do game Dinos Virtuais 

Aluno piloto Entrevista 
Perceber suas impressões sobre o game e gerar dados 
para as mudanças na versão 3.0 do game Dinos Virtuais 

Grupo de alunos  
(40 alunos) 

Questionário 
Estabelecer um perfil e gerar dados mais gerais sobre a 
dificuldade e suas percepções sobre o uso de games para 
aprender. 

Grupo de alunos  
(10 alunos) 

Questionário 
Gerar dados sobre motivação, dificuldades, satisfação, 
adequação, uso em sala e sobre usabilidade. 

Equipe de Entrevista Captar a importância do diálogo e da interação para a 
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construção do game construção do game 
Quadro 2: Instrumentos de geração de dados, aplicação e objetivos. 

 Vale salientar que o acesso privilegiado do pesquisador à equipe de 

construção do game, bem como o acesso facilitado à escola contribuíram para 

diversificar e ampliar os instrumentos de pesquisa, gerando dados variados e ricos 

para análise. 

5.5  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

O procedimento de análise de dados foi iniciado com o objetivo de detectar o 

que foi mais relevante para a compreensão, credibilidade e validação da pesquisa. A 

partir do contexto estudado, surgiram temas, padrões, discrepâncias, mudanças de 

estratégias, de objetivos, que representaram a principal fonte de alimento para a 

análise. Dessa forma, as categorias de análise não foram previamente 

estabelecidas, mas emergiram dos dados e o olhar sobre eles foi fundamentado a 

partir do aporte teórico de interação e discurso.  

As questões de estudo que nortearam esta pesquisa são: 

1. Como ocorrem os processos de interação na construção de um game 

educacional?  

2. Quais são as evoluções do projeto de interação na construção de um game 

educacional?  

No intuito de procurar respostas para estas perguntas a análise de dados foi 

estruturada em torno de dois grandes pilares: os processos de interação e o projeto 

(ou design) da interação. 

A análise dos dados sob a perspectiva dos processos de interação se 

fundamentou no conceito de interação proposto por Anderson (2003) (c.f. capítulo 

3), que é pautado nas relações dos envolvidos no processo educacional, 

considerando a complexidade dos muitos processos de interação que ocorrem. A 

análise nesta pesquisa, no entanto, considerou dois atores não previstos na teoria 

de Anderson (2003), a equipe de construção do game e o pesquisador (c.f. seção 

3.1). Também foram utilizadas para análise dos dados resultantes destes processos 

de interação algumas categorias de análise do discurso que emergiram 

naturalmente dos dados.  As categorias, portanto, que serão trabalhadas na análise 
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dos discursos produzidos no questionário e nas entrevistas são: intertextualidade, 

interdiscursividade, e avaliação.  

No intuito de verificar a articulação dos discursos produzidos nesta pesquisa, 

com outros textos ou discursos, foram utilizadas as categorias intertextualidade, 

tanto no sentido de captar marcas de outros textos no discurso do professor e do 

aluno, como captar a percepção do professor e do aluno sobre as marcas de outros 

textos no game Dinos Virtuais; e interdiscursividade que se refere à articulação do 

discurso com outros discursos.  

A avaliação, enquanto categoria de análise, busca apreciações ou 

perspectivas presentes no discurso. Ramalho e Resende (2011) afirmam que as 

avaliações são sempre parciais, subjetivas e por isso, ligadas a processos de 

identificação particulares. Fazendo uma relação direta entre as perguntas de 

pesquisa e a primeira leitura dos dados gerados, constatou-se que a categoria 

avaliação se mostrou relevante para responder a pergunta e se materializou nos 

dados, de modo que a análise do discurso sob esse viés é de grande importância 

para esta pesquisa. 

A análise dos dados envolvendo o projeto de interação procurou lançar um 

olhar sobre as diferentes versões do game ―Dinos Virtuais‖ pautado nos critérios de 

design de interação proposto por Preece et alii (2005), no entanto foram utilizados 

apenas alguns critérios por considerá-los mais relevantes para o jogo digital 

educacional, uma vez que estão envolvidos com competências importantes para o 

processo de aprendizagem. Os critérios são: visibilidade, feedback, mapeamento, 

consistência e affordance. 

Uma vez apresentados os procedimentos de análise de dados e a 

fundamentação teórica que os sustentam, seguiremos para apresentação e análise 

de dados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo visa apresentar e analisar os dados gerados nos instrumentos 

de pesquisa. A subseção 6.1 apresenta uma análise dos processos de interação 

existentes na construção do game educacional ―Dinos Virtuais‖. Já a subseção 6.2 

apresenta a análise da evolução do projeto de interação na construção do game.  

6.1 PROCESSOS DE INTERAÇÃO 

  A presente análise terá como foco os processos de interação entre os 

agentes da interação. Estes são: professor, aluno, game, equipe de construção do 

game, e pesquisador. 

 Os processos de interação foram criados a partir dos estudos de ANDERSON 

(2003) que, conforme apresentado no capítulo 3, foram adaptados para atender a 

realidade desta pesquisa. Os processos de interação são: pesquisador-equipe, 

equipe-game, professor-game, aluno-game, professor-aluno, aluno-aluno. A ordem 

destes tipos de interação foi determinada pelo fator cronológico de realização das 

interações. No intuito de tornar mais prático, foi construído um quadro que sintetiza 

os processos de interação, onde ocorreu, qual o instrumento de pesquisa utilizado 

para perceber estes processos e o tema em torno do qual as interações eram feitas. 

PROCESSOS 
DE 

INTERAÇÃO 
COMO OCORREU INSTRUMENTOS PERCEPÇÕES SOBRE 

Pesquisador-
equipe  

Modalidades presenciais e 
modalidades à distância  

Entrevista 
Observação 

Modificações com base nos 
dados das aplicações. 

Equipe-game  Modificações no game. Observação Possibilidades e limitações 
na construção. 

Professor-
game  

Dois momentos: versão 
3.0 e aplicação da versão 

4.0 em sala de aula. 

Entrevista e 
Questionário 

Abordagem com maior peso 
na questão pedagógica. 

Aluno-game Dois momentos: versão 
3.0 e aplicação da versão 

4.0 em sala de aula. 

Entrevista, 
questionário e 
observação. 

Abordagem com maior peso 
na questão lúdica. 

Professor-
aluno 

Laboratório de informática  
e sala de aula 

Observação Troca de informações e 
busca de auxílio. 

Aluno-aluno No laboratório de 
informática da instituição. 

Observação Troca de ideias, 
estabelecimentos de 

estratégias, competição e 
colaboração. 

Quadro 3: Processos de interação - informações básicas 
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 Após sintetizar as interações apresentando como ocorreram, os instrumentos 

utilizados para gerar dados e as percepções sobre estas interações, passo a 

apresentar cada processo nas subseções a seguir. 

 

6.1.1 PESQUISADOR-EQUIPE E EQUIPE-GAME 

O processo de interação professor-equipe ocorreu de duas formas. Em três 

reuniões presenciais, com a presença de todos da equipe e várias conversas online 

via chat6. O amplo e irrestrito acesso ao processo de construção e revisão do game 

facilitou tanto o acompanhamento, como a intensidade das interações. 

As reuniões presenciais ocorreram durante os primeiros contatos da equipe e 

os pontos discutidos se relacionavam a concepção do game e as possibilidades 

técnicas.  O discurso presente nestas reuniões era marcado por intertextualidades e 

avaliações. Sempre que se lançava uma ideia, ficava clara a marcas de outros 

textos nela, de forma explícita ou não. As avaliações se davam de diferentes formas, 

no entanto, nesta etapa de negociação inicial, a maior parte das avaliações era na 

modalidade deôntica, uma vez que cada membro da equipe apresentava as 

possibilidades e limitações de sua área de atuação. 

As conversas por chat serviam para repassar o resultado das testagens, as 

sugestões e as possibilidades de modificação. De modo que essa foi a forma de 

perceber a interação equipe-conteúdo. Ou seja, as modificações sugeridas e 

negociadas através do processo de interação pesquisador-equipe, serviam como 

mediadores da interação equipe conteúdo. Nestas interações, mais uma vez 

sobressaltou o número de avaliações com modalidades deônticas, uma vez que 

para exercer sua função, cada membro da equipe deve dizer o que está ou não ao 

seu alcance. Nestas interações, o conteúdo dos discursos foi mais técnico e 

objetivo, visando sempre à construção do game. Apesar de não haver interação 

presencial em todos os momentos, que possui mais informações do que o chat, (tom 

de voz, expressão facial e gestos, por exemplo), a interação síncrona online se 

mostrou muito eficaz, uma vez que o diálogo se deu de forma objetiva, sempre havia 

um ponto para discussão, chegava-se a um consenso e finalizava aquele tópico. Em 

                                            
6
 Segundo Marcuschi (2005) o chat é um gênero textual emergente no contexto da tecnologia digital, 

que possui um caráter síncrono, tendo uma relação face-a-face simulada. 
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resumo, a objetividade do chat otimizou os trabalhos de uma equipe de construção 

do game e acrescenta-se a isso, a facilidade em registrar os diálogos, para 

consultas futuras. 

 

6.1.2 PROFESSORA-GAME  

Este processo de interação ocorreu em dois momentos. No primeiro momento 

a professora foi apresentada a versão 3.0 do game, no intuito de oferecer 

contribuições para a construção da versão 4.0 (protótipo de aplicação nas turmas). 

No primeiro momento, a intenção foi observar as percepções da professora 

sobre o jogo, para isso ela teve contato com o jogo sem que o pesquisador fizesse 

qualquer intervenção. Caso a professora perguntasse algo, era respondido. Abaixo 

segue algumas observações feitas por ela.  

Na primeira pergunta do Giganotossaurus existe um problema de coesão. Ela 

observou que a pergunta passa de um ponto a outro sem levar o raciocínio do aluno 

para que esta transição seja feita de modo suave. Observou ainda que na quarta 

pergunta falta objetividade (e objetivo) e há ambiguidade na resposta, podendo 

induzir o aluno ao erro. Observou por fim a necessidade de algumas correções 

ortográficas. Os comentários da professora se restringem à linguagem e aos 

aspectos pedagógicos. Ela ressaltou que a linguagem deve se adequar mais ao 

público-alvo do jogo, no que se refere a vocabulário, ordem direta das construções, 

períodos curtos e apostos para explicar mais os novos conceitos.  

Ficou muito claro, pelas observações da professora, que o elemento lúdico do 

game não foi levado em consideração, bem como aspectos referentes à 

jogabilidade, sua visão se limitou a comentar sobre o aspecto pedagógico do game e 

a linguagem utilizada para a faixa etária que o game se destina. 

Por fim, como sugestão, ela apresentou o livro didático que trabalha com a 

turma, os assuntos e conceitos interessantes para entrarem no game e as 

competências e habilidades que poderiam ser trabalhadas. 

A partir destes dados, foi construído um documento para se somar aos dados 

do primeiro momento de interação aluno-aluno e assim compor o feedback para a 

equipe de construção do game, no intuito de finalizar a versão 4.0. 
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O segundo momento foi realizado através de questionário, dessa forma as 

perguntas direcionavam o assunto. No entanto havia um espaço livre para o 

professor relatar o que lhe viesse à mente no final. 

Este questionário tinha como objetivo buscar a perspectiva do professor sobre 

a contribuição do game na aprendizagem, para atingir este objetivo, é utilizada a 

análise do discurso. Após fazer uma leitura deste instrumento, algumas categorias 

emergiram dos dados, pela sua recorrência, estas foram: interdiscursividade, 

intertextualidade e avaliação. 

A interdiscursividade foi perceptível na fala da professora quando responde a 

seguinte pergunta: ―Gostaria de trabalhar outros conteúdos com metodologia 

semelhante?‖ A resposta da professora foi: 

 

Vivemos em um período de modernização e não cabe mais a escola 
aquele sistema tradicional, a atual clientela necessita desses 
momentos virtuais. 
 

 Nesta afirmativa é possível perceber que a professora não responde 

diretamente a pergunta, ela aproveita para falar outros discursos, que envolvem 

temas como características da geração atual de alunos, ensino tradicional VS. 

tendências pedagógicas. Segundo a resposta da professora, podemos perceber que 

ela considera que a educação tradicional (pelo seu discurso, podemos inferir que 

esta educação é a conhecida popularmente como ―cuspe e giz‖) não atende mais as 

necessidades da modernidade, que dispõe de muitos recursos, inclusive 

tecnológicos. Por outro lado, a geração atual de alunos vivencia a tecnologia de 

forma natural em seu cotidiano e, como a escola é uma importante parte do 

cotidiano, ela deve acompanhar o tempo e se modernizar.  

É relevante destacar o substantivo que a professora utiliza para nomear os 

alunos ―clientela‖. Esse vocábulo, comumente usado no campo empresarial, pode 

remeter a duas ideias: primeiro, por se tratar de uma instituição particular, a 

professora pode ter internalizado o discurso empresarial e considera o aluno como 

um cliente necessário para a empresa (escola) viver no mercado; segundo, a 

palavra cliente, pode remeter à ideia de alguém que merece o melhor tratamento, 

aquele que deve ser bem atendido, trazendo outra conotação à palavra. 
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 A intertextualidade se fez presente na percepção da professora com relação 

ao game Dinos Virtuais. Quando o questionário apresentou a seguinte pergunta: ―O 

conteúdo do game contribuiu para o trabalho em sala de aula?‖, a professora deu a 

seguinte resposta: 

Sim, o game contribui com vários conteúdos de ciências e também 
de outras matérias como geografia, história, etc. 

 

 Esta resposta reflete a percepção intertextual sobre o game, uma vez que o 

game teve como objetivo trabalhar com conteúdos relacionados à ciências e a 

professora percebeu interfaces com outros conteúdos, sugerindo um trabalho 

interdisciplinar. 

O próprio objetivo do questionário direcionava para a avaliação. Vale destacar 

que nos momentos avaliativos do questionário houve apenas avaliação afetiva. Não 

aconteceu avaliação com modalidade deôntica. Como exemplos de avaliação 

afetiva, têm-se expressões que apresentam reflexões e percepções sobre o game 

Dinos Virtuais, sobre sua contribuição no processo pedagógico e sobre a linguagem. 

A utilização de expressões valorativas como: ―o conteúdo proposto ajudou‖, 

―O game contribui na fixação de termos‖, ―os alunos gostaram do game‖, ―conteúdos 

motivadores para os alunos‖, ―o game contribui com vários conteúdos de ciências 

(...) geografia, história, etc.‖, ―o game é muito interessante‖, ―os alunos 

demonstraram total interesse e entendimento do conteúdo, pois sua aplicação é fácil 

e dinâmica‖, demonstram a perspectiva positiva com relação à utilização de games 

educacionais em um processo de aprendizagem.  

Conforme havia comentado, não houve afirmações com modalidades 

deônticas, ou seja, afirmações que expressam obrigação, ordem (modalizada ou 

não), ou então uma proposta. A ausência desta modalidade neste momento da 

entrevista com a professora e a presença dela no momento anterior (contato com a 

versão 3.0), leva a crer que após a aplicação em sala de aula, ou seja, ação 

pedagógica concretizada, a professora ficou tão satisfeita com o resultado, que não 

sentiu necessidade de sugerir algo. 

Através deste processo de interação foi possível perceber que a professora 

ficou muito motivada não apenas em utilizar o jogo, como também em observar a 

reação da turma na aula em que o game foi utilizado. Ela destacou que o conteúdo 
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foi bem distribuído pelo jogo e ainda permite uma relação com outras áreas do 

saber, propiciando um trabalho interdisciplinar. Quando a professora teve a função 

de analisar o game, ela demonstrou grande interesse na abordagem pedagógica e 

na linguagem utilizada. No entanto, quando o game foi utilizado em sua aula, ela 

demonstrou maior interesse em perceber como os alunos estavam vivenciando a 

situação de aprendizagem e ludicidade oferecida por aquela aula ―diferente‖, 

fazendo com que as falas direcionadas a avaliação de game, perdessem espaço 

para a observação da motivação e da autonomia no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

A professora percebeu que o game foi um importante instrumento 

pedagógico, que contribuiu para a consolidação de conceitos relevantes para a sua 

matéria, fazendo com que ela considerasse o game como um importante recurso 

pedagógico, bem adequado à geração atual de alunos e que deveria ser mais 

explorado nas escolas. 

 

6.1.3 ALUNO-GAME  

 Aconteceram dois momentos de interação com os alunos. O primeiro 

momento foi realizado com apenas um aluno de ensino médio que utilizou a versão 

3.0 do game, o aluno-piloto. O segundo momento se deu com duas turmas de 20 

alunos do 8º ano do ensino fundamental. 

No primeiro momento, a aluna ficou diante do computador sem receber 

orientação nenhuma do pesquisador. Apenas em dois momentos houve orientação, 

pois percebi que se não houvesse, não conseguiríamos avançar com o game. A 

seguir os resultados da minha observação. 

A aluna começou perdida sem saber o que fazer. Não sabia nem navegar no 

ambiente, por encontrar dificuldades de movimentação do personagem. A 

exploração do ambiente foi bloqueada pela falta de um objetivo definido e instruções 

de comandos. A movimentação só foi possível após alguma orientação. 

A aluna ficou perdida quanto aos números que aparecem na tela (a utilidade 

deles). Inicialmente não ficou claro que se tratava de um jogo em primeira pessoa, a 

aluna pensou que era um zoom. Apenas quanto ela conseguiu girar, percebeu que 

se tratava de uma primeira pessoa.  
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A ausência de um mapa claro no primeiro ambiente gerou uma dificuldade de 

orientação para exploração. As informações na parede do ambiente inicial 

chamaram a atenção, mas o conteúdo não contribui nada para o jogo. O mapa atual 

gera uma expectativa que não é cumprida ao iniciar a exploração. Em virtude disso, 

a aluna perdeu um bom tempo, tentando descobrir como abrir as portas (e isso não 

é possível). 

No primeiro ambiente do segundo andar, não foi possível ver a placa, ainda 

mais pela adaptação demorada aos comandos de navegação. Depois de navegar 

pelas outras salas e realizar o quiz, a aluna voltou neste dinossauro, encontrou a 

placa e perguntou a função da placa ali, se não há nenhuma ―atividade‖. 

Houve o seguinte questionamento, ―por que o dinossauro está ‗em carne‘ e 

não em esqueleto, se ele é apenas um fóssil?‖. Este questionamento destacou a 

importância de enriquecer o conteúdo apresentando o conceito de paleoarte. 

A aluna precisou de orientação para entrar no quiz, pois não havia nada que 

indicasse isso. Nas tentativas de exploração, a aluna salientou que o jogo estava 

bem feito, pois não era possível atravessar o dinossauro, por exemplo. O cenário do 

Museu Nacional foi identificado. 

Alguns questionamentos/apontamentos levantados foram: Por que as portas 

são diferentes? O que significa 1, 2 e 3 que ficam no canto superior esquerdo da 

tela? As setas do quiz confundiram o aluno. São necessárias informações sobre o 

período histórico. Poderia aparecer uma imagem do dinossauro nas telas do quiz. 

Como o aluno pode saber se acertou ou se errou? Os números poderiam ser 

substituídos por um ícone do dinossauro. Ela sentiu falta de ―perder vidas‖, ou seja, 

perder a energia do personagem para dar mais dinamismo e emoção ao jogo. 

A partir da observação acima, pode-se considerar três grupos nos dados: 

jogabilidade, aspectos técnicos e narrativa/roteiro. 

No que concerne a jogabilidade, foi observado que houve a necessidade de 

uma orientação externa para que entendesse os objetivos do jogo. Levou algum 

tempo para perceber o objetivo e isso quase a levou a desanimar com o jogo.  

A aluna destacou a dificuldade de responder a algumas perguntas sem 

auxílio, ressaltando a importância de alimentar o ambiente do game com 

informações para que o aluno possa buscar. 
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Observou-se também uma frustração no aspecto jogabilidade, pois a aluna 

sentiu uma grande falta de um feedback para suas respostas. Sugeriu então, que o 

gabarito só venha no final, depois de respondida todas as perguntas, pois se o aluno 

tiver acesso à resposta logo após responder a questão, ele irá colocar qualquer 

opção para ver a resposta certa. 

As observações de nível técnico tinham como base a navegação, uma vez 

que não havia qualquer instrução ou indicação de quais comandos utilizar para 

movimentar o personagem, além de existir placas em que não houvesse indicação 

de ―clicar para abrir os desafios‖, ou ainda, não havia perguntas. Uma das 

modificações sugeridas à equipe de construção do game foi uma alteração na placa, 

simplificando as informações presentes nela, conforme imagem/sugestão 

apresentada na figura 23. 

 

Figura 23: Mudança na placa para iniciar o desafio 

Outro comentário que se refere ao aspecto técnico são os números existentes 

no canto superior esquerdo da tela. A aluna comentou não entender o objetivo deles, 

nem mesmo do que se tratava aquela ordem. Os números estavam relacionados à 

quantidade de dinossauros que apresentavam desafios e ao terminar corretamente o 

desafio, o número se iluminava. A partir desta observação, a equipe de construção 

do game realizou uma alteração, apresentada na figura 24. 
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O terceiro bloco de comentários diz respeito à narrativa/roteiro. Observou-se 

uma dificuldade na compreensão do objetivo do jogo. Como não havia indicações, 

nem um roteiro inicial, a aluna ficava navegando pelo espaço do museu nacional 

virtual sem saber o porquê estava ali, ou o que tinha que fazer ali.  

Em uma das perguntas a aluna comentou que havia elementos (temática) que 

fugiam ao foco do jogo, fazendo com que o conteúdo ficasse prejudicado, uma vez 

que trabalhava com elementos exteriores à temática do jogo.  

Por fim, ela apresentou sugestões de melhorias tais como: esclarecer aos 

alunos o objetivo inicial e as coordenadas de movimentação. Criação de uma janela 

inicial antes do começo do jogo passando essas instruções e dizendo que para se 

tornar um paleontólogo de sucesso, é preciso estudar melhor cada um dos fósseis 

que irão encontrar pela jornada no museu.  Outra sugestão foi criar algo para 

despertar a curiosidade e prazer do aluno, como a criação de ícones escondidos ou 

flutuando que ao clicar surgem perguntas extras e que se o aluno souber responder, 

―ganha‖ algum objeto científico importante relacionado aos paleontólogos. 

Após estas entrevistas, o pesquisador organizou as informações e procurou 

captar a necessidade segundo a perspectiva do professor e do aluno e elaborou um 

documento de propostas à equipe de construção do game. 

Como se pode observar os comentários da aluna reflete seu foco de análise. 

A aluna destaca aspectos de jogabilidade, técnica e roteiro, que são elementos 

essenciais em um jogo digital educacional, ressaltando a importância destas 

perspectivas na construção do game. 

Figura 24: Alteração nos ícones da tela 
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O segundo momento de interação aluno-conteúdo foi com as duas turmas de 

20 alunos do 8º ano. Os dados foram coletados através de questionário e 

observação. 

Conforme citei no item 5.4.2, foram aplicados dois questionários com os 

alunos, um geral para os 40 alunos e outro com perguntas mais específicas para 

dois grupos de 5 alunos (cada grupo de uma turma). 

O questionário geral foi composto por dois grupos de perguntas: ―utilização do 

game Dinos Virtuais‖ e ―suas percepções‖. Sobre a utilização do game 70% dos 

alunos não sentiram dificuldades na utilização dos comandos, e dos 30% que 

sentiram alguma dificuldade teceram comentários que envolviam a dificuldade com a 

visão em 1ª pessoa e demora no feedback de algumas ações. Sobre a navegação, 

60% não sentiram dificuldades e 40% sentiram um pouco de dificuldade.   

Com relação às percepções dos alunos, 97,5% acreditam que é mais fácil 

aprender com jogo e apenas um aluno acha que a diversão do jogo atrapalha, pois o 

aluno pensa mais na diversão que no conteúdo que o jogo trás. Os alunos ainda 

acrescentaram que o jogo facilita a concentração, a memorização do conteúdo, 

torna a aprendizagem interativa, dinâmica. Quando eles são questionados sobre a 

relação diversão e conteúdo no game, eles foram quase unânimes em dizer que não 

há problemas com essa relação, como vimos no dado anterior, no entanto, quando 

questionados sobre o jogo auxiliar na aprendizagem, 77,5% dos alunos colocaram 

que ajuda bastante e 22,5% acreditam que um pouco. Infelizmente os alunos que 

colocaram um pouco não justificaram a resposta, mas é possível perceber um 

paradoxo na resposta de 8 dos 40 alunos nestes dois últimos itens. Não há 

elementos concretos para analisar esta constatação, uma vez que não há 

justificativa por escrito.  

Quando os alunos são questionados sobre se o game pode ser utilizado como 

forma de aprendizagem de outras matérias e/ou atividades na escola, outras 87,5% 

responderam que sim, 2,5% que não e 10% alguma, no entanto apenas um aluno 

apresentou justificativa, dizendo que os jogos poderiam ser utilizados com as 

crianças menores, para quando forem maiores eles poderem ser mais complexos. 

Foi perguntado aos alunos sobre o comportamento deles em uma aula que tenha 

um game, como a que eles vivenciaram. 72,5% disseram que o comportamento foi 

melhor, 10% disseram que não foi melhor e 7,5% disse que foi o mesmo. As 
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justificativas positivas falavam sobre a novidade de usar um jogo para aprender e 

que isso ajudava na concentração; ajudou a esclarecer conteúdos que não tinham 

entendido em sala, dinamizou a aula, por isso mais pessoas participaram; se 

assemelhou a uma aula livre, mas que aprendiam com ela; e um aluno disse que era 

melhor jogar do que aprender. Apenas um aluno com a resposta negativa justificou, 

dizendo que o comportamento dele continuava o mesmo, com ou sem jogo. 

O último item se refere a sugestões de aprimoramento do game e o objetivo 

era captar as percepções sobre a visão crítica deles em relação ao game Dinos 

Virtuais. As sugestões apresentadas a seguir, foram divididas em cinco categorias, 

de acordo com as respostas: cenários, dificuldade/conteúdo, ação, evoluções e sem 

sugestões. 

As sugestões referentes ao cenário tiveram maior foco na expansão do 

mesmo (25% dos alunos), uma vez que os alunos consideraram o espaço do jogo 

pequeno e o museu possuía portas que poderiam ser abertas. Os outros 

comentários sugeriam melhorias gráficas e menos lentidão no game. 

A categoria dificuldade/conteúdo teve a maior parte das sugestões (16 

alunos) na ampliação dos desafios, pois o jogo era concluído muito rapidamente. 

Outra sugestão foi sobre a modalidade dos desafios, que poderiam ser mais do que 

apenas o quiz, por exemplo, um puzzle. Uma sugestão/crítica se refere ao feedback 

do quiz, pois os alunos detectaram uma falha neste quesito. Quando se apertava em 

confirmar na tela do quiz, apareciam as respostas corretas independente dos alunos 

terem respondido ou não, assim eles apertavam para saber a resposta, decoravam e 

entravam novamente no jogo só para acertar tudo. Com relação à dificuldade, 

apenas três alunos gostariam que o jogo fosse mais difícil e apenas um aluno 

sugeriu que fosse colocado mais vídeo e mais texto com conteúdo. 

Um total de 15 alunos deram sugestões relacionadas à ação no game. Havia 

sugestão para aumentar o movimento, o número de personagens e falas. Apenas 

um aluno sugeriu evolução no game, propondo alteração para ele se tornar online, 

com bate-papo entre os jogadores e ser multiplayer, de preferência RPG. Um total 

de seis alunos não apresentaram sugestões. 

Este questionário geral apontou para uma percepção dos alunos que há uma 

grande aceitação do uso de games para o aprendizado, podem ser utilizados em 

vários conteúdos de várias disciplinas, podem inclusive, melhorar a concentração e 
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o comportamento dos alunos. O game Dinos Virtuais teve uma boa aceitação e os 

alunos não encontraram grandes dificuldades em utilizá-lo. A maioria das sugestões 

levantadas abordarem aprimoramentos que tenham relação com a experiência de 

jogos digitais que a maioria dos alunos possui, fazendo com que critérios lúdicos 

(presentes nos games disponíveis no mercado) sejam muito valorizados por eles. 

A partir destas percepções mais gerais elaborei outro questionário aplicado a 

apenas 10 alunos. Houve uma recorrência de respostas relacionadas à navegação e 

ao visual do game (tanto positiva, como negativamente), bem como ―Utilização do 

game Dinos virtuais‖ no questionário geral. Em virtude disso elaborei as seções 

―Navegação‖ e ―Visual do Game‖. No intuito de aprofundar as percepções dos 

alunos, especifiquei mais as questões sobre ―perspectiva do aluno‖. Assim este 

questionário específico trabalha com estas três seções. 

Sobre a categoria navegação todos os alunos declaram ter lido pelo menos 

parte do conteúdo textual e os que não leram tudo afirmaram que o motivo foi o 

tamanho dos textos e que isso diminuía o ritmo do jogo deixando-o chato. As 

orientações para navegação não foram muito valorizadas, pois os alunos fizeram um 

raciocínio com base no princípio de consistência do design da interação, uma vez 

que eles relataram que já conheciam os comandos e ainda houve um que verbalizou 

a semelhança dos comandos com o jogo ―The Sims7‖. A velocidade de navegação 

foi muito criticada pelos alunos e foi consenso que ela deixava a desejar neste 

quesito. A distribuição dos conteúdos foi bem feita, pois os alunos declaram que foi 

muito fácil entender o jogo neste critério. 

Nas questões sobre a perspectiva, foram abordados quatro temas: 

dificuldade, clareza, utilização pedagógica do jogo e projeto gráfico.  Os alunos 

relataram que não se sentiam muito preparados para o conteúdo das perguntas e 

sentiram um pouco de dificuldade, no entanto completaram dizendo que as dicas 

presentes no jogo foram essenciais para conseguir encontrar as respostas. Sobre a 

clareza das explicações eles declararam que as informações estavam contribuindo 

para resolver as questões e elas estavam disponibilizadas em locais de fácil acesso. 

No tema ―utilização pedagógica‖, eles relataram que ficaram motivados em aprender 

sobre a temática do jogo, pois o game tornava o assunto atrativo e interativo, houve 

                                            
7
 The Sims é um jogo digital online multiplayer de simulação de vida. Cada jogador é um personagem 

que deve fazer tudo o que se faz no cotidiano, desde trabalhar, até cuidar do filho, por exemplo. 
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um aluno que relatou ainda que havia pesquisado mais sobre o assunto após o 

game. Acrescentaram ainda que, outras disciplinas poderiam utilizar games para 

apresentar conteúdos. Por fim, sobre o projeto gráfico, os alunos ressaltaram a 

semelhança com o Museu Nacional, dizendo que se sentiam mais envolvidos com o 

cenário, o que demonstrou contribuir para imersão do game. 

A observação da aplicação do game com as turmas auxiliou a entender de 

modo mais claro o que os alunos tinham relatado nos questionários, pois eu tinha 

percebido na hora da aplicação, dados que apareceram em algumas respostas dos 

questionários, contextualizando-os. 

Durante a aplicação, foi possível perceber que a quantidade de leitura não foi 

problema, a maior parte demonstrou estar lendo, pois em conversa informal com 

uma estagiária que acompanhou a testagem do protótipo, ela questionou os alunos 

sobre alguns conteúdos e a maioria demonstrou esse conhecimento e afirmaram 

que haviam lido as informações. Cabe ainda salientar que, em entrevista informal 

com a professora, ela colocou sua preocupação quanto à quantidade de textos, pois 

segundo ela os alunos não leem, sugerindo uma interdiscursividade com aquela 

ideia preconcebida que a geração atual não gosta e não se interessa por leitura. 

No geral, os alunos demonstraram interesse pelos textos do ―roteiro inicial‖, 

―como jogar‖ e ―comandos‖, bem como o texto final. No entanto a antessala do pátio 

interno possuía placas informativas, elas foram praticamente ignoradas pelas 

duplas. Isso sugere que os textos em um ambiente imersivo, no caso do game Dinos 

Virtuais em 3D, só tem a atenção devida se aparecer de forma destacada, ou com 

alguma interação, caso seja mais um elemento do cenário, ele será considerada 

irrelevante. 

Um fato curioso ocorreu durante a dificuldade encontrada em ouvir a fala dos 

profissionais nos vídeos presentes no jogo. Os alunos da primeira turma criaram 

uma solução, a utilização de fones de ouvido. Na aplicação com a segunda turma, já 

foi solicitado que eles levassem seus fones e isso não foi dificuldade nenhuma, pois 

a maior parte dos alunos possuíam dispositivos portáteis de reprodução de áudio. 

Não foi percebida nenhuma frustração pela derrota de alguma dupla, pelo 

contrário, eles ficaram estimulados a jogar novamente para melhorar seu 

desempenho. Confirmando a característica ―segurança‖ do game apresentada por 

Crawford (1997).  
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Uma reação positiva desta interação aluno-conteúdo aconteceu no término da 

aplicação. Quando a professora chamou os alunos para voltar para a sala, eles se 

levantaram e aplaudiram, demonstrando a satisfação pela abordagem do conteúdo. 

Através deste processo de interação foi possível perceber que os alunos 

consideraram o aprendizado de conteúdos através de games muito interessante e 

produtivo. Apesar de identificarem problemas no jogo, bem como uma diferença de 

recursos gráficos e jogabilidade em relação aos jogos comerciais, a diversão, 

motivação e aprendizagem no game não foram prejudicados. Os alunos puderam 

oferecer contribuições sobre aspectos não abordados na análise da professora, 

como jogabilidade, aspectos técnicos e narrativa, no entanto, eles não ignoraram 

aspectos pedagógicos, como por exemplo, a sugestão de utilização de jogos em 

diversas disciplinas, a importância do conteúdo em forma textual e do aprendizado 

através da diversão. A experiência com jogos digitais, que a maioria dos alunos 

possui, facilita uma visão crítica inicial sobre jogos, no entanto quando a professora 

torna claro objetivo educacional, as comparações deixar de ser feitas e o aluno 

passa a encará-lo como uma forma diferente de aprendizado. 

Embora o game desenvolva a autonomia, a observação da utilização do game 

com a turma, não apontou para a diminuição do papel do professor no processo de 

aprendizagem. Pelo contrário, o professor era consultado não como fonte 

enciclopédica de informações, mas como alguém que poderia auxiliar tirando 

dúvidas ou sugerindo caminhos, tornando-o não um detentor de conteúdo, mas um 

mediador daquele processo de aprendizagem.  

 

 

6.1.4 PROFESSOR-ALUNO 

 A interação professor aluno aconteceu em dois espaços distintos: a sala de 

aula e o laboratório de informática. 

Na sala de aula a professora conversou com os alunos sobre a participação 

deles em uma pesquisa, onde eles utilizariam um protótipo de jogo digital. Essa 

informação retirou o foco dos eventuais problemas que aparecessem na fluência do 

jogo enquanto aplicativo. A outra interação se deu com base no assunto 

comportamento, uma vez que as turmas utilizariam um espaço da instituição. 
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 No laboratório de informática, a professora procura limitar a interação dos 

alunos pedindo silêncio. Seu objetivo não é o de impedir a troca de informações, a 

motivação para isso é a deficiência tecnológica, pois a caixa de som do computador 

era muito fraca e os alunos não conseguiam ouvir o que os vídeos diziam.  

 Os alunos solicitavam a presença da professora algumas vezes para tirar 

alguma dúvida sobre o conteúdo das perguntas. A professora estimulava a busca da 

informação no game, uma vez que ela sabia que o game as possuía. 

 Um aluno afirmou que o conteúdo do game estava errado, pois ele achou que 

a resposta correta de uma pergunta do quiz era pangeia, a professora explicou 

porque não estava errado e perguntou a ele porque ele havia se confundido. Ele 

respondeu que já tinha aprendido sobre a pangeia em geografia. Assim, 

percebemos pelo discurso do aluno, que eles buscam correlações de informações 

para atingir o objetivo, sugerindo um trabalho interdisciplinar. 

Pode-se notar que as interações professor-aluno ocorreram, sobretudo no 

sentido de orientação. Os alunos, mesmo estando em um ambiente de 

aprendizagem que estimule a autonomia (o game), ainda necessitam de uma 

referência e o professor assume este papel mediando as dúvidas e inquietações. 

 

6.1.5 ALUNO-ALUNO 

 A interação aluno-aluno aconteceu no laboratório de informática, lá eles 

sentaram em duplas para jogar o game Dinos Virtuais. Isso acabou gerando dois 

tipos de interação aluno-aluno: entre a dupla e entre duplas. 

As interações entre a dupla tinham a finalidade de resolver os desafios, 

responder as perguntas. Não foram observados assuntos sem ligação com o game 

ou com o universo de games. No momento em que todos os alunos estavam em 

algum quiz, o falatório no laboratório ficou intenso e todos estavam falando sobre o 

game. 

Nas interações entre duplas foi observado que duas duplas pediram ajuda a 

outra dupla para abrir (iniciar) o quiz, o que sugere que elas não leram o texto 

―comandos‖. No entanto, a interação com outros colegas resolveu o problema e não 

comprometeu o andamento do jogo. Outro momento de interação entre duplas 

aconteceu quando uma estava em um momento posterior à outra que, para poder 

acompanhá-los, pedia ajuda, sugerindo um comportamento levemente competitivo.  
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Uma das falas de um aluno aponta para a intertextualidade. Ele sugeriu que o 

jogo se transformasse em um RPG online multiusuário, onde cada um poderia se 

tornar um arqueólogo apenas com estudo, além disso, ele poderia ajudar o outro a 

atingir este objetivo, assim todos aprenderiam juntos. Sugerindo que o foco não está 

na competitividade e que a colaboração também faz parte de sua vivência, 

demonstrando com isso, não só valorizar o conhecimento (ele coloca como a base 

da evolução do personagem), como também passá-lo. 

  A quase totalidade de interações aluno-aluno no momento da aplicação do 

game sugere um comportamento colaborativo, ou seja, a utilização do game em sala 

de aula aponta para o estímulo a cooperação. 

 

6.2.  ANÁLISE DO PROJETO DE INTERAÇÃO 

No processo de construção do game foram criadas quatro versões, as 

categorias de design de interação servirão para analisar cada. Esta análise visa 

responder a questão referente à construção do game, apresentando os parâmetros 

de design da interação relevantes para construir um game educativo. Será possível, 

portanto, perceber a evolução do game neste aspecto. As categorias de design da 

interação que serão utilizadas nesta análise são: visibilidade, feedback, 

mapeamento, consistência e affordance (c.f. seção 2.1.3).  A adoção de tais 

categorias se justifica pela sua importância na criação de jogos para crianças e para 

o contexto escolar, uma vez dedicando maior atenção a estas categorias facilitam a 

aprendizagem autônoma através do game. Convém salientar que tais análises serão 

resultados do olhar sobre o game, durante e após sua aplicação.  

Abaixo segue um quadro que apresenta o local e pessoas envolvidas na 

aplicação do game, bem como os objetivos da aplicação e os instrumentos utilizados 

para gerar dados. 
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Versão Aplicação Objetivo 
Instrumentos 

utilizados 

1.0 Equipe do 
LATEC/UFRJ 

Verificar possíveis problemas na 
programação, primeiras percepções 
sobre o aspecto gráfico e comandos. 

Observação, 
notas e campo. 

2.0 Estagiários do 
LATEC/UFRJ 

Verificar a navegação, o recurso de 
busca de informações e dificuldade 
do jogo. 

Observação, 
notas de campo. 

3.0 Professora 
participante e aluna 
do ensino médio. 

Verificar jogabilidade, dificuldade, 
linguagem e conteúdo. 

Observação, 
entrevista. 

4.0 40 alunos de duas 
turmas de 8º ano. 

Captar as percepções do professor e 
dos alunos na utilização do game 
como uma prática de aula. 

Observação, 
questionário. 

Quadro 4: Aplicação das versões do game e seus objetivos. 

 Após apresentados resumidamente no quadro acima os participantes 

envolvidos nas aplicações, bem como os objetivos e instrumentos utilizados, as 

diferentes versões do game ―Dinos Virtuais‖ serão analisados de acordo com os 

critérios de design de interação apresentados no texto introdutório deste capítulo. 

 

6.2.1 PROJETO DE INTERAÇÃO DA VERSÃO 1.0 

Visibilidade 

Há números no canto superior esquerdo sem função clara. Não há indicação 

para clicar na placa para iniciar o desafio. Os ícones do quiz induzem ao erro, pois 

uma seta verde para a direita (que deveria indicar confirmação e passar para a 

próxima pergunta) finaliza o quiz. Havia um botão para acionar o módulo 3D, junto 

com outro para deslocamento lateral que confundiria o aluno. 

 

Feedback 

Não há feedback para o aluno no quiz. Há demora no feedback do game 

quando se aperta nos ícones do quiz. 

 

Mapeamento 

A forma de navegar no game através de comandos no teclado se assemelha 

a de outros jogos digitais. A visualização em primeira pessoa também. O formato 

dos ícones lembra as indicações de um controle remoto de um televisor, por 

exemplo. A posição os ícones no quiz induz ao erro, uma vez que a cor indica uma 

coisa e o formato outra. 
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Consistência 

A consistência reside na utilização de ícones para passar, voltar e cancelar do 

quiz. A visualização em três dimensões e a visão em primeira pessoa, utilizada em 

outros games. 

 

Affordance 

O único affordance nesta versão se refere ao ícone do navegador de internet, 

que o jogador sabe para que serve e como utilizá-lo, mas não sabe qual a relação 

dele com o game. A figura 25 exemplifica algumas categorias analisadas na versão 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 PROJETO DE INTERAÇÃO DA VERSÃO 2.0 

 

Visibilidade 

Eliminou o botão do navegador e do módulo 3D, mantém os números, ainda 

sem indicar uma função clara, ainda são mantidos. Há caixas no pátio interno, sem 

apresentar sua função. Os ícones do quiz ainda estão iguais. 

 

 

 

Visibilidade 

Visibilidade 

Visibilidade 

Mapeamento 

Mapeamento: 
Visão em 1ª 
pessoa 

Affordance 

Figura 25: Design de interação da versão 1.0 
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Feedback 

Ainda não há feedback no quiz. Não há feedback ao clicar nas caixas (nada 

acontece). 

 

Mapeamento 

O problema continua nesta versão. 

 

Consistência 

Idem a versão anterior. 

 

Affordance 

Não há o ícone de navegador, e não há outro item que induza a interagir com ele. 

A figura 26 exemplifica algumas categorias analisadas na versão 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 3.0 

 

6.2.3 PROJETO DE INTERAÇÃO DA VERSÃO 3.0 

Visibilidade 

Os números foram substituídos por silhuetas de dinossauros, fazendo uma 

relação próxima com os dinossauros encontrados no game. Quando uma sequência 

de desafios é concluída o ícone se acende, tornando sua função clara. 

Figura 26: Design de interação da versão 2.0 

Visibilidade 

Consistência 
Consistência 
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Os ícones do quiz mudaram, o botão de retornar e avançar estão próximos (o 

que facilita), no entanto o botão de finalizar ainda se parece com confirmar resposta. 

As caixas, ao serem clicadas, iniciam um vídeo com conteúdo, no entanto não há 

como pausar ou finalizar (comandos não visíveis). 

 

Feedback 

Quando se clica nas caixas aparece um vídeo com conteúdo informativo. Os 

ícones de dinossauros no canto superior da tela se acendem ao finalizar uma 

sequência de perguntas. 

 

Mapeamento 

O problema é parcialmente resolvido quando se modificam a posição destes 

botões e o formato de um deles. Retornar e avançar ficam lado a lado, finalizar fica 

no centro e cancelar fica na direita. No entanto ainda há confusão, pois o botão 

finalizar, se assemelha com a função confirmar resposta. 

 

Consistência 

Idem versão anterior. 

 

Affordance 

Não á diferenças em relação à versão 2.0.  

As figuras 27 e 28 buscam exemplificar algumas categorias analisadas na 

versão 3.0. 
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Figura 27: Design de interação da versão 3.0 

Visibilidade 

Feedback 

Mapeamento 

Feedback 

Figura 28: Design de interação da versão 3.0. Exemplo do feedback 
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6.2.4 PROJETO DE INTERAÇÃO DA VERSÃO 4.0 

 

Visibilidade 

A narrativa do game é a primeira a aparecer, bem como os comandos do jogo 

e como jogar. As caixas se transformaram em ícones flutuantes (com motivações 

coerentes com o tema do jogo, como jaleco e fósseis). 

O botão de avançar nas telas do roteiro inicial, já indica sua função (pois ele é 

o único presente neste momento), assim no quiz o jogador já conhece sua função. 

Nas placas dos dinossauros está escrito ―Comece o desafio‖ indicando que para 

iniciar deve ser clicado ali. 

 

Feedback 

Há presença da narrativa e o jogador deve clicar em um botão para seguir o 

jogo. Há atraso na resposta de alguns botões. O jogador passa a ter um final para o 

game, ou melhor, três finais, que para a ativação de cada um depende do 

desempenho do jogador nos desafios. 

 

Mapeamento 

Nesta versão o problema continua, é apenas minimizado pelo fato dos botões 

de avançar e retornar já terem sido apresentados na narrativa e a retomada deste 

botão no quiz, facilita a definição de sua função. 

 

Consistência 

Acréscimo para a presença de elementos textuais apresentados em 

diferentes telas (pop-up) e que, para passar de uma tela para outra, deve-se apertar 

um botão no formato avançar. A presença de ícones flutuantes sugere que ali há 

algo que é possível interagir, como em outros games. 

 

Affordance 

A placa vem com o texto ―Comece o desafio‖, isso induz o jogador a clicar ali. 

Os ícones flutuantes no pátio interno deixou claro que o jogador deve interagir com 

eles. Ouve relatos no questionário específico (aplicado aos 10 alunos) sobre o 

affordance dos objetos flutuantes. Surgiram as seguintes falas: 
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(os objetos flutuantes) chamavam atenção, deu vontade de clicar 
Dava para perceber que era para clicar 
Chamava atenção 
Tive interesse em saber o que tinha neles 
Pois sentimos vontade de clicar nele, porque chamavam atenção. 

 

Para evitar redundância, optou-se por não apresentar as imagens da versão 

4.0 aqui, uma vez que elas estão bem apresentadas e explicadas no capítulo 4. 

Para finalizar, um quadro resumitivo sobre os parâmetros de design de 

interação nas diferentes versões do game: 

DESIGN DE 
INTERAÇÃO 

VERSÃO 1.0 VERSÃO 2.0 VERSÃO 3.0 VERSÃO 4.0 

Visibilidade Problemas com 
alguns ícones e 
visualização 3D 
desnecessária. 

Acréscimo 
de ―caixas‖ 

no pátio 
interno (sem 
função para 

elas). 

Resolução de 
problemas da 

versão 1.0 e 2.0. 
Ainda há 

problemas com 
os ícones do 

quiz.  

Narrativa aparece. 
Comandos do jogo também. 
Caixas viram objetos 3D com 

motivos coerentes com o 
tema do game. Facilidade 
para iniciar os desafios. 

Feedback Demora no 
feedback de 

ações no game. 
Sem Feedback 

no quiz. 

Sem 
feedback no 
quiz e nas 

caixas. 

Há feedback para 
os antigos 

números no 
canto da tela. As 

caixas têm a 
função de exibir 

os vídeos. 

Feedback sobre o 
desempenho do jogador no 

final do Game. Ainda há 
trechos com lentidão. 

Mapeamento Semelhanças 
com outros 

games 

Idem versão 
1.0 

Confusão com o 
botão finalizar e 

confirmar 
resposta. 

Idem versão 3.0, apesar de 
serem apontadas 

necessidades de mudança. 

Consistência Utilização de 
ícones, visão em 
1ª pessoa e 3D 

Eliminação 
do 3D. 

Sem alterações 
em relação à 
versão 2.0 

Leitura do texto em pop-up. 
Semelhança dos ícones 

flutuantes com outros games. 

Affordance Ícone do 
navegador de 

internet 

Eliminação 
do ícone do 
navegador 
(browser) 

Idem versão 2.0 Ícones flutuantes, que 
estimulam o clique. Placa 

com o texto ―comece o 
desafio‖. 

PRINCIPAIS 
MUDANÇAS 
(para versão 
seguinte) 

Visual e 
jogabilidade: 

Eliminação do 3D 
e da busca em 

sites na internet. 

Melhorias 
gráficas e 

inserção de 
conteúdo em 

vídeo. 

Inserção de 
narrativa e 

feedback nas 
respostas 

Não há versão seguinte. 

Quadro 5: Design de interação nas diferentes versões do game "Dinos Virtuais" 

A análise do game através do design de interação permitiu perceber a 

evolução não só game, como do olhar sobre ele. As interações realizadas durante 

todo o processo de construção foram o elemento base para assegurar o 

aprimoramento do game, garantindo que aspectos técnicos, lúdicos e pedagógicos 

fossem levados em conta para produzir o protótipo e gerar dados para melhorá-lo, 
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indicando que é possível construir uma versão final para distribuição que contemple 

esses três elementos indissociáveis em um game educativo. 
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CAPÍTULO 7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou identificar os processos de interação 

influenciaram na construção do game ―Dinos Virtuais‖, bem como apresentar a 

evolução no projeto de interação do game. Para isso buscou-se fundamentação na 

área de games, interação e discurso. Para cumprir este objetivo, duas questões de 

estudo principais foram formuladas: Como ocorrem os processos de interação na 

construção de um game educacional? e Quais são as evoluções do projeto de 

interação na construção de um game educacional?  

Ao analisar todo o processo de construção do game, objeto deste estudo, 

percebeu-se que os processos de interação devem ser constantes e diversificados. 

O olhar de cada participante envolvido no processo de construção do game 

educacional deve analisado, pois há uma tendência a valorizar comentários e 

sugestões referentes à sua área de atuação ou vivência. Uma vez que o objeto 

deste estudo é um jogo digital educacional, para garantir a eficácia dos quesitos 

ludicidade e conteúdos pedagógicos, a interação deve contar também com os 

participantes do processo ensino-aprendizagem, ou seja, professor e aluno. Assim 

temos interações entre equipe de construção, o game, professor e alunos, tendo o 

pesquisador um papel importante de mediação destes processos de interação. 

O conteúdo do game foi inserido de forma que ele fosse o suporte para 

resolver os desafios. Dessa forma, o conteúdo foi integrado como parte importante 

da narrativa, sem que o aluno ficasse preso a uma única linha de raciocínio, porque 

o conteúdo representou apenas um suporte e não uma etapa do roteiro. Este tipo de 

utilização do conteúdo proporciona ao aluno um aprendizado contextualizado, 

trazendo maior motivação, visto que ele aprende a partir de uma vivência.  

Sendo analisados os processos de interação, bem como a relação do game 

com o conteúdo, é importante ressaltar alguns parâmetros de design de construção 

que contribuem para potencializar a eficácia da utilização de games na educação. 

Os parâmetros de design de interação considerados relevantes para a construção 

de games educacionais, nesta pesquisa foram: visibilidade, feedback, mapeamento, 

consistência e affordance. Estas categorias contribuem para estimular a autonomia e 

a relação de informações e experiências.  
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A categoria visibilidade tem relação direta com a clareza na função dos 

elementos específicos de um game, facilitando ao jogador saber como proceder. Ela 

pode ser utilizada também (com algumas adaptações) para questões pedagógicas, 

como estabelecer um objetivo de jogo e de aprendizagem claros para o jogador, 

tornando visível a função dele no jogo e do jogo na aprendizagem. O feedback diz 

respeito à resposta do jogo às ações feitas pelo jogador. Esta categoria também 

apresentou relevância, já que ela contribui para a fruição do jogo e para o aluno ter 

clareza sobre o seu percurso. O feedback de questões em um quiz, por exemplo, 

contribui para o processo de aprendizagem, pois oportuniza ao aluno a verificar seu 

raciocínio. 

A relação de informações e a autonomia, tão importantes no processo de 

construção do conhecimento, são fomentadas pelo cuidado na construção de um 

game com relação às categorias mapeamento e consistência. A categoria 

mapeamento permite ao aluno estabelecer uma relação da experiência vivenciada 

no game, com outras experiências, pois busca estabelecer uma relação entre os 

controles do game e seus efeitos no mundo (fruto de sua experiência). Já a 

categoria consistência, faz o aluno experimentar no game, ações e análises oriundas 

de outros jogos, facilitando aprender a utilizar rapidamente o jogo, tornando a 

experiência pedagógico-lúdica o principal foco. A categoria affordance, juntamente 

com a categoria consistência, propicia a autonomia do aluno, pois quanto mais 

affordance tiver um jogo, mais é possível que o aluno não sinta dificuldades com a 

jogabilidade, uma vez que os objetos e comandos têm suas funções claras ao 

jogador.  

A adoção de tais categorias para a construção de jogos digitais educacionais 

facilita a utilização do game em ambiente escolar, porque o aluno se torna capaz de, 

em um primeiro contato com um jogo, reconhecer os objetivos, funções, comandos e 

jogabilidade, além de contribuir para o desenvolvimento de competências muito 

importantes na educação contemporânea, a relação de informações e a autonomia. 

O processo de construção de um game que se propõe a ser educacional deve 

contar com a interação de todos os envolvidos, tanto no aspecto técnico (equipe de 

construção do game), quanto no aspecto pedagógico (professor e aluno). Deve 

haver uma preocupação na inserção do conteúdo no game, para que o aspecto 

lúdico não perca seu espaço, nem seja supervalorizado, descaracterizando o 
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equilíbrio destes elementos. Por fim, critérios de design de interação devem ser 

considerados, para ampliar a eficácia educacional e lúdica na utilização de games, 

no processo de construção do conhecimento.  

Esta pesquisa buscou oferecer contribuições para construção de games 

educacionais, enfatizando a importância da participação não só de uma equipe de 

desenvolvimento multidisciplinar, mas também do professor e do aluno. Assim, os 

objetivos pedagógicos, lúdicos e técnicos são assegurados, servindo como mais um 

recurso para ser utilizado na escola, proporcionando uma aula agradável e com 

alunos motivados. 

Diante dos resultados apontados, alguns temas surgem como possibilidade 

de estudos futuros. Por exemplo, as interfaces que podem ser feitas entre o jogo 

educacional e os jogos disponíveis no mercado, que têm grande utilização pelos 

alunos. Esta perspectiva atende a uma limitação da presente pesquisa, que não 

investigou os tipos de experiência em jogos digitais dos alunos e do professor, 

apenas constatou a existência deles. Tal abordagem poderia contribuir para analisar 

o potencial educacional presente em um jogo comercial, criando critérios de análise 

para o professor da educação básica ter condições de escolher um jogo para 

trabalhar com seus alunos, que atenda a seus objetivos pedagógicos. 

Outra limitação da pesquisa se refere a não realização de uma comparação 

do conhecimento dos alunos sobre os conceitos de paleontologia inseridos no game, 

antes e após a aplicação do jogo, para verificar se as perspectivas do professor, de 

que o game contribuiu para aprendizagem, se confirmariam na prática. Dessa forma, 

como pesquisa futura, poderia ser investigado o aprendizado com um game, 

estabelecendo uma relação entre os aspectos lúdico, motivacional e imersivo, 

inerentes ao jogo digital, na promoção da aprendizagem de conteúdos formais 

escolares. 

Espero, portanto, que esta pesquisa possa ter oferecido contribuições não 

apenas para os estudos relacionados a jogos digitais e educação, utilizando o viés 

da interação, mas também que contribua para reflexões que possibilitem novas 

pesquisas e aprofundem o olhar sobre uma prática social tão popular e pouco 

abordada nas pesquisas sociais e educacionais, o game e seu impacto na 

educação. 

 



118 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDERSON, T. Modes of interaction in distance education: recent 
developments and research questions. In: MOORE, M. & ANDERSON, W. 
(eds.). Handbook of Distance Education, Lawrence Erlbaum Associates, 2003, 
pp. 129-144. 

 
BARBOSA, Eduardo Fernandes. Instrumentos de Coleta de Dados em 
Pesquisa SEE-MG/CEFET-MG/1999. Disponível em: 
http://www.sit.com.br/SeparataENS0019.htm. Acesso em 02 out. 2009. 

 
BARTHES, Roland. A morte do autor, in: O rumor da língua. São Paulo: 
Brasiliense, 1988. 

 
BELLONI, M.L.  Mediatização – os desafios das novas tecnologias de 
informação e comunicação. In: BELLONI, M.L. Educação a distância. Editora: 
Autores Associados, 1999, pp. 53-77. 

 
CARVALHO, Ana Amélia Amorim. Multimédia: um conceito em evolução. 
―Revista Portuguesa de Educação‖. 15:1 (2002) 245-268.  

 
CESTARI, Junia Agda. Eventos de letramento com uso da internet no ensino 
de inglês: uma pesquisa-ação. 2006. Dissertação (mestrado em lingüística 
aplicada) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
CRAWFORD, Chris. The Art of Computer Game Design. Vancouver: University 
of Washington State Vancouver, 1997. 

 
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de 
Brasília, 2001, 2008 (reimpressão). 
 
FÉLIX, Fernanda Silva. O uso de roleplaying game de computador (CRPG) no 
ensino à distância via internet: um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2006. 
Dissertação (Mestrado em educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
FOUCAULT, Michel. O que é um autor? 3.ed. Lisboa: Veja, 1992. 

 
GEE, James  Paul. Discourse analysis: What makes  it critical? in R. Rogers 
(ed.) An introduction to critical discourse analysis in education. Mahway, NJ: 
Erlbaum. 2004. 
 
________. Good Video Games + Good Learning. Peter Lang, New York. 2007. 
Disponível em 
http://www.academiccolab.org/resources/documents/Good_Learning.pdf. 
acessado em dezembro de 2010. 

 



119 

 

 

 

__________. Language and discourses: meaning is in the game. 2007. 
Disponível em http://www.jamespaulgee.com/publications. Acessado em 
12/12/2010.  

 
__________. Reading, Language Development, Video Games, and Learning 
in the 21st Century. Disponível em http://www.jamespaulgee.com/publications. 
Acessado em 12/12/2010. (Keynote Address, 41st  Annual Rose F. Spicola 
Forum in Reading, Texas Woman‘s University, Feb. 2007) 

 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo. 
Altas, 2002. 

 
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias: do game à TV interativa. 
São Paulo: SENAC, 2003. 

 
GUILLES, Brougère. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 
 
HAGUENAUER, C.J. et AL (2007). Portais de Informação e Comunidades 
Virtuais de Aprendizagem: a Experiência do LATEC/UFRJ. Revista 
Educaonline. Volume 3, nº 2, maio/agosto de 2009. 
 
 
HAGUENAUER, C.J. et al (2008). Projeto Museu Virtual: Criação de 
Ambientes Virtuais e Objetos de Aprendizagem com Recursos e Técnicas 
de Realidade Virtual. Revista Realidade Virtual. Volume 1, No 1, Janeiro/abril de 
2008. 
http://www.latec.ufrj.br/revistarealidadevirtual/vol1_1/3%20projeto%20museu%20
virtual.pdf 

 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura; São 
Paulo: Perspectiva, 2005. 
 
JUNIOR, Jaime; ALVES, Lynn. Jogos eletrônicos e a nova face da diversão, 
contanto e produzindo histórias, construindo saberes. In: VIII Simpósio 
Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, 2009. Anais... Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira de Computação, 2009. 
 
LÉVY, P., A ideografia dinâmica: rumo a uma imaginação artificial. São 
Paulo:Loyola, 1998. 

 
________. Cibercultura, Editora 34, 1999. 

 
__________. As Tecnologias da Inteligência: o Futuro do pensamento na era 
da informática. São Paulo: Editora 34, 19936. 

 
LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A Pesquisa em Educação: Abordagens 
Qualitativas. São Paulo: EDP, 1986. 

 



120 

 

 

 

MARCUSCHI L.A., XAVIER, (Orgs). Hipertexto e gêneros digitais. Editora 
Lucerna. 2ª edição – Rio de Janeiro, 2005. 
 
MARCUSCHI, L.A. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia 
digital. In: MARCUSCHI, L.A.; XAVIER, A.C.  dos S. (Org.) Hipertexto  e 
Gêneros Digitais: novas formas de construção de sentido. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2005, v., p. 13-67. 

 
MOITA Lopes, L. P. (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar . 2. Ed. 
São Paulo: Parábola, 2008. 
 
MORIN, André. Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica: Uma Antropopedagogia 
Renovada. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

 
MURRAY, Janet H. Hamlet no holodeck: O futuro da narrativa no 
ciberespaço. São Paulo: ItaúCultural: Unesp, 2003. 

 
NOBOA, Rogério da S. Jr; HAGUENAUER, Cristina J. Análise do Processo de 
Produção e Implementação de um Game Educacional. Revista Educaonline. 
Volume 5, nº 2, maio/agosto de 2011. 
 
PINHEIRO, Cristiano Max e BRANCO, Marsal. Uma tipologia dos games. In: 
Sessões do Imaginário. Porto Alegre: EDIPUCRS, Ano IX, número15, 2006, p. 
33-44. Acessado em novembro de 2009 

 
PORTNOW J.;  The Power of Tangential Learning. The global game industry 
network,  2008. Disponível em: < http://www.edge-online.com/blogs/the-power-
tangential-learning > acesso em 10 de outubro de 2010. 

 
PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de Interação: Além da 
Interação Homem-Computador. 1a. Edição. Porto Alegre: Bookman, 2005. r: 
BARBOSA, S.D. J.; DE SOUZA, C.S.; LEITE, J.C.; DE PAULA, M.G.; 

 
PRIMO, A. e CASSOL, M. B.F. Explorando o Conceito de Interatividade; 
definições e taxonomia. (s/d) Disponível em: 
<http://usr.psico.ufrgs.br/~aprimo/pb/espiralpb.htm> Acesso em: 19 de fevereiro 
de 2009. 

 
PRIMO, A. Enfoques e desfoques no estudo da interação mediada por 
computador. 404NotFound, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/ 404nOtF0und/404_45.htm >. Acesso 
em: 19 de fevereiro de 2009. 

 
________. Interação mútua e reativa: uma proposta de estudo. Revista 
Farmecos. Jan. 2000, n.12, p. 81-92. 

 
RUSHKOFF, Douglas. Um jogo chamado futuro – Como a cultura dos 
garotos pode nos ensinar a sobreviver na era do caos. Rio de Janeiro, 
Revan, 1999. 



121 

 

 

 

 
SALEN, K., ZIMMERMAN, E. Rules of play: game design fundamentals. 
Massachusetts Institute of Technology. Cambridge: MIT Press – 2004 

 
SANCHEZ, Sandra. Instrumentos da pesquisa qualitativa. Disponível em: 
http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/T2-
5SF/Sandra/Instrumentos%20da%20Pesquisa%20Qualitativa.ppt#256,1,Instrume
ntos da Pesquisa Qualitativa. Acesso em 02 out. 2009. 

 
SEPÉ, C. P. Interatividade ou Interação? Reflexões acerca do sentido 
terminológico para a compreensão de um objeto de estudo emergente. 
Razon y palabra, ISSN 1605-4806, nº 52, 2006. Disponível em: 
<http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n52/20Presser.pdf
>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2009. 

 
SILVA, M. Sala de Aula Interativa: A Educação Presencial e a Distância em 
Sintonia com a Era Digital e com a Cidadania. Boletim Técnico do SENAC, 
volume 27, número 2, maio/agosto de 2001. Disponível em: 
<http://www.senac.br/informativo/BTS/272/boltec272e.htm> ou 
<http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm>. Acesso em: 19 de fevereiro 
de 2009. 

 
TAROUCO, L. M. R; ROLAND, L. C.; FABRE, M. J. M.; KONRAD, M. L. P. Jogos 
educacionais. In: CINTED – Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na 
Educação, 2004. Disponível: http://www.ueb-
df.org.br/Adultos/Reflexoes/Jogos%20Educacioanis.pdf. Acessado em 
1Novembro de 2008. 

 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 17ª Ed. São Paulo. 
Cortez, 2009. 
 
XAVIER, A. C. Leitura, texto e hipertexto. In: MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. 
C. Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. p.170-180. 



122 

 

 

 

GLOSSÁRIO 

Ambiente de aprendizagem: ambiente onde o indivíduo está sujeito a 

oportunidades de aprendizagem. 

 

Design Instrucional: O design instrucional é apresentado aqui como ―uma ação 

intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento 

e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 

educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar aprendizagem 

humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos.‖ FILATRO, 

Andrea.  Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2003 (p-64, 65). 

 

Game Online: São os jogos que utilizam a internet para serem jogados. Jogadores 

estão em um mesmo ambiente (o jogo), mesmo estando em locais físicos diferentes, 

interagindo em tempo real.  

 

Jogo em 1ª pessoa: Trata-se da perspectiva gráfica no jogo, onde o jogador 

interage com o ambiente do game através do ponto de vista do personagem 

controlado pelo jogador. 

 

Looping: trata-se de uma sequência que retoma um ponto anterior para prosseguir. 

 

Game Multiusuário (multiplayer): São jogos, necessariamente eletrônicos e online, 

que é capaz de suportar milhares de jogadores ao mesmo tempo. As interações 

podem ocorrer com pequenos e grandes grupos de jogadores e os objetivos podem 

ser colaboração ou competição. 

 

Paleoarte: um ramo da paleontologia que se dedica a reprodução em vida de 

animais e plantas pré-históricos. Este ramo se chama Paleoarte. O paleoartista 

mistura técnicas de escultura e pintura para criar suas obras e divulgar as 

descobertas do mundo pré-histórico. 
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Paleontologia: É um ramo da ciência que estuda seres que viveram em épocas pré-

históricas. Com isso temos o estudo de seres antigos. Como o objeto de estudo do 

paleontólogo são os fósseis são necessários conhecimentos em geologia e biologia. 

A origem da palavra paleontologia é do grego. Palaiós significa antigo, ontós 

significa ser e logos significa estudo. 

 

Pop-up: trata-se de uma janela extra que se abre na tela ao acessar algum hiperlink. 

No caso do game Dinos Virtuais, quando se clica na placa presente em cada 

dinossauro, abre a janela do quiz. 

 

RPG: ―Role-Playing game‖ é um tipo de jogo em que os jogadores assumem os 

papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso de um 

jogo se dá de acordo com um sistema de regras predeterminado, dentro das quais 

os jogadores podem improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam a 

direção que o jogo irá tomar. Os RPGs são tipicamente mais colaborativos e sociais 

do que competitivos. No RPG eletrônico, controlam-se personagens que seguem 

uma história pré-determinada, onde seu personagem se desenvolve com o passar 

do tempo. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game 
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ANEXOS 

ANEXO I – Questionário para os alunos das duas turmas 

Querido(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

―Aplicação de game educacional em sala de aula, a questão da aprendizagem lúdica 

e tangencial através da abordagem da interação.‖, desenvolvido pelo pesquisador 

Rogério Noboa da Silva Junior, docente do Centro Educacional Serra dos Órgãos e 

pesquisador do programa de mestrado em Linguística Aplicada da UFRJ. 

Esta pesquisa procura detectar os impactos do jogo digital na prática 

pedagógica, através da análise da visão dos professores e dos alunos da educação 

básica do Centro Educacional Serra dos Órgãos. Tal investigação tem como 

pressuposto a questão da ludicidade e do jogo na educação, bem como da 

implementação das novas tecnologias de modo fundamentado e crítico. Os 

procedimentos de geração de dados serão da seguinte forma: geração de dados 

através de observação, questionários semi-estruturados, entrevistas e análise de 

das interações durante o jogo. 

Existe um desconforto e risco de exposição mínima para você que se 

submeterá à coleta do material através das gravações, sendo que isto se justifica 

pelo benefício que trará aos profissionais da educação, uma vez que esta pesquisa 

retornará os resultados à instituição para que ela contribua de alguma forma na 

prática educativa. 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa poderão ser enviados para você e permanecerão 

confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação serão 

mantidos em absoluto sigilo. Os nomes serão substituídos por outros no 

momento da transcrição e análise dos dados. Você não será identificado(a) em 

nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada pelos pesquisadores em nosso material de 
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pesquisa. A participação no estudo não acarretará custos para você e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional.  

PESQUISA: “APLICAÇÃO DE GAME EDUCACIONAL EM SALA DE AULA, A QUESTÃO DA 

APRENDIZAGEM LÚDICA E TANGENCIAL ATRAVÉS DA ABORDAGEM DA INTERAÇÃO.” 

POR 

PROFESSOR/PESQUISADOR ROGÉRIO NOBOA DA SILVA JUNIOR 

 

INSTRUÇÕES BÁSICAS 

Nos casos das questões de múltipla escolha, você poderá marcar mais de uma resposta. Nas 

questões abertas (discursivas) seja claro e sincero. Nestas questões utilize uma folha pautada 

para responder. 

 

Professor: Rogério Noboa da S. Junior Data:  

Idade:  Série  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Parte I: Uso do computador  

1) Com que frequência você usa o computador? 

(    ) Nunca 

(    ) 1 a 3 vezes por semana 

(    ) 4 a 7 vezes por semana 

(    ) Até 1 hora por dia 

(    ) Até 3 horas por dia 

(    ) Acima de 3 horas por dia 

 

2) Caso você acesse a internet você faz uso de 

(    ) acesso doméstico por meio de conexão discada 

(    ) acesso doméstico por meio de conexão de banda larga 

(    ) acesso público por meio de lan house 

(    ) acesso público por meio do laboratório de informática da escola 

(    ) Outro: (especifique) __________________________________________________ 

 

3) Seus hábito de uso do computador incluem: 

(    ) Uso de chats (MSN, Skype, etc.) 

(    ) Uso de blogs 

(    ) Uso de buscadores (Google, etc.) 

(    ) Envio de email 

(    ) Visita a sites de entretenimento (You 

Tube, música, humor, etc.) 

(    ) Visita a sites de relacionamento (Orkut, 

Facebook, Myspace) 

 (    ) Visita a sites educativos (museu, 

biblioteca, etc) 

 (    ) Downloads diversos (música, vídeo, jogo, 

filme) 

(    ) Jogos on line 

(    ) Jogos instalados no seu computador 

(    ) Outros: 

(especifique)___________________________

______________________________________

__________________________ 

 

4) Você já tinha participado de uma aula em que fosse usado um jogo de computador? 

(    ) Sim 

(    ) Não

 

Se sim, qual (ais): ______________________________________ 
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UTILIZAÇÃO DO JOGO DINOS VIRTUAIS NA AULA 

 

Parte I: O jogo 

1) Você sentiu dificuldade em utilizar os comandos do jogo? 

 

   Sim     Não     Alguma 

 

Especifique:  

 

2) Você sentiu dificuldade em navegar por todos os ambientes? 

 

Bastante   Um pouco   Não 

 

Parte III: Suas percepções 

1) Você acredita que aprender utilizando o jogo é mais fácil, ou a diversão que o jogo 

tem atrapalha a aprendizagem? 

 

 Mais fácil   Atrapalha 

 

Explique:  

 

2) Você acredita que o jogo pode ajudar a aprender? 

 

Bastante   Um pouco   Não 

 

Explique:  

 

3) Você acha que o jogo de computador possa ser utilizado para outras matérias e/ou 

atividades na escola?  

 

   Sim    Não     Alguma 

 

4) Você percebeu que seu comportamento ao aprender um conteúdo foi diferente da sala 

de aula enquanto estava jogando?  

 

Explique:  

 

 

Parte IV: Aprimoramentos 

1) Qual a maior dificuldade encontrada  no jogo? 

 

2) Dê sugestões para melhoria do game Dinos Virtuais: 

 

 

 

Desde já agradeço a todos a participação, 

Professor/pesquisador Rogério Noboa da Silva Junior 
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ANEXO II - Questionário perspectiva dos participantes 

PESQUISA: PROFESSOR ROGÉRIO NOBOA DA SILVA JUNIOR 
PERSPECTIVA DOS PARTICIPANTES 

 
GAME: Dinos Virtuais 

 

NAVEGAÇÃO Sim Não Observação 

Você leu as orientações?    

As orientações para 
navegação iniciais foram 
suficientes? 

   

O uso do Mouse? 
Controles de movimento 

   

Velocidade de 
navegação? 

   

 

 

VISUAL DO GAME Sim Não Observação 

O aspecto visual do 
cenário era agradável? 

   

O tamanho da fonte estava 
legível?  

   

Os objetos flutuando 
indicavam que ali havia 
algo?  

   

As placas indicativas 
(conteúdo e desafio) 
estavam adequadas? 

   

O que achou dos vídeos 
no meio do game? 
Contribuiu? 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

PERSPECTIVA DO ALUNO Sim Não Observação 

Você sentiu dificuldade nas palavras, 
expressões ou ideias encontradas nos 
textos? 

   

Você sentiu dificuldade em responder as 
questões do game? 

   

O material disponível para consulta no 
ambiente do jogo, ofereceu informações 
importantes para resolver as questões? 

   

O jogo motivou o interesse pelo assunto 
paleontologia? 

   

Você considera a apresentação de uma 
―matéria‖ através do jogo como algo bom? 

   

Você gostou do projeto gráfico?    

Você sentiu dificuldade de navegar no 
jogo? 

   

Você encontrou dificuldade em encontrar 
informações? 

   

Você gostaria que outras disciplinas 
utilizassem um jogo para ensinar? 

   

As explicações sobre o jogo foram 
suficientes 

   

Você conseguiu encontrar as informações    

Espaço livre: 
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PERSPECTIVA DO 
PROFESSOR 

Sim Não Observação 

O conteúdo ajudou? Como?    

O game oferece contribuições 
ao projeto didático (currículo) 
da disciplina?  

   

O game contribuiu na dinâmica 
ou diversificação da 
abordagem do conteúdo da 
disciplina 

   

O game contribuiu para a 
motivação nas(s) aula(s) 
seguintes(s)?  

   

A linguagem textual do game 
estava compatível com o perfil 
dos alunos? O texto estava 
difícil?  

   

Gostaria de trabalhar outros 
conteúdos com metodologia 
semelhante? 

   

O conteúdo do game contribuiu 
para o trabalho em sala de 
aula? 

   

Espaço livre:  
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ANEXO III - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO GAME NAS 

TURMAS  

 

 Atividade (descrição de modo geral do que está havendo). 

 Interação 

o Aluno x game 

o Aluno x aluno 

o Professor x aluno 

 Conteúdo 

o Adequação da linguagem 

o Dificuldade 

o Embasamento teórico-pedagógico 

o Motivação para o conteúdo 

o Tempo de finalização do jogo 

 Usabilidade 

o Eficácia, eficiência, segurança, utilidade e facilidade de aprender 

o Diversão, agradabilidade e satisfação 

o Motivação 

o Adequação emocional 
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Anexo IV – Textos presentes no game 

Orientações iniciais 

Olá visitante, 

Você está no Museu Nacional Virtual e foi convidado a participar da 

seleção para novos paleontólogos Junior, por possuir um grande potencial para 

pesquisa. Assim, você poderá contribuir na pesquisa de descoberta de fósseis 

brasileiros. 

Tudo o que você precisa é mostrar seus conhecimentos em 

Paleontologia para integrar a equipe de Paleontólogos Junior do Museu 

Nacional, privilégio de poucos. 

Explore o museu. Em cada dinossauro haverá uma placa. Encontre esta 

placa e, ao clicar nela, abrirá uma tela de desafios de conhecimento. 

Dependendo do resultado desses desafios, você será o novo Paleontólogo 

Junior e já estará pronto para participar de expedições em busca de novos 

fósseis. 

Não se preocupe. Caso tenha dúvidas, procure informações e dicas pelo 

museu. Há informações espalhadas que são muito valiosas a qualquer 

aspirante a paleontólogo. Como diria uma antropóloga chamada Zora Neale 

Hurston "pesquisa é curiosidade formalizada. Estar mexendo e estar 

procurando com um propósito.". 

Boa Sorte e Sucesso! 

Equipe ―Dinos Virtuais‖ 

 

Como Jogar 

Ao explorar o espaço do museu você encontrará fósseis ou 

representações em vida de dinossauros.  Em frente a cada um deles há uma 

placa, que será o seu portal para os desafios de conhecimento.  

Cada desafio é composto por quatro perguntas. Você só saberá se a sua 

resposta está correta no final das quatro perguntas. Respondendo 

corretamente, o ícone do dinossauro se iluminará na tela, mostrando que você 

já concluiu esta etapa. 
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A qualquer momento você poderá voltar ao desafio, por isso, não deixe 

de procurar informações e dicas pelo museu.  

A equipe ―Dinos Virtuais‖ aguarda ansiosamente por você. 

 

Finais possíveis no game 

“1ª possibilidade: Você precisa se aprofundar uma pouco mais nos 

conhecimentos de paleontologia. Jogue novamente, dessa vez não deixe de 

procurar as dicas e informações pelo museu, elas são muito úteis para o seu 

sucesso. 

Um abraço,  

Equipe ―Dinos Virtuais‖ 

 

“2ª possibilidade: Você está quase pronto para integrar nossa equipe de 

Paleontólogos Junior. Faltam poucos ajustes para que seus conhecimentos 

estejam bons para ir a campo em busca de fósseis. Meus parabéns! Jogue 

novamente, procure as dicas e informações espalhadas pelo museu e as leia 

atentamente. Temos certeza que assim seu desempenho irá melhorar. 

Um abraço,  

Equipe Dinos Virtuais.‖ 

 

“3ª possibilidade: Meus Parabéns! Você mostrou que está pronto para 

aprofundar ainda mais seus estudos em Paleontologia. Os conhecimentos 

demonstrados nesta sua experiência confirmam todo o potencial de 

pesquisador que existe em você! 

Você acaba de entrar para o time de paleontólogos do Museu Nacional. 

E está pronto para aprofundar seus conhecimentos em paleontologia.  

Acesse estes sites que possuem informações valiosas sobre 

paleontologia: 

 Museu Nacional: http://www.museunacional.ufrj.br/ 

 Portal Dinos virtuais: http://www.latec.ufrj.br/portaldinosvirtuais/ 

 Dinos virtuais: http://www.latec.ufrj.br/dinosvirtuais/ 

 Setor de paleovertebrados do Museu Nacional:                             

http://acd.ufrj.br/mndgp/pv/projetos_expovirtual.html 
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Assista agora a um vídeo sobre uma expedição na Chapada do 

Arararipe que fica entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, um dos 

berços arqueológicos mais ricos do mundo. 

Nossos parabéns!  

Equipe Dinos ―Virtuais‖ 

 

Orientações ao professor 

Existem diversas formas de trabalhar um ambiente de aprendizagem na 

sala de aula. No entanto apresentamos a seguir, duas sugestões de trabalho 

que podem contribuir para a construção do conhecimento dos alunos sobre 

este tema: 

Sensibilização: O jogo Dinos Virtuais pode ser utilizado como uma 

forma de sensibilização com os alunos para o tema paleontologia. No jogo, o 

aluno busca por informações (conceitos) que são importantes para que ele 

consiga atingir o objetivo final, se tornar um paleontólogo Junior. A ludicidade 

de um game facilita a sensibilização. Após esta etapa os alunos estarão mais 

fundamentados e motivados a conversar sobre o conteúdo realizando 

constantes interações em sala de aula, deixando o ambiente propício a uma 

construção do conhecimento. 

Avaliação: A outra forma de trabalhar este game é utilizá-lo como 

parte de um processo avaliativo. Uma vez que os conceitos referentes à 

paleontologia já foram trabalhados em sala, este game pode ser utilizado como 

processo avaliativo de duas formas: avaliação formativa e somativa. A 

avaliação formativa como forma de acompanhar a aplicação dos conceitos 

aprendidos em sala através de um ambiente imersivo e lúdico; avaliação 

somativa ao verificar a pontuação final do aluno no game. 
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