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RESUMO 
 

O resumo é uma apresentação do trabalho na língua original em que o mesmo 

foi escrito, redigido de forma objetiva e com destaque dos principais elementos 

do conteúdo pesquisado. Na confecção do resumo devem ser observados os 

seguintes aspectos: 

 Ressaltar os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões do 

trabalho; 

 Deve ser escrito em um único parágrafo 

 Utilizar, no máximo, 250 palavras no texto do resumo. 

 

Palavras-chave: insira algumas palavras-chave para facilitar a indexação do 

trabalho (separadas por vírgulas). 

  



 
 

ABSTRACT 
 

O abstract é igual ao resumo na língua vernácula, com a diferença de que vem 

escrito em uma língua estrangeira. Usualmente, é feito em inglês, mas também 

pode ser em espanhol ou francês. Para o modelo aqui descrito, será adotada a 

língua inglesa. 

Keywords: palavras-chave da página anterior traduzidas para a língua 

estrangeira. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Vivemos diante de constantes transformações tecnológicas, ao perceber que o mundo está 

mudando, consequentemente o aluno também. Segundo FRANÇA, et al. 2013, a educação 

para o século XXI deve ser pensada para os estudantes do século XXI, pois se faz 

necessário a utilização de metodologias condizentes com a capacidade cognitiva do aluno 

da era digital. 

A genética é o campo da biologia que estuda a natureza química do material 

hereditário, isto é, o mecanismo de transferência das informações contidas nos genes, 

compartilhados de geração em geração (dos pais para os filhos). O ensino desta disciplina, 

além de ser considerado complexo na visão de alguns alunos e professores, vem 

enfrentando dificuldades.  Diante da forma como tem sido conduzido o ensino, através da 

memorização, da transmissão e recepção de conhecimentos, marcantes no ensino 

tradicional [AGAMME, 2010]. 

 Para Carboni e Soares (2001), a compreensão desta disciplina é relevante para que 

se entenda melhor o papel do homem e da ciência na sociedade. Mas a grande quantidade 

de conceitos teóricos existentes e a falta de uma metodologia voltada para o um 

aprendizado lúdico e motivador, dificulta a assimilação por parte dos alunos, levando estes 

à memorização e não ao aprendizado. Martins et al (2008) ressalta a necessidade de 

atividades práticas no ensino da genética que auxiliem no aprendizado dos alunos como 

complementação dos conceitos teóricos. 

Considerando que o processo de ensino e aprendizagem desta disciplina necessita 

de novas estratégias motivacionais, dinâmicas e atrativas, o uso de jogos educativos pode 

ser uma solução viável para este problema. Defende-se que estes desafios possam ser 

resolvidos ou minimizados pela adoção de jogos educativos. A dificuldade em se ministrar 

aulas práticas, devido à falta de laboratórios e materiais em muitas escolas, tornam o jogo 

uma ferramenta importante do ensino e aprendizagem. [Vieira et al 2005, apud AGAMME, 

2010]. 

O uso de jogos educativos é de grande importância para ao processo de 

aprendizagem em biologia, pois, na maioria das vezes, os conteúdos em torno de desta 
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disciplina, são trabalhados de forma muito abstrata, sem qualquer correspondência com 

situações concretas [FERREIRA e PEREIRA, 2013]. 

Na literatura, alguns jogos educativos são criados para tal finalidade. Barbosa, et al., 

2005, apresenta Jardim de mendel, jogo eletrônico educativo que tem como base a 

genética Mendeliana. A propost1a é simular os experimentos realizados com ervilheiras 

pelo monge Mendel. O jogo show de genética apresenta de forma dinâmica os conceitos em 

torno desta disciplina. Inspirado no programa “Show do Milhão”, produzido pelo canal 

SBT, a interação com o jogador baseia em perguntas e respostas [Mastins, et al., 2010]. Em 

análise de artigos de tais jogos, percebe-se uma superficialidade ao considerar os impactos 

efetivos de sua adoção na aprendizagem.   

Ao considerar tais desafios identificados para o ensino destes conteúdos, o jogo Leis 

de Mendel, desenvolvido durante a disciplina de Estágio III, por alunos do curso de 

Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco, é voltado para o 

aprendizado lúdico e motivador da genética Mendeliana, tendo como objetivo auxiliar o 

aluno durante assimilação de conceitos teóricos, de forma prática e interativa.  No jogo, 

Mendel1 é representado por um agente pedagógico estático que interage com o jogador 

durante todo o processo de assimilação do conteúdo abordado.  

Por acreditar em uma maior aceitação por parte dos usuários, critérios referentes à 

computação afetiva, teoria da carga cognitiva, processos cognitivos e implicações de design 

foram considerados na criação do agente credível e interface do jogo. Acredita-se também 

que estes critérios podem impactar de forma positiva na aprendizagem do usuário. 

Para Tavares (2014), há dois pontos fundamentais no desenvolvimento de jogos 

eletrônicos educativos: a interface e a didática.  Segundo Moran (1981), a interface de 

usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema computacional com a qual 

uma pessoa entra em contato física, perceptiva e conceitualmente. Desta forma, a interface 

se torna o meio para a interação usuário-sistema e a ferramenta que oferece os 

instrumentos para este processo aconteça. 

Uma interface atraente com dispositivos de interação adequados tem um efeito 

positivo na usabilidade do software, em sua aceitação, bem como no seu potencial para 

                                                   
1 Mendel ficou conhecido como pai da Genética, após realizar uma série de experimentos com ervilhas, com o 
objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pais para filhos. 
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promoção da aprendizagem [Reategui, E.].  Para tal, aspectos como: interação, orientação, 

navegação, afetividade, entre outros, devem ser considerados mediante construção da 

interface. As interfaces influenciam na maneira como o usuário percebe e apropria-se do 

conteúdo, contribuindo para um bom desempenho nas atividades, ou, contrariamente, 

impedindo ou inviabilizando os processos cognitivos (Passos, 2011).  Preece et al, 2005, 

define cognição como o que acontece em nossas mentes quando realizamos nossas 

atividades diárias, e que envolve processos cognitivos como pensar, lembrar, aprender, 

fantasiar, tomar decisões, ver, ler, escrever e falar. Neste contexto, compreender os 

processos cognitivos permite ao designer preparar projetos mais eficientes e conseguir um 

melhor aprendizado por partes de seus usuários. 

Ao considerar este contexto, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar as 

interfaces do jogo Lei de Mendel a partir da visão de usuários finais, identificando os 

impactos na aprendizagem pelos diferentes níveis dos processos cognitivos. Para tal, 

considerou-se o esquema classificatório da Taxonomia de Bloom Revisada para definição 

dos objetivos educacionais, além de dois primeiros níveis do modelo de avaliação de 

programas de treinamentos de Kirkpatrick e nas estratégias motivacionais do modelo 

ARCS de Keller. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

Ao considerar todo o contexto de inovações tecnológicas, a educação começa a 

adotar novas práticas de ensino condizentes com a realidade vivida pela "geração z". 

Professores de diversas disciplinas vêm demonstrando, nos últimos anos, interesse 

por jogos, pois esses recursos têm o potencial de trazer benefícios para os processos de 

ensino e aprendizagem (JOHNSON, 2006; PRENSKY, 2006, 2007; GEE, 2007). Além do 

poder motivacional, a utilização de jogos auxiliam o usuário na construção do 

conhecimento, de forma a incentivar o aprendizado dinâmico e interativo. 

Segundo Moita (2007), os jogos em seu potencial educativo geram nos jogadores a 

predisposição para aprender, uma vez que são criadas situações de desafios (exploração, 

descoberta de regras, elaboração de estratégias), ao mesmo tempo em que é oferecido um 
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ambiente de libertação. O jogador tem papel ativo dentro do jogo, tem liberdade para 

descobrir e explorar as soluções de forma estimulante, através da tentativa e do erro. 

As interfaces de uma aplicação educativa podem influenciar na forma como o aluno 

apropria-se do conteúdo e também interferir em sua aprendizagem. Neste sentido, a 

avaliação de interface do jogo educativo Leis de Mendel é relevante tendo em vista que os 

problemas recorrentes da interação com o sistema podem criar barreiras ou impactos 

negativos no processo de aprendizagem de determinado conteúdo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as interfaces do jogo educativo Leis de Mendel a partir da visão de usuários 

finais para identificar impactos dos processos cognitivos na aprendizagem. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Pesquisar modelos de avaliação com ênfase em interface de jogos educativos; 

● Avaliar impactos das implicações de design para os processos cognitivos associados 

à construção de interface de um jogo educativo; 

● Verificar benefícios do jogo Leis de Mendel do ensino/aprendizagem da Genética 

Mendeliana e; 

● Identificar e classificar os níveis cognitivos para o jogo com base na Taxonomia de 

Bloom Revisada.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. JOGOS EDUCATIVOS 

 

Diante da sociedade atual, rodeada de tecnologia, há de se considerar que começam 

a surgir trabalhos destinados ao aprendizado com games e que podem caracterizar-se de 
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forma mais adequada para aprendizes na presente época [FRANÇA, et al. 2013]. De acordo 

com Huizinga (1993) o jogo educativo é definido como: 

“Atividade voluntária realizada dentre de alguns limites de tempo e espaço, 
através de regras livremente consentidas, porém, obrigatórias, dotadas de 
um fim em si mesmo, guiadas por sentimentos de tensão e alegria e de uma 
consciência, de ser diferente da vida cotidiano”. 

O jogo educativo tem como finalidade possibilitar a aquisição de conhecimento de 

forma lúdica e motivadora, além de ser uma ferramenta para auxílio ao professor, visto que 

permite o desenvolvimento de aulas práticas e interativas em sala de aula. O objetivo final 

refere-se a possibilidade do aluno seja capaz de transferir o que ele aprendeu nos jogos 

para seu dia a dia (Porvir, 2014). 

Para serem utilizados com fins educacionais os jogos precisam ter objetivos de 

aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das disciplinas aos usuários, ou então, 

promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes para ampliar a 

capacidade cognitiva e intelectual dos alunos (Gros, 2003 apud Savi, 2008). Os jogos 

educativos são criados com a finalidade dupla de entreter e possibilitar a aquisição de 

conhecimento [Godinho 2004 apud Yih An et al 2013], mantendo sempre o equilíbrio 

entre esses dois fatores, de forma que uma não se sobressaia à outra.  

O potencial de um jogo educativo, vai mais além do seu fator motivacional. Os 

desafios e situações problemas apresentadas nos jogos, permitem ao usuário desenvolver 

uma série de habilidade cognitivas, como a resolução de problema, tomada de decisão e 

pensamento crítico. Seu caráter mediador, estreita laços durante o processo de ensino-

aprendizagem, de forma a proporcionar uma maior interação entre, aluno-aluno, aluno-

professor e aluno-escola. 

Segundo os autores, diferentes habilidades podem ser desenvolvidas por meios do 

uso de jogos. Os mesmos destacam atividades associadas a cognição, aspectos sociais e 

emocionais: Cognitivas: planejar e tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, 

investigar e compreender situações-problema, pensar de forma criativa. Sociais: Cooperar 

e colaborar, lidar com regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, 

atuar em um ambiente de competição sadia. Emocionais: Lidar com emoções, com o 

ganhar e o perder, autocofiança, autoestima, autoavaliação, responsabilidade. Éticas: 

Respeitar, tolerar e viver a diferença, agir positivamente para o bem comum (Mind Lab 

apud Povir, 2014) 
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2.2. INTERFACES PARA JOGOS EDUCATIVOS 

 

Segundo Rocha e Baranauskas (2003) a interface influencia a vida de muitas pessoas e que 

pode trazer tanto pontos positivos como também negativos. Uma interface mal elaborada 

pode levar à frustração do usuário, medo e falha.  

A interface funciona como um sistema de comunicação entre o usuário e o software, 

determina o nível de comunicabilidade que o sistema possui, ou seja, determinando se ele 

é capaz de transmitir de forma eficiente e eficaz suas intenções. (Souza et al., 1999). A 

interface é projetada para o usuário que vai utilizá-la e, portanto, não deve-se deixar de 

considerar o usuário e a interação que ele vai ter com o sistema.  

Diante disto, Reategui (2007) destaca que uma interface educativa atraente, 

ocasiona um efeito positivo na usabilidade da aplicação, bem como no seu potencial para 

promoção da aprendizagem. Para que essas cumpram seu papel de mediação da 

aprendizagem, se faz necessário elaborar interfaces simples e objetivas, permitindo assim, 

a construção do conhecimento por parte dos alunos.  

 

2.2.1. PROCESSOS COGNITIVOS E IMPLICAÇÕES DE DESIGN 

 

A cognição refere-se as habilidades ou processos mentais necessários para realizarmos 

nossas atividades diárias. Norman apud Preece 2013, distingue dois modos de cognição: 

cognição experiencial referente ao estado de espírito no qual percebemos, agimos e 

reagimos a eventos ao nosso redor de forma eficaz e sem esforço e cognição reflexiva 

referente ao processo de pensar, comparar e tomar decisões. 

O estudo dos aspectos cognitivos permitem considerar no que os humanos são bons 

ou não, e como esse conhecimento pode ser utilizado para alimentar o design de 

tecnologias que estendam suas capacidades e compensem suas deficiências (Preece et al, 

2005). A cognição envolve uma série de processos, também chamados de atividades 

mentais, tais como a lembrança, o pensamento, a imaginação e a solução de problemas 

(Allen apud Lima, 2004). Para uma melhor contextualização acerca dos processos 

cognitivos e suas implicações, a Tabela 1 apresenta as definições de cada processo 

associado a implicações de design adotados durante a concepção de interfaces. 
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Tabela 1. Definição dos processos cognitivos e as respectivas implicações de design 

Processos 
Cognitivos 

Definição  Implicações de Design 

Atenção Processo que permite a 
captação e o tratamento 
efetivo da informação, 
envolve sentidos auditivos 
e/ou visuais (Sternberg, 
2000) 

Destaque a informação 
quando for necessário, 
recomenda-se utilizar técnicas 
como cores, sublinhado, entre 
outras. A interface deve ser 
simples, sem muita 
informação. 

Percepção Processo que refere-se a 
informação que é adquirida 
do ambiente pelos diferentes 
órgãos sensitivos e 
transformada em 
experiências com objetos, 
eventos, sons e gostos (Preece 
, et al, 2013). 

As informações precisam ser 
projetadas e reconhecidas, 
para tal, recomenda-se a 
utilização de ícones para 
auxiliar o usuário no 
reconhecimento de sua 
função, sons claros e 
compreensíveis e texto deve 
ser legível.  

Memória  Considerado o sistema de 
armazenamento e 
recuperação de informações, 
implica em recordar vários 
tipos de conhecimentos que 
nos permitem agir 
adequadamente. É bastante 
versátil pois nos permite 
fazer muitas coisas (Preece, et 
al, 2013).  

Não sobrecarregar a memória 
dos usuários com 
procedimentos complicados. 
Projetar interfaces que 
promovam o reconhecimento. 
Ofereça aos usuários várias 
maneiras de codificar a 
informação para ajudá-los a 
lembrar onde as 
armazenaram. 

Aprendizado Mudança relativamente 
permanente no 
comportamento ou no 
conhecimento resultante da 
experiência. 

Projetar interfaces que 
estimule a exploração, que 
guiem os usuários na seleção 
das ações mais adequadas e 
que vincule representações e 
abstrações que necessitem ser 
aprendidas. 

 

Resolução de problemas, o planejamento, o raciocínio e a tomada de decisão são 

todos processos cognitivos que envolvem cognição reflexiva, implicam pensar sobre o que 

fazer, quais são as opções e quais podem ser as consequências de se realizar uma dada 
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ação. De forma geral, é a busca de uma resposta, dada uma situação onde o indivíduo é 

motivado a alcançar determinado objetivo, sendo bloqueado por um obstáculo (Preece, et 

al, 2013). 

 

2.2.2. USABILIDADE 

 

Apesar de ter raízes na Ciência Cognitiva, o termo usabilidade começou a ser utilizado no 

início da década de 1980, principalmente nas áreas de Psicologia e Ergonomia, como um 

substituto da expressão “user-friendly” (amigável) (DIAS, 2006).  

A primeira definição foi apresentada pela norma ISO/IEC 9126 (1991). Segundo esta 

norma, usabilidade é um conjunto de atributos de softwares relacionados ao esforço 

necessário para seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado 

conjunto de usuários. Centrada no usuário, a usabilidade pode ser considerada e 

trabalhada onde houver uma interface, seja em produtos tridimensionais, bidimensionais 

ou sistemas computacionais.   

De forma geral, a usabilidade está relacionada com a eficácia, eficiência da interface 

e com a reação do utilizador à interface (Hix, 1993). Em outras palavras, para se atingir a 

usabilidade a interface necessitar ser fácil de aprender, eficiente na utilização, ter poucos 

erros e satisfazer os usuários. 

Segundo Nielsen, a usabilidade pode ser dividida em cinco critérios básicos 

(Nielsen, 1993): 

● Intuitividade – O sistema deve apresentar facilidade de uso permitindo que, mesmo 

um usuário sem experiência, seja capaz de produzir algum trabalho 

satisfatoriamente. 

● Eficiência – O sistema deve ser eficiente em seu desempenho apresentando um alto 

nível de produtividade. 

● Memorização – Suas telas devem apresentar facilidade de memorização permitindo 

que usuários ocasionais consigam utilizá-lo mesmo depois de um longo intervalo de 

tempo. 
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● Erro – A quantidade de erros apresentados pelo sistema deve ser o mais reduzido 

possível, além disso, eles devem apresentar soluções simples e rápidas mesmo para 

usuários iniciantes. Erros graves ou sem solução não podem ocorrer. 

● Satisfação – O sistema deve agradar ao usuário, sejam eles iniciantes ou avançados, 

permitindo uma interação agradável. 

A motivação, fator principal dos jogos, pode ser comprometida por uma interface 

mal elaborada provendo uma má usabilidade. A experiência do jogador pode ser 

prejudicada, consequentemente o potencial do jogo pode se perder (Gurgel et al, 2014). 

Segundo Federoff apud Gurgel (2014), o conceito de usabilidade vem ganhando 

importância na indústria de jogos mesmo de entretenimento. Uma boa usabilidade 

somente não garante o sucesso de um jogo, mas certamente influencia a satisfação do 

jogador. A usabilidade auxilia então para que este seja o mais fácil de usar possível e o 

usuário tenha esforço para o trabalho real e não para descobrir como usar o software 

(Gurgel et al, 2014). 

 

2.3. ESQUEMA CLASSIFICATÓRIO PARA DOMÍNIO COGNITIVO 

 

Criada dentro de um contexto acadêmico na década de 1950, a taxonomia de Bloom tem 

como objetivo auxiliar os processos de planejamento, organização, avaliação educacional e 

controle dos objetivos de aprendizagem (CHAPMAN, 2009b).  Constituída por três 

domínios como o cognitivo, afetivo, psicomotor, onde o domínio Cognitivo é o mais 

conhecido e utilizado. No domínio cognitivo os objetivos foram agrupados em seis 

diferentes categorias e são apresentados numa hierarquia de complexidade crescente, do 

mais simples ao mais complexo (França et al. 2013). Desta forma, para atingir uma nova 

categoria, é necessário obter resultados satisfatórios na anterior, visto que cada uma utiliza 

as habilidades adquiridas nos níveis anteriores. As categorias desse domínio são: 

Conhecimento; Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; e Avaliação, conforme a Figura 

1. 
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Figura 1: Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom. 

Diante da incorporação de novos conceitos, recursos e teorias ao campo 

educacional, bem como os avanços psicopedagógicos e tecnológicos ocorridos, observou- 

se a necessidade da reavaliação e releitura dos pressupostos teóricos que sustentam a 

pesquisa original da taxonomia, apresentada em 1956 (França, et al 2013). Na taxonomia 

revisada, a base das categorias foi mantida, permanecendo seis categorias. Entretanto, ao 

separar, conceitualmente, o conhecimento do processo cognitivo, ocorreram às seguintes 

mudanças (KRATHWOHL, 2002 apud Ferraz, 2010):  

(i) os aspectos verbais utilizados na categoria Conhecimento foram mantidos, mas 

esta foi renomeada para Lembrar;  

(ii) compreensão foi renomeada para Entender;  

(iii) Aplicação, Análise e Avaliação, foram alteradas para Aplicar, Analisar e Avaliar, 

respectivamente. Os autores defendem que por expressarem melhor a ação pretendida, os 

verbos de ação são condizentes com o que se espera de resultado a determinado estímulo 

de instrução;  

(iv) Avaliação e Síntese (Avaliar e Criar) trocaram de lugar e; 

(v) os nomes das subcategorias existentes foram alterados para verbos no gerúndio 

conforme apresenta o Quadro 1. 

  

Quadro 1 - Estrutura do processo cognitivo na Taxonomia de Bloom revisada 

Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer 
requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou 
recordar está mais relacionado à busca por uma informação relevante 
memorizada. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Reconhecendo 
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e Reproduzindo. 

Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o 
conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida quando o 
aprendiz consegue reproduzi-la com suas “próprias palavras”. Representado 
pelos verbos no gerúndio: Interpretando, Exemplificando, Classificando, 
Resumindo, Inferindo, Comparando e Explicando. 

Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação 
específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa 
situação nova. Representado pelos verbos no gerúndio: Executando e 
Implementando. 

Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, 
importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as 
partes. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Diferenciando, 
Organizando, Atribuindo e Concluindo. 

Avaliar:  Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões 
qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. Representado pelos 
verbos no gerúndio: Checando e Criticando. 

Criar: Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e 
métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência 
de conceitos. Representado pelos verbos no gerúndio: Generalizando, 
Planejando e Produzindo. 

Fonte: Ferraz et al. (2010) 

Como meio definir os objetivos educacionais, os autores recomendam a utilização 

da estrutura, constituída pela união de: Verbo de ação para representar a dimensão do 

processo cognitivo. Substantivo para definir o conteúdo. Verbo no gerúndio para 

determinar como o objetivo será alcançado e substantivo para associar o objetivo com a 

dimensão do conhecimento.   

 

2.4. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INTERFACES (JOGOS) EDUCATIVAS 
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2.4.1. MODELO ARCS 

 

O modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) tem seu foco na interação 

dos alunos com os materiais e ambientes de aprendizagem e é derivado da teoria 

expectativa-valor. Esta teoria aponta que a expectativa (probabilidade de um indivíduo 

obter sucesso) e valores (satisfação e motivação do usuário) são chaves importantes para o 

esforço a ser empregado durante qualquer atividade. 

Este modelo classifica o processo de motivação em 4 categorias:  

(i) Atenção – Refere-se às respostas cognitivas dos alunos aos estímulos instrucionais. O 

desafio é obter e manter um nível satisfatório da atenção dos alunos ao longo de um 

período de aprendizagem (KELLER, 1987, 2009); (ii) Relevância – O aluno necessita 

perceber que a proposta educacional está de acordo com seus objetivos e interesses, de 

forma a conectar o conteúdo aprendido com seu futuro, seja profissional ou acadêmico; 

(iii) Confiança – A terceira estratégia está relacionada com a necessidade de criar 

expectativas positivas aos estudantes, permitindo que este sinta-se confiante diante de 

suas próprias ações durante o processo de aprendizagem e (iv) Satisfação – Os alunos 

precisam ter sentimentos positivos após experiência de aprendizagem, e isso pode vir com 

recompensas e reconhecimento, além de que é necessário a aplicar o que foi aprendido. 

Existe uma forte expectativa de que qualquer jogo educacional seja capaz de motivar 

a aprendizagem dos alunos, ou seja, a motivação é um componente intrínseco aos jogos e 

esta é uma das principais características deste tipo de material instrucional (SAVI; 

ULBRICHT, 2008).  
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2.4.2.  MODELO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO DE KIRKPATRICK 

 

Donald Kirkpatrick (1994) desenvolveu um modelo de avaliação de treinamento baseado 

em quatro níveis, o detalhamento destes pode ser visto na Tabela 2. Segundo Kirckpatrick, 

cada nível tem sua importância e, conforme se passa de um nível para outro seguinte, o 

processo ser torna mais complexo e demorado, porém fornece resultados mais valiosos 

(Kirkpatrick 1991 apud Savi 2010).  

 

Tabela 2. Classificação dos níveis de Avaliação do Treinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006) 

 

2.4.3. A EXPERIÊNCIA DE USUÁRIOS EM JOGOS 

 

É esperado que jogos produzam experiências positivas, divirtam e proporcionem 

prazer aos jogadores (GÁMEZ, 2009). Quando o assunto é avaliação de jogos educacionais, 

percebe-se que o foco está sempre direcionada aos aspectos de aprendizagem, casos que se 

Classificação dos níveis de Avaliação do Treinamento 

Nível Avaliação  Descrição 

1 Reação Avalia como os alunos se sentiram após 
o treinamento ou experiência de 
Aprendizagem. 

2 Aprendizagem Avalia o aumento de conhecimento ou 
capacidade. 

3 Comportamento Avalia os efeitos da nova aprendizagem 
no ambiente de trabalho. 

4 Resultados:  Avalia os efeitos do treinamento do 
aluno no negócio da empresa. 
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preocupam em realizar a avaliação dos aspectos de diversão e prazer dos jogos 

educacionais são raros (Savi, 2011). 

No jogo, os jogadores interagem com outros objetos, se envolvem e se aprofundam 

no ambiente paralelo, e isso vem acompanhado de emoções – que são consideradas parte 

fundamental do uso de jogos (Takatalo; Häkkinen; Kaistinen, 2010). A área de experiência 

de usuário (User eXperience – UX) tem sido utilizada para avaliar os efeitos dos jogos nas 

pessoas. A ISO 9241-210:2008 considera que a área de UX se concentra na percepção e 

resposta de uma pessoa sobre o uso de um produto, sistema ou serviço (Takatalo; 

Häkkinen; Kaistinen, 2010). 

A UX tem o objetivo de avaliar e ampliar o entendimento das experiências que as 

pessoas têm com os produtos. Ao ressaltar as experiências decorrentes da interação, 

mudanças podem ser geradas no estado emocional das pessoas (Gámez, 2009). Esta 

contempla a interação do indivíduo com o produto, considerando os pensamentos, 

sentimentos, prazer e demais percepções que resultam da interação, procura compreender 

tudo o que o usuário fala ou pensa sobre o produto (Tullis; Albert, 2008). Os seis 

elementos da UX são apresentados como: 

i. Imersão: Bons jogos levam o jogador a ter uma experiência de profundo envolvimento 

no jogo, que geralmente provoca um desvio de foco do mundo real para o mundo do jogo 

(Savi, 2011).   

ii. Desafio: Além de ser desafiador, o jogo precisa estar adequado ao nível de habilidades 

do jogado. Além de apresentar níveis de complexidades num ritmo adequado, já que este é 

mais um dos fatores responsáveis por despertar no usuário o desejo de continuar jogando.  

iii. Divertimento:  Os jogos devem proporcionar sentimentos de diversão, prazer, 

relaxamento, distração e satisfação (Poels; Kort; 2007). Quando jogar for algo especial 

para o jogador, haverá uma experiência fortemente positiva, acompanhada do desejo de 

voltar a participar do jogo e de recomendá-lo para colegas (Takatalo; Häkkinen; Kaistinen, 

2010). 

iv. Controle:  Os jogadores devem poder exercer um senso de controle sobre suas ações, 

conseguir traduzir suas intenções em comportamentos dentro do jogo, sentir controle 

sobre os movimentos de seus personagens e a maneira como ele explora o ambiente.  
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v. Competência: Relacionado com as habilidades do jogador, e sentimentos de eficiência, 

o jogo deve apoiar o desenvolvimento e domínio de habilidades do jogador (Savi, 2010). 

iv. Interação Social: O envolvimento com outras pessoas é um elemento de diversão nos 

jogos, e está relacionado com o sentimento de compartilhar um ambiente com outras 

pessoas e de se ter um papel ativo nele (SWEETSER; WYETH, 2005; TAKATALO; 

HÄKKINEN; KAISTINEN, 2010). 

 

2.5. CARGAS COGNITIVAS 

 

Segundo Nunes & Giraffa (2003), o processo cognitivo humano refere-se ao estudo do 

processamento humano de informações, ou seja, o estudo de como os seres humanos 

percebem, processam, codificam, estocam, recuperam e utilizam as informação. Neste 

contexto, a estrutura cognitiva humana inclui três sistemas de memória: memória 

sensorial tem duração momentânea, memória de curta duração tem capacidade limitada e 

memória de longa duração que atua como um repositório de conhecimento, vale salientar 

que ambos sistemas de memória trabalham juntos. 

O excesso de informações, recursos de interação e o uso excessivo de cores e 

imagens quando aplicado em interfaces educativas, pode gerar uma sobrecarga cognitiva 

que dificulta a compreensão do conteúdo que se deseja aprender.  Segundo Sweller (2003), 

a aprendizagem acontece de forma mais quando o processo de informação estiver alinhado 

com o processo cognitivo humano, ou seja, quando o volume de informações oferecidas ao 

aluno for compatível com a capacidade de compreensão humana. 

Estudos publicados por George Miller em 1956, revela que o sistema cognitivo 

humano consegue processar um número limitado de informações que variam entre 5 a 9 

elementos por vez. Uma vez excedidos esses limites, o raciocínio e a aprendizagem ficam 

abaixo do desempenho esperado, sobrecarregando a estrutura cognitiva (Santos , Tarouto,  

2003).  A partir desses estudos originou-se a Teoria da Carga Cognitiva e seu conjunto de 

princípios apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Princípios da Teoria da Carga Cognitiva 

Princípios da Teoria da Carga Cognitiva 

Princípio  Definição 

Representação Múltipla A combinação de palavras e imagem potencializam o 
aprendizado dos alunos. 

Proximidade Espacial Refere-se à proximidade de palavras e imagens 
correspondentes.  

Não Divisão ou da 
Proximidade Temporal 

Refere-se a apresentação de palavras e imagens de 
forma simultânea.  Uma vez que a apresentação de um 
texto e de uma animação na mesma tela divide a 
atenção do aluno. 

Diferenças individuais Sabe-se que os estudantes apresentam diferentes níveis 
de conhecimentos, como também, organiza-o e 
processa-o de forma diferente.  

Coerência Refere-se à exclusão de palavras, imagens ou sons não 
relevantes para o assunto.  

Redundância Ressalta-se que o uso da animação e narração, quando 
usadas simultaneamente no processo de ensino, 
potencializa o conhecimento. 

 

A Teoria da Carga Cognitiva fundamenta-se na impossibilidade que o ser humano 

manifesta em processar muitas informações em simultâneo. O excesso de informação gera 

um esforço demasiado para o processo cognitivo, dificultando assim a compreensão de 

conteúdos que deseja-se aprender. 

Vale salientar que esta teoria aplica-se a todos os tipos de conteúdos e mídias. Seu 

objetivo é facilitar a elaboração de ferramentas de ensino potencializando a aprendizagem 

e desenvolvimento de habilidades.  

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os trabalhos que estão diretamente relacionados 

ao tema de estudo desta pesquisa. Para tal, destacam-se:  

1. França et al. (2013) com Avaliação de Interfaces por Usuários Finais: Mensurando a 

Qualidade Afetiva e o Impacto na Aprendizagem de Conteúdos e; 

http://historiatic.yolasite.com/aprendizagem-multimedia-e-carga-cognitiva.php
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2. Savi et al. (2011) com Avaliação de Jogos voltados pra a Disseminação do 

Conhecimento.  

Este primeiro trabalho propõe um método de avaliação de interface de softwares 

educativos como objetivo de verificar a qualidade afetiva das interface e o impacto destas 

na aprendizagem dos conteúdos. Para avaliar a qualidade afetiva das interfaces, o autor 

propõe a utilização do SAM (Self Assessment Manikin), instrumento de avaliação 

iconográfico, desenvolvido por Lang (1980).  Por meio deste instrumento é possível 

identificar a motivação e satisfação em seu uso (França, et al. 2013). Este instrumento 

conta com um questionário não verbal, que deve ser preenchido para cada interface que se 

deseja avaliar, sendo este dividido em três partes: Satisfação, Motivação e Sentimento de 

Controle. Para cada parte há nove figuras de bonecos com expressões diferentes, dado que 

cada boneco representa um sentimento diferente.  

No método proposto por França et al. (2013), considerou-se ainda princípios da 

Taxonomia de Bloom Revisada (ANDERSON & KRATHWOHL, 2001), para avaliar o 

impacto do uso das interfaces na aprendizagem dos estudantes. Diante disso, os três 

primeiros níveis da taxonomia revisada (Lembrar, Entender, Aplicar) foram levando em 

consideração diante da construção do questionário para avaliação do impacto do uso das 

interfaces de um sistema na aprendizagem de conteúdo específico. Após a interação dos 

estudantes com as interfaces do sistema educativo, é solicitado que cada um deles indique 

seu nível de conhecimento, numa escala entre 0 e 10, sobre os conteúdos tratados, antes e 

após o uso do software (França, et al. 2013). 

Ao comparar esta pesquisa ao trabalho de (França et al. 2013), verifica-se que 

ambos desejam avaliar a interface e seu impacto na aprendizagem, mas apresentam 

metodologias diferentes. Nesta pesquisa, os objetivos educacionais identificados para o 

jogo Leis de Mendel baseiam-se nos cinco primeiros níveis da taxonomia de bloom 

revisada (Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar e Avaliar), tendo em vista a necessidade de 

avaliar eficiência de tais processos após a interação com o jogo avaliado.  

Os objetivos educacionais e questionamentos relacionados com a afetividade foram 

transformados em assertivas que foram inseridos em um questionário para uma aplicação 

após a interação com o jogo. Diante disto, vale ressaltar que o método SAM utilizado por 

França (2013) para medir a afetividade das interfaces, não será incluído nesta pesquisa.  
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Por sua vez, o trabalho de Savi et al. (2011) propõe um modelo para avaliação de 

jogos educativos que busca avaliar reação dos alunos, ou seja, a percepção destes em 

relação a experiência de aprendizagem. Para tal, utiliza o nível 1 do modelo de avaliação de 

programas de treinamento de Kirkpatrick que tem como ferramenta de avaliação, 

formulários de feedback, pesquisas após o treinamento ou questionários.  

As estratégias motivacionais do modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 

Satisfaction), que tem como foco a interação dos alunos com o material de aprendizagem, 

também foram incluídas. Foram considerados ainda os componentes de user experience 

em jogos para avaliação da experiência de interação com o jogo, e os três primeiros níveis 

da taxonomia de Bloom para avaliação do impacto na aprendizagem do aluno (Savi, 2011). 

Em comparação com o trabalho de Savi, além do nível 1 do modelo de avaliação de 

Kikpatrick, a presente pesquisa considera também o nível 2 referente à aprendizagem. 

Segundo Savi (2011) este nível, utiliza métodos de testes antes e depois da experiência de 

aprendizagem. A adoção do nível 2 justifica-se pela necessidade de avaliar os impactos do 

jogo avaliado na aprendizagem. Utilizou-se também a os cinco primeiros níveis da 

taxonomia de Bloom revisada pela necessidade de identificar-se as habilidades e processos 

cognitivos proporcionados pela interface.   

A ideia principal desta pesquisa consiste na avaliação dos impactos diante da 

utilização do jogo educativo Leis de Mendel para o ensino da genética. Neste sentido, ao 

considerar as características dos trabalhos relacionados, a Tabela 4 apresenta as 

justificações de escolha desta pesquisa.  

 

Tabela 4. Comparações da pesquisa aos trabalhos relacionados 

Autor Proposta da Pesquisa  

França Diferente da proposta de França, nesta pesquisa não será utilizado 
nenhum método específico para avaliação da afetividade e optou-se 
pela utilização de assertivas.  

A Taxonomia de Bloom revisada é utilizada para definição dos 
objetivos educacionais, tendo em vista a necessidade do 
desenvolvimento dos processos cognitivos na aprendizagem do jogo. 
França utiliza os três primeiros níveis, já este trabalho utiliza os cinco 
primeiros níveis em forma de assertiva.  
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Savi Diferente do modelo proposto de Savi, esta pesquisa tem por objetivo 
avaliar os impactos do jogo na aprendizagem de conteúdos. Desta 
forma, além do nível 1 do modelo de avaliação de Kikpatrick, 
considerou-se também o nível 2 referente à aprendizagem. 

Tendo em vista a avaliação dos impactos na aprendizagem, a utilização 
da Taxonomia de Bloom revisada fez-se necessária com o objetivo de 
auxiliar na formulação dos objetivos educacionais.  

 

Além de considerar a importância do processo de avaliação do jogo educativo a 

partir de aplicações realizadas com turmas reais, considera-se também importante 

apresentar, na próxima seção, características gerais do jogo avaliado. 

 

4. JOGO LEIS DE MENDEL 

 

Desenvolvido durante a disciplina de Estágio III, por alunos do curso de Licenciatura em 

Computação da Universidade de Pernambuco, o jogo Leis de Mendel tem como enredo a 

história de Mendel, monge que realizou uma série de experimentos com ervilhas com o 

objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pais para 

filhos [SÓ BIOLOGIA, 2014].  

Visto que os softwares educativos podem contribuir para a aquisição de habilidades 

cognitivas e aprendizado de conceitos acerca da Primeira Lei de Mendel, foram adotados 

durante o desenvolvimento do jogo diferentes processos cognitivos podem ser visos na 

Tabela 5. 

Tabela 5: Processos Cognitivos e Implicações de design adotados no Jogo  

Processo Cognitivo Implicações de design do jogo 

Atenção Interface simples e objetiva. Utilização de cores para 
destaque e sublinhado para identificação de palavras 
importantes, como por exemplo: conceitos como Puro e 
Híbrido.  

Memória Uso de imagens representativas para estimular o usuário 
a lembrar de conceitos já vistos, como também utilização 
de menus e ícones para promover o reconhecimento, em 
vez de memorização. 
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Percepção Utilização de ícones, para que a informação apresentada 
possa ser reconhecida de forma pretendida.  Sons pra 
representação da destruição das ervilhas durante os 
cruzamentos e a utilização de textos legíveis (ajeitar). 

Utilização de letras e cores para auxiliar a identificação 
do tipo e genes da ervilha (Pura, hibrida). 

Raciocínio e lógica O jogo está dividido em estágios, cada um com um 
problema diferente, assim o usuário tem que refletir 
sobre quais ervilhas devem ser cruzadas para que se 
conclua a fase. Já que estes influenciarão na pontuação e 
conclusão do objetivo. 

 

Visando potencializar a aprendizagem durante a interação com o jogo como 

também reduzir a sobrecarga cognitiva do aluno, o jogo considera os seguintes princípios 

da Teoria da Carga Cognitiva:   

● Representação Múltipla: Utilização de imagens para auxiliar o usuário a 

associar os conceitos com as imagens disponibilizadas, como exemplo: a 

utilização da figura do monge, para representar Mendel. 

● Princípio da Redundância: Apresenta imagens e textos 

simultaneamente, que facilita a compreensão dos conceitos apresentados;  

● Princípio da Proximidade Espacial: Os textos dispostos no jogo estarão 

próximos das imagens relacionadas e aparecerão de forma interativa com o 

usuário;       

● Princípio da Coerência: Para um melhor aprendizado, as imagens e 

textos serão utilizados de forma objetiva e sem excessos para não tirar a 

atenção do aluno durante o processo de aprendizagem do conteúdo proposto;  

● Princípio das Diferenças Individuais: O jogo possibilita um 

aprendizado flexível à capacidade cognitiva de cada aluno. Sendo assim, o 

aluno tem a liberdade de pensar, e de agir de acordo com seus conhecimentos 

e capacidade ao tentar atingir o objetivo do jogo. 

No jogo, Mendel é representado por um agente pedagógico estático, como pode ser 

observado na Figura 2. Visando uma maior aceitação por parte dos usuários, adotou-se 

critérios frisados pela computação afetiva para tornar o agente mais credível.  Neste 
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sentido, o agente Mendel possui diferentes expressões faciais e físicas, fisionomia de um 

senhor alegre, que usa óculos e vestimentas de monge. O agente interage com o usuário 

durante a introdução dos conceitos da Primeira Lei de Mendel. Diante desta interação, o 

jogador é estimulado a auxiliar o agente durante os experimentos com as ervilhas de forma 

a interligar os conceitos com a prática no decorrer do processo de aprendizagem.  

 

Figura 2. Introdução Jogo 

Após a introdução, o jogo assume o estilo de jogo puzzle ou “quebra-cabeça” (Figura 

3).  Segundo Jhonatas (2010), este tipo de jogo, funciona como fonte de informação e 

enriquecimento para os cérebros de todas as idades, além de auxiliar no desenvolvimento 

físico, neurológico, psicomotor e capacidade de concentração.  O tabuleiro tem formato de 

uma matriz 4x4, com diferentes estágios e níveis de complexidade crescente. As posições 

das ervilhas variam aleatoriamente cada vez que o jogo é iniciado. Para que o usuário 

associe os conceitos fenótipo e genótipo, além das cores (verde e amarela), os tipos e genes 

das ervilhas foram identificadas por letras. Desta forma, utilizou-se as letras P e H, 

correspondentes a pura e híbrida, respectivamente. 

 

Figura 3.Tabuleiro  

Para conseguir concluir o estágio, o jogador precisa realizar cruzamentos entre as 

ervilhas. Para isso é necessário selecionar uma ervilha qualquer no tabuleiro e colidi-la 

com outra. A colisão só ocorrerá nas posições horizontal e vertical e, ao serem colididas as 
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ervilhas são destruídas. Em seu lugar surgirão as ervilhas resultantes do cruzamento. 

Desta forma, para resolver os problemas de cada estágio, além de conceitos aprendidos na 

introdução, o usuário é estimulado a utilizar e desenvolver suas habilidades cognitivas e 

raciocínio lógico para encontrar a melhor e mais rápida solução para o problema proposto. 

Diante disto, o usuário terá liberdade para encontrar a melhor forma para resolução 

do problema apresentado, que mudará de acordo com o estágio. O jogo proposto não 

trabalha com punições diante de erros, pois tem como principal objetivo que o usuário 

aprenda com tantas tentativas forem suficientes para atingir os objetivos de cada estágio.  

Dessa forma, a cada cruzamento incorreto, o número de jogadas para atingir o 

objetivo será maior e, consequentemente, a pontuação será menor. O número de tentativas 

é infinito e sem limites de tempo. Ao concluir o objetivo do estágio, é verificado a 

pontuação atingida pelo o usuário e em seguida sua premiação é dada como estrelas. Este 

tipo de premiação serve como motivação, além de permitir, caso alcance uma pontuação 

pré-determinada, que outras fases, do jogo sejam desbloqueadas. O jogo conta atualmente 

com 8 fases ao total. Na Figura 4 pode-se observar as tela das fases, apresentando as 

bloqueadas e/ou desbloqueadas.  

 

Figura 4. Tela de Fases 

Ao considerar a forma de aprendizagem, o jogo Leis de Mendel se enquadra no nível 

de aprendizagem criativo [Beineke, 2012], uma vez que proporciona liberdade de escolha 

ao aluno, para que ele possa encontrar uma melhor solução para o problema que lhe é 

dado. O mesmo também possui uma perspectiva construcionista [Beineke, 2012], pois o 

usuário interage em todas as etapas do jogo.  
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5. METODOLOGIA  

 

No presente capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento da pesquisa. São contextualizados conceitos referentes a natureza da 

pesquisa (quanto aos fins, quanto aos meio, quando a forma de abordagem), etapas da 

pesquisa e resultados da pesquisa. 

 

5.1. NATUREZA DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser classificada em diferentes aspectos: quanto aos fins, quanto aos meios 

e quanto à forma de abordagem. 

 

5.1.1. QUANTO AOS FINS 

 

A pesquisa é dita descritiva, que segundo Gil (2012, p.28) possui como objetivo a descrição 

de características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relação 

entre variável. 

 

5.1.2. QUANTO AOS MEIOS 

 

A pesquisa pode ser caracterizada por Pesquisa Bibliográfica. Para Gil (2002), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado. A principal vantagem 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Ao considerar esta citação, acredita-se que a vantagem da pesquisa bibliográfica está 

diretamente ligada no acesso de informações referente ao tema da pesquisa. Desta forma, 

considera-se de fundamental importância realizar o levantamento bibliográfico na 

literatura, produzida em livros, artigos científicos e na internet. 
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5.1.3. QUANTO A FORMA DE ABORDAGEM 

 

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa empírica com natureza qualitativa. Segundo 

(Bhattacharya, 2008), uma pesquisa empírica tem como objetivo principal observar um 

fenômeno no mundo social, e então gerar conhecimento sobre este fenômeno. 

Patton (2001) afirma que o método qualitativo é uma forma de descobrir o que 

pessoas fazem, sabem, pensam e sentem, através de observação, entrevistas e análise de 

documentos. A motivação para escolha da pesquisa qualitativa se caracteriza pelo objetivo 

de verificar impactos na aprendizagem por meio da utilização do Jogo Leis de Mendel. 

A Tabela 6, apresenta um resumo da classificação metodológica quanto aos aspectos 

relacionados na pesquisa. 

Tabela 6. Classificação Metodológica 

Aspectos da pesquisa Classificação 

Quanto aos fins Descritiva 

Quanto aos meios Pesquisa Bibliográfica 

Quanto à abordagem Pesquisa Qualitativa 

 

5.2. ETAPAS DA PESQUISA 
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Figura 5. Etapas da pesquisa 

 

Assim, é apresentada como a primeira etapa na Figura 5 a revisão da literatura que 

teve como objetivo identificar considerações teóricas, de uma forma geral, sobre avaliação 

de interface de software educativo. A pesquisa foi realizada exclusivamente pela internet, 

considerando a seleção de artigos científicos, dissertações e teses acadêmicas. 

 A segunda etapa encontra-se estruturada pelo processo da aplicação do método de 

avaliação definido para esta pesquisa. Composta por atividades desde definição e 

preparação dos instrumentos a serem utilizados como meios para coleta de dados à relato 

dos resultados. A última etapa descreve os relatos dos resultados acerca da pesquisa.  

 

5.3. COLETA DE DADOS 

 

Esta seção descreve os instrumentos utilizados na coleta dos dados da avaliação do 

jogo. 

5.3.1. DEFINIÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

 

Gil (2012, p.121) define questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
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sobre conhecimentos. Para coleta de dados dos participantes da pesquisa, um questionário 

e prova são utilizados com o propósito de: 

(i) Questionário: Baseado no modelo proposto por Savi, R. et al. (2010), o questionário 

reúne um conjunto de assertivas acerca da percepção do aluno, experiência do usuário, 

efetivação, motivação. Para melhor se adaptar ao contexto do jogo, o questionário passou 

por revisão, dada a necessidade de adaptá-lo ao jogo avaliado. No quadro X é possível 

verificar as assertivas que não foram consideradas para este trabalho.   

Para validação das respostas dos participantes, utilizou-se a escala de Likert de 5 

pontos, variando de “Discordo Fortemente” até “Concordo Fortemente”. Como justificativa 

para escolha desta escala o objetivo de registrar o nível de concordância ou discordância 

dado as assertivas propostas. Este questionário é composto por 42 assertivas e foi aplicado 

de forma online, tendo como suporte formulário online do Google Drive. 

 

Quadro X. Assertivas não consideradas neste Trabalho. 

MOTIVAÇÃO 

Relevância 

 – O Conteúdo do jogo será útil para mim. 

Satisfação 

 – Eu aprendi algumas coisas com o jogo que foram surpreendentes ou inesperadas. 

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Imersão - Eu perdi a consciência do que estava ao meu redor enquanto jogava. 

Desafio - Minhas habilidades melhoraram gradualmente com a superação dos 
desafios. 

Habilidade / Competência 

- Me senti bem sucedido. 

Interação Social 

- Senti que estava colaborando com outros colegas. 

- A colaboração no jogo ajuda a aprendizagem. 

- O jogo suporta a interação social entre os jogadores. 

Divertimento 

- Eu gosto de utilizar este jogo por bastante tempo. 
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CONHECIMENTO 

- Depois do jogo consigo lembrar de mais informações relacionadas ao tema 
apresentado no jogo. 

- Depois do jogo consigo compreender melhor os temas apresentados no jogo. 

- Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor os temas relacionados com o jogo. 

 

(ii) Prova: Formulou-se uma prova para coleta de dados acerca da aprendizagem dos 

conteúdos associados a primeira Lei de Mendel.  

A aplicação desta realizou-se em duas fases: antes para verificar o nível de 

conhecimento já existente e após a utilização do jogo para realização de uma comparação 

com o conhecimento prévio e o conhecimento adquirido. A prova está organizada em três 

questões objetivas, associadas ao conceitos de fenótipo, genótipo, dominante, recessivo, 

puro, hibrido e cruzamentos genéticos. Diante da possibilidade de decorar as respostas, 

alterou-se a sequência das perguntas no pré-teste. A prova encontra-se na seção dos 

apêndices.  

 

5.3.2. AMOSTRAGEM 

 

De acordo com Lakatos et al. (2009, p.27) a amostra é definida como ―uma porção ou 

parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo. Para esta pesquisa, optou-se pela escolha de uma amostragem aleatória simples 

composta por 30 discentes no 3º ano do ensino médio do Colégio Professora Ivonita Alves 

Guerra, ambos com experiência nos conteúdos proposto no jogo avaliado.  

Vale ressaltar que todos os participantes foram selecionados aleatoriamente para 

participação desta pesquisa.  

 

5.4. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO JOGO 

 

De modo a identificar a contribuição para a aprendizagem em genética e desenvolvimento 

cognitivo dos alunos torna-se essencial realizar avaliações reais com usuários potenciais. 
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Neste contexto, A etapa de definição da avaliação do jogo baseou-se em métodos como o de 

Kirpartrick(1994) e Modelo ARCS.  

Para o método de Kirpartrick, a avaliação considerou o nível 1 (Reação) diante da 

necessidade de avaliar os sentimentos de reação dos participantes em relação a interação 

com o jogo.  Com o objetivo de avaliar os impactos do Jogo Leis de Mendel para o ensino 

da Genética, o nível 2 (Aprendizagem) também foi levado em consideração. A partir deste 

nível é possível verificar o progresso dos participantes em relação a aprendizagem da 

genética mendeliana diante da experiência.  

A motivação é um fator essencial dos jogos educativos que merece ser avaliada, 

utilizou-se diante disto, o modelo ARCS, pela expectativa de que qualquer jogo educacional 

tenha a capacidade de motivar a aprendizagem dos alunos, ou seja, a motivação é um 

componente característico do jogo e precisar ser avaliada. Considerou-se assim, as quatros 

categorias motivacionais definidas por estes método como Atenção, Relevância, Confiança 

e Satisfação. 

Ao considerar que os aspectos de diversão e prazer podem influenciar no processo 

de aprendizagem do aluno, como também na interação com o jogo, utilizou-se no método 

de avaliação, cinco conceitos para compor a dimensão de experiência do usuário (User 

Experience) como Imersão; Desafio; Divertimento; Controle e Competência. Com o auxílio 

destes conceitos, é possível analisar os efeitos do jogo educativo no seus usuários e avaliar 

o quanto otimista foi essa experiência. 

Neste trabalho considerou-se ainda as cinco primeiras categorias da Taxonomia de 

Bloom Revisada (Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar e Avaliar). Para definir dos 

objetivos educacionais, utilizou-se a estrutura citadas da seção 2.2.  

 

5.4.1. OBJETIVOS EDUCACIONAIS DO JOGO 

 

Diante da estrutura mencionada, os objetivos educacionais do jogo são 

apresentados: 
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(i) Lembrar  os conceitos dominante e recessivo, e representações da 1ª Lei de 

Mendel, reconhecendo a conceitualização teórica apresentada na introdução do 

jogo. 

(ii) Entender os conceitos dominante e recessivo interpretando os cruzamentos e a 

animação apresentada pelo agente Mendel. 

(iii) Analisar os tipos de ervilhas (puro/híbrido) existentes no tabuleiro, 

diferenciando genótipo e fenótipo.  

(iv) Aplicar diferentes combinações de cruzamento genéticos, executando colisões 

entre as ervilhas. 

(v) Avaliar o resultado do cruzamento entre ervilhas (amarela pura, amarela 

híbrida, verde pura) diferenciando seus tipos e checando as melhores 

possibilidades de jogadas. 

No jogo, o processo cognitivo criar não é levado em consideração, visto que, o jogo 

não estimula o aluno a criar uma nova visão ou estrutura dos conceitos trabalhados, diante 

de seus conhecimentos prévios.  

Vale ressaltar que os objetivos educacionais definidos aqui, foram transformados 

em assertivas e inseridos no questionário. 

 

6. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIÇÃO  

 

Para aplicação do método de avaliação foram consideradas as cinco atividades básicas 

descritas por Barbosa e Silva [2010] para o planejamento de uma avaliação em IHC. A 

Figura 6 apresenta as atividades e as tarefas associadas que serão utilizadas na aplicação 

do método. 
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Figura 6. Legenda da figura 

6.1.1. PREPARAÇÃO  

 

Segundo Barbosa e Silva [2010], a atividade de preparação é fundamental ao processo de 

condução da avaliação. Nesta etapa, considerou-se a formulação dos instrumentos para 

coleta de dados (Prova e Questionário). Para tal, realizou-se pesquisa em livros didáticos e 

em provas de vestibulares dos anos anteriores, para definição das questões. Vale salientar, 

que devido a formação da autora da pesquisa, para validação da prova se fez necessário à 

validação da prova por dois professores de Biologia do ensino médio.  

Ao considerar a necessidade de adaptar o questionário ao jogo avaliado, este passou 

por revisões, com o objetivo de excluir e/ou adaptar as assertivas que não se enquadra ao 

perfil do jogo. Como também a reformulação do sentido pela escrita de algumas destas 

assertivas, como forma de adaptar a linguagem ao nível do público alvo.  

Nesta etapa, ainda foi considerada o recrutamento dos participantes. Em conversa 

prévia com professores, foi possível agendar as datas e horários para liberação dos alunos. 

Vale ressaltar que os participantes desta avaliação foram escolhidos de forma aleatória. 

Nesta etapa, considerou-se a organização do ambiente como laboratório de informática. 

Após definir todos estes aspectos, foi executado o teste-piloto, contando com a 

participação de 5 alunos. O testo piloto permite identificar a existência de possíveis erros 

durante o experimento, o que favorece a possibilidade de tomar medidas necessárias para 

que estas não ocorram novamente. No caso deste experimento considera-se como 
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parâmetros determinantes à execução o tempo geral para execução de avaliação, tempo de 

interação com o jogo, tempo para responder prova e questionário e comportamento dos 

participantes.  

Durante a execução, os seguintes problemas foram enfrentadas: problemas com o 

desempenho durante interação com o jogo, visto a não leitura das instruções; e dificuldade 

em entender o resultado dos cruzamentos, pois a introdução que apresentada os conceitos 

iniciais não era vista.  

É importante ressaltar, que medidas foram tomadas para a não ocorreu desses 

problemas na realização do experimento. As seguintes instruções foram exlicadas: Ler as 

instruções do jogo, não pular a introdução, evitar conversas paralelas e não dar dicas ao 

colega após o termino de cada estágio. Ressaltando como medida para evitar conversas 

paralelas, os alunos eram orientados a sentar uma cadeira após a do seu colega.  

 

6.1.2. COLETA DE DADOS  

 

Nesta etapa, cinco subtarefas foram consideradas: (i) Apresentação de Instruções; (ii) 

Prova Pré-Teste; (iii) Exploração da Ferramenta; (iv) Prova Pós-teste e (v) Aplicação do 

Questionário.  

(i) Ao início de cada experimento, o objetivo da avaliação era apresentado aos 

participantes. Informações referentes a questões éticas também foram repassadas, tais 

como: o fato de que quem estava sendo avaliado era o sistema e não o participante, e que 

apenas os resultados dos testes seriam revelados, afim de confirmação dos mesmos.  

Estipulou-se o tempo de 1hs e 5 minutos para execução do experimento, o 

detalhamento deste pode ser visto na tabela 7. 

Tabela 7: Tempo de execução  

Aplicação Tempo 

Prova (Pré-Teste) Cerca de 10 minutos 

Interação com o jogo 30 minutos 

Prova (Pós-Teste) 10 minutos 

Questionário 15 minutos 
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Total  65 minutos 

 

(ii) A aplicação do Pré-teste ocorreu antes do contato com o jogo para verificação do 

conhecimento prévio. A etapa de interação com o jogo era iniciada após a resolução da 

prova pelos participantes. É importante salientar que nenhum dos participantes 

ultrapassou o tempo limite. (iii) Logo após, os alunos eram orientados a explorar a 

ferramenta, vale ressaltar que dos 30 participantes, 10 conseguiram atingir o objetivo de 

todos estágios, ou seja, “zerar o jogo”, no tempo regulamentar. Percebeu-se que os alunos 

não aprestaram grandes dificuldades para esta atividade, levando cerda de 6 para 

responde-la.  

 

6.1.3. INTERPRETAÇÃO  

 

A partir desta etapa, inicia-se a fase de análise dos dados coletados. Fatores como 

aproveitamento geral e individual dos participantes e respostas do questionário foram 

considerados. O objetivo de avaliação o aproveitar individual refere-se a necessidade de 

identificar quais alunos apresentaram melhor desempenho após o experimento.  

Para análise do questionário, as assertivas e suas respectivas respostas foram 

subdivididas em categorias com o objetivo de facilitar a compreensão durante análise.  

 

6.1.4. CONSOLIDAÇÃO E RESULTADOS DOS DADOS  

 

Uma vez realizada todas as tarefas das atividades anteriores, iniciou-se a interpretação dos 

dados. Inicialmente delimitou-se uma média para facilitar acompanhamento do 

desempenho dos participantes nas provas, Tabela X.  

Tabela X . Média de Aproveitamento 

Máximo Maior ou  igual a 80% 

Médio Maior ou  igual a 50% 
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Mínimo Menor ou igual a 20% 

 

Na Figura 7, é possível verificar a partir do gráfico, o desempenho dos alunos ao 

responderam a prova sem qualquer interação como jogo.  Percebe-se que quatorze 

participantes não atingiram uma pontuação satisfatória, ficando abaixo da média definida. 

Quatro apresentaram desempenho mediano e o restante, ficaram no nível máximo. Apenas 

6 alunos, acertaram toda a prova.  

 

Figura 7. Comparação de desempenho – Pré e Pós-teste 

 

Com base na figura 7, é possível verificar ainda uma melhora significativa no 

desempenho dos participantes após a interação com o jogo. Apenas 8 dos 30 alunos 

apresentam desempenho abaixo da média, 6 aproveitamento médio e 16 máximo. Conclui-

se que, de alguma forma o jogo possibilitou a melhora de 22 alunos, seja pela capacidade 

de lembrar conhecimentos prévios ou aprender novos conceitos.  

É pertinente destacar que os alunos 6, 15, 19, 23 e 29, apresentam evolução considerável 

em seu desempenho após interação. Já os alunos 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 13 mantiveram sua 

média. 
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Gráfico 1. Primeira Questão 

 

Após observar o Gráfico 1 é possível notar que a partir da aplicação do jogo obteve-

se melhoria no entendimento dos alunos sobre os conceitos da primeira lei de Mendel, 

visto que, esta questão tem como objetivo associar o conceito a sua definição. Percebe-se 

que antes de interagir com o jogo, grande maioria dos participantes não apresentaram bom 

resultado, 13 dos 30 alunos não apresentam bons resultados, destes 6 ficaram abaixo da 

média definida e 7 erraram toda a questão. Pode-se afirmar que, a prática de memorização, 

muito comum nesta disciplina, tem influência direta neste este resultado. 

Vale ressaltar que pela observação das respostas, acredita-se que está questão é 

considerada mais difícil, pela necessidade de lembrar da definição dos conceitos.  
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Gráfico 2. Segunda Questão 

 

De acordo com o Gráfico 2, conclui-se após interação, todos os participantes 

apresentaram nível máximo de aproveitamento. Levando em consideração que esta 

questão aborda os cruzamentos genéticos, nota-se que o jogo influencia de forma positiva 

no resultado. Ao observar a evolução dos alunos 16, 25 e 28, acredita-se que eles 

conseguiram entender como se realizava os cruzamentos, após a interação com o jogo. 

Vale ressaltar que os alunos, 16, 25 e 28, após interação conseguiram entender como 

se realizava os cruzamentos, apresentando resultado a média máxima definida.  

A possibilidade de realizar cruzamentos de forma prática permite ao usuário 

desenvolver habilidades necessárias para a realidade vivenciada em sala de aula, como a 

percepção sobre os tipos de genes, ervilhas e a “mecânica” dos cruzamentos. Testar 

diferentes cruzamentos, sem punições diretas sobre o erro, permite ao usuário liberdade 

para adquirir conhecimento de acordo com sua capacidade individual e cognitiva.  

 

 

Gráfico 3. Terceira Questão 

 

Por fim na terceira questão apresentada no Gráfico 3, percebe-se que mesmo depois 

da interação os alunos não apresentaram melhoras, mantendo assim mesmo nível de 

acerto de antes da interação. Conclui-se que mesmo após revisão dos conceitos e 

cruzamentos apresentados pelo agente Mendel, os alunos tiveram dificuldades durante a 

interpretação da questão.  
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Durante análise do Gráfico 4, percebe-se que 80% dos participantes afirmam que o 

jogo proporciona sentimento de satisfação. Ao atingir os objetivos propostos, o sentimento 

de recompensa é despertado nos alunos, desta, pode-se afirmar que o método utilizado 

como recompensa dado a finalização de cada estágio é considerado satisfatório.  

Percebe-se ainda, 90% dos participantes afirmam que foi possível compreender os 

conteúdos trabalhados no jogo. Apesar de já possuírem conhecimentos prévios sobre os 

conteúdos abordados, 70% dos participantes afirmam que o jogo desperta o interesse de 

aprender mais. Pode-se assim ressaltar o potencial dos jogos educativos para o processo de 

ensino aprendizagem, visto que a prática juntamente com a motivação, garante ao aluno 

um espaço para reflexão e construção do conhecimento.  

É importante ressaltar que 20% dos participantes concordam que o jogo foi mais 

difícil de entender do que gostariam. A análise desde item nos permite afirmar, que o jogo 

exige do aluno um alto nível de atenção, para entendimento da lógica imposta, conclui-se 

que há espaço para melhorias neste aspecto do jogo. 

 

 

Gráfico 4. Categoria Motivação 

O design do jogo foi considerado atraente por 76% dos alunos que atribuíram a 

escola concordo ou concordo fortemente a este item. O item que avalia se houve algo 

interessante no início do jogo apresentou nível de 90% de concordância. Diante das 

categorias informadas no questionário, 30% dos alunos afirmam que o agente Mendel e 
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animação do jogo são fatores que chamam atenção; 40% destacam a interação e 43,3% 

afirmam que a forma como os conceitos são apresentados desperta o interesse.  

 

 
 

Gráfico 5. Categoria Experiência de Usuário 

O jogo proporcionou boa experiência da categoria imersão. Em relação aos desafios, 

o jogo é adequadamente motivador e divertido, os desafios são considerados adequados ao 

nível de conhecimento do público alvo. 

Em análise do Gráfico 5, percebe-se que os alunos se esforçaram para obter bons 

resultados e atingir os objetivos de forma rápida. Os desafios e cruzamentos são 

adequadamente desafiador ao nível cognitivos dos alunos, o item respectivo a esta 

conclusão teve 70% de concordância. 57% dos alunos, afirmam que durante a interação 

alguns fatores despertam sentimento de irritação. Segundo eles, dificuldades em realizar 

alguns cruzamentos e não conseguir executar cruzamentos rapidamente contribuem para a 

desmotivação.  

É importante ressaltar, que 17% dos participantes, não se sentiram estimulados a 

aprender com o jogo. O desempenho do aluno durante a interação influencia diretamente 

neste resultado. Diante disto, os alunos que apresentaram dificuldades sobre o 

entendimento da lógica do jogo e desempenho ruim durante a realização dos cruzamentos, 

desenvolveram sentimento de desmotivação para com a aprendizagem.  
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Gráfico 6. Categoria Agente Pedagógico/Design. 

Diante da análise do Gráfico 6, percebe-se que as implicações de design tornam o jogo 

atraente e mais fácil de usar. O agente pedagógico contribui de forma positiva no 

aprendizado, visto que 83% concordam com esta afirmativa. Pode-se ainda afirmar, que 

este contribui para o envolvimento do aluno, diante do processo aprendizagem. Assumindo 

o papel de mediador jogo-aluno. 

 

 

Gráfico 7. Categoria Conhecimento 
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7. RESULTADOS 
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APÊNDICE A (OU ANEXO A) 

Título do Apêndice (Ou Anexo) 

1ª Avaliação - Primeira Lei de Mendel             

  

Nome: ___________________________________________________________ 

 

1 – Relacione as colunas a seguir: 

 

( 1 ) Dominante                     (   ) Indivíduo que possui genes alelos diferentes para um mesmo 

caráter.               

( 2 ) Puro (Homozigoto)        (   ) Manifesta seu caráter hereditário mesmo na ausência de seu 

alelo dominante, ou seja, determina seu caráter mesmo em dose 

simples. 

( 3 ) Híbrido (Heterozigoto)  (   ) Manifesta seu caráter hereditário, quando seu alelo está 

presente nos dois pares de cromossomos homólogos. 

( 4 ) Recessivo                       (   ) Indivíduo que possui genes alelos iguais (AA ou VV) para 

determinado fenótipo. 

 

2 – Determina a proporção genotípicas resultando dos seguintes cruzamentos: 

a) AA x Aa 

b) Aa x Aa 

c) Aa x aa 

 

3 - Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta: A, dominante, 

determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta 

resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta: 

 

 

 

Apresentam genótipo Aa as linhagens:  

a) I e II 

b) II e III 

c) II e IV 

d) I e IV 

e) III e IV  

 


