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Resumo – O presente artigo enquadra-se num estudo em curso na área da avaliação e 

seleção de jogos educativos digitais, e no qual está a ser analisado o papel da ‘motivação do 

jogador’, da ‘experiência de jogo’ e da ‘aprendizagem adquirida’ pelo jogo. Procura-se 

aprofundar o conhecimento sobre que características deve ter uma aplicação de avaliação 

de jogos educativos digitais de forma a potenciar o reconhecimento dos benefícios destes 

por parte dos professores.  Para o efeito são utilizados dois casos: o jogo Unlove e o jogo 

online Carmen Sandiego. Na etapa exploratória que é descrita neste artigo foram realizadas 

entrevistas a dois grupos editoriais nas quais se procurou compreender o que antecede à 

produção de jogos educativos digitais e de que forma é considerado o feedback dos 

utilizadores finais após a utilização desses recursos. De forma a auxiliar as sessões de jogo 

foram elaborados tutoriais em vídeo para os alunos e materiais de apoio, em formato 

brochura, para os professores.   
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1. Introdução 

Uma das vantagens dos jogos educativos digitais remete para a boa recetividade por parte dos 

mais jovens para a sua utilização, pois frequentemente estes já trazem de casa práticas de jogo. 

Incorporar jogos em sala de aula revela ter um impacto positivo na motivação, aprendizagem e 

atenção dos alunos (C. V. de Carvalho, 2015; Lisenbee & Ford, 2018). Por outro lado, os jogos 

também podem trazer uma abordagem relacional, favorecendo as relações entre os educandos 

e entre o aluno e o professor (Kirriemuir & Mcfarlane, 2004). 

Percecionadas as vantagens na utilização desses recursos em contexto educacional, importa 

melhorar as condições dadas aos professores aquando a seleção de um jogo. Entende-se que 

a criação de uma aplicação digital de apoio à seriação, catalogação e avaliação de jogos 

educativos, baseada em casos práticos e reais, sustentada em instrumentos de avaliação 

validados pela comunidade científica, pode tornar o processo de escolha do jogo mais sólido 

para o professor.  
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2. Contextualização  

Parte-se de um contexto de uso do jogo para além dos cenários tradicionais do entretenimento 

e na procura de provocar a mudança de ação do indivíduo na vida real, adquirindo competências 

que possam ser úteis quer nas suas relações pessoais, sociais ou profissionais (Kirriemuir & 

Mcfarlane, 2004; C. V. Carvalho, 2015). Os benefícios em jogar são visíveis nos domínios 

cognitivo, motivacional e emocional (Machado & Carvalho, 2016). Pelo jogo é possível promover 

a interação e colaboração com outros jogadores; reforçar o sentimento de realização quando 

superados os desafios (Hamari et al., 2016); e obter um feedback imediato do desempenho 

(Kapp, 2012).  

2.1 Avaliação de jogos educativos digitais 

Importa avaliar os recursos educativos nas diversas fases da sua produção e garantir a sua 

qualidade (Gurell, 2008). Partindo de instrumentos de verificação, é frequente que essa avaliação 

tenha incidência em vários domínios, tal como sucede no projeto Sistema de Avaliação, 

Certificação e Apoio à Utilização de Software para a Educação e a Formação em que avaliadores 

professores, suportados no “Guião para analisar software educativo multimédia” (DGIDC, 2011), 

analisam recursos pedagógicos digitais.  

Trazendo o foco para os jogos educativos digitais e, para que os benefícios da sua utilização em 

contexto escolar sejam reconhecidos, importa que existam técnicas conjuntas de avaliação 

formal que possam trazer dados objetivos para a seleção do jogo. A este propósito, importa referir 

o estudo recente de Pons (2018) que identifica as principais linhas de investigação desta temática 

em contexto educativo. Ainda com base na revisão da literatura, releva mencionar uma recente 

contribuição para a área em estudo – uma proposta de classificação de jogos digitais e não 

digitais utilizados na área da engenharia de requisitos (Soo & Aris, 2019).  

2.2 Avaliação de jogos educativos digitais – dimensões a considerar  

A estrutura do modelo de avaliação de jogos educacionais de Savi (Wangenheim, Savi, Ulbricht, 

& Vanzin, 2010) constitui uma das principais fontes a utilizar no estudo, tendo sido reajustada 

nas dimensões: ‘Motivação do jogador’, ‘Experiência de jogo’ e ‘Aprendizagem adquirida’ pelo 

jogo. Reforça-se a ideia de que aprender com motivação é um dos pilares basilares do sistema 

educacional. Entendida por Keller (2010) como essencial e de grande influência na produção de 

ferramentas tecnológicas educativas, a motivação interliga o que as pessoas desejam, as suas 

escolhas e aquilo que efetivamente desenvolvem. O modelo de motivação de Keller (2010), 

utilizado como dimensão no presente estudo, designa-se por ARCS, acrónimo de ‘Attention’, 

‘Relevance’, ‘Confidence’ e ‘Satisfaction’ e procura medir a interação entre o aluno e os 

ambientes de aprendizagem, nomeadamente apontando a expetativa e os valores como fatores 

chave no que diz respeito ao esforço dedicado à concretização de uma tarefa.  

Amplos são os estudos desenvolvidos na área da User eXperience (UX) que enriquecem o 

repertório teórico no domínio. Importa referir que a discussão na UX se centra sobretudo em três 
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vertentes: na avaliação da UX nos jogos (Bernhaupt, 2011), na influência que a UX pode ter no 

desenho dos jogos (Hodent, 2017) e nas experiências do jogador quer em jogos com suporte 

web como em jogos para dispositivos móveis (Barnett, Harvey, & Gatzidis, 2018). No que 

concerne à segunda dimensão (‘Experiência de jogo’),  o presente estuda utiliza o User 

Experience Questionnaire de Martin Schrepp e colaboradores (2014) que agrupa 23 itens em 

seis escalas ‘Atratividade’, ‘Transparência’, ‘Eficiência’, ‘Controlo’, ‘Estimulação’ e ‘Inovação’. 

Relativamente à terceira dimensão – ‘aprendizagem adquirida’, serão testadas as competências 

adquiridas, relacionando as temáticas de cada jogo segundo os três primeiros níveis – 

‘remember’, ‘understand’ e ‘apply’ – da Revisão da Taxonomia de Bloom (Bloom et al., 1956; 

Anderson et al., 2001).  

3.  Metodologia 

3.1 Objetivos e Questão de investigação 

A finalidade do estudo é apresentar um contributo para o campo da avaliação de jogos educativos 

digitais. Pretende-se aprofundar conhecimento sobre a identificação das dimensões chave a 

considerar no desenho de uma proposta de uma aplicação digital que permita ao professor a 

avaliação e seleção eficaz de um jogo educativo. Por outro lado, procura-se perceber de que 

forma o modelo proposto pode contribuir, no futuro, em mudanças de atuação por parte dos 

professores motivando-os para o uso de soluções de jogo no ensino. Para o efeito serão 

utilizados dois casos (dois jogos): Unlove5 e Carmen Sandiego6.  

O jogo como suporte pedagógico deve estar adaptado ao nível do aluno e despertar nele 

interesse direto e pessoal. É com essa preocupação base que o estudo de caso incorpora os 

dois recursos e remete para a pertinência do tema abordado em cada: o jogo Unlove (aplicado 

na disciplina de Formação Cívica) que se centra na importância da prevenção da Violência no 

Namoro (VN) na população juvenil, percebendo que a VN influencia socialmente, fisicamente e 

psicologicamente as vítimas e que tem consequências diretas nas suas famílias e sociedade 

(Almeida, Lima, Pereira, & Silva, 2018); o jogo Carmen Sandiego (aplicado nas disciplinas de 

História da Cultura e das Artes, Sociologia e Área de Integração) que fomenta a cultura geral do 

aluno – nas áreas da geografia e história mundial – quando este é convidado a assumir o papel 

de um detetive que viaja pelo mundo para prender o vilão. 

Neste contexto, e decorrentes dos objetivos traçados anteriormente, pretende-se dar resposta à 

seguinte questão de investigação: que características deve ter uma aplicação de avaliação de 

jogos educativos digitais de forma a potenciar o reconhecimento dos benefícios destes por parte 

dos professores.  

 
5 Disponível em https://unlove.mdm.org.pt/. Consultado em 12 jan. 2020. 

6 Disponível em https://earth.google.com/web/@17.90693717,-12.41937117,-

34610.3106769a,57359668.97d,35y,0.00004064h,18.19296234t,0r/data=CjwSOhIgN2ZhM2Q1Njg0MDZlMTFlOTg2Y2

U5OWYyYWQ2OTYwMTgiFnNwbC14LXgteC1zcGxhc2hzY3JlZW4?hl=pt-BR. Consultado em 12 jan. 2020. 

https://unlove.mdm.org.pt/
https://earth.google.com/web/@17.90693717,-12.41937117,-34610.3106769a,57359668.97d,35y,0.00004064h,18.19296234t,0r/data=CjwSOhIgN2ZhM2Q1Njg0MDZlMTFlOTg2Y2U5OWYyYWQ2OTYwMTgiFnNwbC14LXgteC1zcGxhc2hzY3JlZW4?hl=pt-BR
https://earth.google.com/web/@17.90693717,-12.41937117,-34610.3106769a,57359668.97d,35y,0.00004064h,18.19296234t,0r/data=CjwSOhIgN2ZhM2Q1Njg0MDZlMTFlOTg2Y2U5OWYyYWQ2OTYwMTgiFnNwbC14LXgteC1zcGxhc2hzY3JlZW4?hl=pt-BR
https://earth.google.com/web/@17.90693717,-12.41937117,-34610.3106769a,57359668.97d,35y,0.00004064h,18.19296234t,0r/data=CjwSOhIgN2ZhM2Q1Njg0MDZlMTFlOTg2Y2U5OWYyYWQ2OTYwMTgiFnNwbC14LXgteC1zcGxhc2hzY3JlZW4?hl=pt-BR
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3.2 Abordagem metodológica 

O presente estudo é de natureza exploratória, enquadrado no paradigma socio-crítico, 

assumindo-se como uma investigação mista em que se combinam e conciliam métodos 

qualitativo e quantitativo. Do ponto de vista do alinhamento com os objetivos de investigação, o 

desenho metodológico deste estudo é fortemente influenciado pelas abordagens da “Educational 

Design Research”; já observando o procedimento metodológico escolhido, optou-se pelo Estudo 

de Caso. 

Como se perceciona na Figura 1, a abordagem metodológica do estudo de caso baseia-se em 

fontes de dados múltiplas e variadas (Yin, 2015) e em metodologias de recolha de dados muito 

diversificadas (Coutinho, 2019). Essa variedade revela-se no estudo quer pela aplicação de 

inquéritos por questionário aos alunos, como de inquéritos por entrevista individuais aos 

professores.  Propõe-se ainda a criação de uma equipa pluridisciplinar de peritos que possam 

enriquecer o domínio em estudo e trazer para o desenho da aplicação digital o seu conhecimento 

empírico. Trata-se de uma troca de ideias entre todos, que remete para o consensual 

aperfeiçoamento da proposta em discussão, visível através dos passos processuais da 

framework conceptual de Gustafson, Visscher-Voerman e Plomp (1999). 
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Figura 1. Abordagem metodológica, etapas do estudo 

Dos 108 alunos do Ensino Profissional da instituição de ensino onde decorre a recolha de dados, 

50 são participantes no estudo. Integrado no Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, as 

quatro turmas irão participar em duas sessões de sensibilização sobre as temáticas “Violência 

no namoro” e “Diversidade cultural” e duas sessões de jogo. 

Na etapa exploratória do estudo, foram realizadas dois inquéritos por entrevista a grupos 

editoriais nacionais cujo protocolo da entrevista expôs como objetivos: compreender o que 

antecede à produção de jogos educativos digitais no que diz respeito à constituição das equipas 
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de trabalho, relações e parcerias estabelecidas e processos de desenvolvimento do projeto; 

perceber de que forma é convertido o feedback dos utilizadores finais após a utilização de jogos 

educativos digitais; compreender de que forma se possa melhorar a recetividade dos utilizadores 

finais, nomeadamente dos professores, para o uso de jogos educativos digitais em contexto de 

sala de aula. O primeiro entrevistado (‘ent01’) é o responsável instrucional que apoia a execução 

de todas as etapas para a criação de recursos e de objetos educacionais de apoio aos manuais 

escolares da editora01. O segundo entrevistado (‘ent02’) tem à cargo a produção de conteúdos 

e recursos multimédia da editora02 e assume-se como team líder na área das ciências. 

Após a etapa de exploração, e dando lugar ao trabalho de campo (fase preparatória), iniciou-se 

a produção do material de apoio para os dois jogos; em formato brochura para que possa auxiliar 

os professores na implementação da aula baseada em jogo (como se pode observar na Figura 

2 e na Figura 3); em vídeo para facilitar aos alunos a manipulação do jogo.  

 
Figura 2. Brochura do jogo Carmen Sandiego7 

 
Figura 3. Brochura do jogo Unlove8 

  

No processo de aperfeiçoamento e validação, e no que diz respeito às brochuras, foram 

realizados cinco testes piloto individuais com três professores de uma escola do distrito de 

Setúbal.  

4. Resultados 

4.1 Perspetivas dos grupos editoriais  

Para a editora01, o core business centra-se na construção de conteúdos digitais de apoio ao 

manual escolar e não na criação de jogos, embora estes tenham relevância ainda que no formato 

quiz e integrados em aplicações multimédia.  Assim, cada recurso do jogo - vídeo, áudio, texto - 

 
7 Disponível em https://issuu.com/pdme/docs/brochura_v2  

8 Disponível em https://issuu.com/pdme/docs/brochura_unlove  

https://issuu.com/pdme/docs/brochura_v2
https://issuu.com/pdme/docs/brochura_unlove
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é facultado como componente fragmentado de um todo, permitindo assim ao professor a sua 

utilização individual e atempada, sem ter que percorrer os diferentes níveis do jogo. ‘Ent01’ 

entende que os jogos são outro veículo de promoção da aprendizagem e motivação dos alunos. 

Na editora02, o percurso de construção de jogos iniciou com o jogo simples (quiz) e seguiu para 

o desenvolvimento de jogos mais complexos; não sendo essa a meta da editora, esta reconhece 

que possa vir a ser uma aposta futura, suportada na análise do mercado e na investigação 

científica existente.  

Para as duas editoras, o grupo de trabalho envolvido no processo de construção de jogos é 

constituído pela equipa de coordenação instrucional da área pedagógica, pelos designers 

multimédia e pelos colaboradores de desenvolvimento técnico, os programadores. ‘Ent02’ da 

editora02 salienta que o número de elementos dessa equipa é variável conforme o tipo de 

projeto, se o jogo é construído de raiz ou não, o prazo de entrega e a disponibilidade dos recursos 

humanos. 

Antecede à criação do jogo uma análise de requisitos realizada, no caso da editora01, em 

parceria com as escolas, contacto esse que é mantido ao longo de todo o processo sendo 

entendido como um procedimento fundamental para cada ciclo de melhoria. São então 

apresentados mockups para discussão entre os principais intervenientes – editora, alunos e 

professores. Por outro lado, são aplicados questionários que possibilitam o entendimento da 

recetividade do utilizador face ao conteúdo multimédia em desenvolvimento. Na editora02, as 

escolas não são contactadas nessa etapa do projeto. As parcerias com as instituições de ensino 

surgem na fase de teste do jogo, mas, segundo ‘Ent02’, acabam por se dispersar ao longo do 

processo.  

Se por um lado, na editora01, a definição da amostra para a concretização dos testes é 

definida pela própria escola (ainda que, partindo de um perfil de utilizador traçado pela editora); 

na editora02, a definição da amostra depende do orçamento disponível e está a cargo da equipa 

de business analytics. Salienta ‘ent01’ que as escolas escolhidas não têm grande flutuação 

devido às dificuldades nos pedidos de autorização.  

Refere ‘ent01’ que, habitualmente, a editora01 tenta realizar mais do que um teste piloto no qual 

é feita a monitorização por meio da observação direta e do questionário. Todo o processo tem 

duração média de cerca de seis meses, desde a fase inicial de análise de requisitos até ao 

produto final. No caso da editora02, a monitorização é feita após o lançamento do produto 

multimédia; recebe-se o feedback dos professores e alunos no terreno, com observação direta 

dos colaboradores da editora durante a utilização do jogo em contexto real. A monitorização 

também acontece pelo registo das interações do jogador através da plataforma online e por 

questionários. Segundo ‘ent02’ esse acompanhamento possibilita a melhoria do recurso em 

causa e conhecimentos para a construção de futuros produtos.  

Quanto à avaliação dos recursos de jogo, a editora01 indica a UX como sendo a área mais 

considerada pois as restantes – motivação e aprendizagem – são inerentes à aplicação 

multimédia, elemento agregador do jogo. Após o lançamento do jogo, é efetuado o levantamento 

do feedback dos jogadores, quer através dos Key Performance Indicator da plataforma, em que 



 

135 

se registam por perfil de utilizador, quais os recursos mais vistos, quais as tipologias mais 

visitadas, quais os tempos médios de utilização, quantos cliques de abertura e fecho houve da 

aplicação, entre outros. Atualmente, na plataforma, não são possíveis registos de críticas 

individuais. No caso dos professores, as avaliações são complementadas por intermédio de um 

questionário enviado por newsletter. Devido à proteção dos dados, o mesmo não sucede com os 

discentes, mas a editora01 revela ter muito interesse em obter um feedback mais pormenorizado 

e individualizado do aluno. Outro meio avaliativo é concretizado através do contacto direto dos 

comerciais da empresa aos professores das escolas. Segundo ‘ent01’, também se fazem focus 

group de professores, pertencentes à equipa de trabalho da editora, sobretudo na área 

pedagógica. O feedback retirado das lojas online, quer através das críticas como do rating 

atribuído, também assume importância. No que diz respeito à editora02, e da avaliação feita dos 

jogos, retiram-se dados sobre os indicadores: aprendizagem, motivação, número de interações 

do aluno, eficácia da narrativa. ‘Ent02’ sublinha a importância em fazer-se uma avaliação externa 

dos produtos multimédia.  

Questionados sobre a recetividade dos professores na adoção de jogos em sala de aula, as 

duas editoras indicam a formação e o trabalho de pares como sendo instrumentos que possam 

melhorar esse fator. 

4.2 Material de apoio para o professor 

Os mecanismos de melhoria contínua, valorizados pelas editoras, foram espelhados no presente 

estudo e levou ao aperfeiçoamento dos recursos desenvolvidos para o acompanhamento e 

efetivação das sessões de jogo. Como mostrado na Figura 4, após a realização do teste piloto à 

brochura do jogo Carmen Sandiego, das 15 páginas que compõem o material de apoio, 9 foram 

sujeitas a alterações mediante as sugestões apontadas pelos professores em inquérito por 

questionário. 



 

136 

 



 

137 

 



 

138 

 

Figura 4. Alterações da brochura Carmen Sandiego após o teste piloto 

No que diz respeito à brochura do jogo Unlove, das 27 páginas que compõem o recurso, 11 

foram alteradas como apresenta a Figura 5. 
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Figura 5. Alterações da brochura Unlove após o teste piloto 

Conclusão 

Jogar videojogos é bastante atrativo para a maior parte dos adolescentes e jovens (Carvalho, 

Zagalo, & Araujo, 2015). Associar uma atividade prazerosa ao contexto educativo pode aumentar 

a motivação do aluno, promover o desenvolvimento intelectual e facilitar a aprendizagem em 

diversos domínios. Através do jogo, o aprendiz é convidado à tomada de decisões e à solução 

de problemas; enfrenta assim diversos e crescentes desafios que poderá ultrapassar por 

mecanismos de tentativa-erro. O que torna os jogos digitais motivadores prende-se sobretudo 

com o desafio e com a aprendizagem. A sede de aprender é intrínseca ao ser humano. Associar 
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práticas tradicionais a práticas educativas com jogos digitais, em que todos podem participar, 

pode estimular novas atividades em sala de aula. Por outro lado, os serious games permitem a 

identificação do jogador perante a situação, o que pode levar a que este assume uma posição 

crítica. Os jogos trazem, aos professores e aos alunos, uma nova forma de comunicar, formar, 

sensibilizar, de aprender e pensar. 

As principais editoras nacionais assumem um papel relevante na criação e divulgação dos jogos, 

mostrando abertura em investir mais nessa área. Segundo estas, o modelo da aplicação digital 

proposto no estudo poderá incrementar valor na monotorização do feedback dos utilizadores dos 

jogos. Percebem que essa monitorização de recursos digitais é fundamental pois possibilita a 

melhoria dos produtos multimédia, devendo por isso existir mais canais de recolha de dados. 

Também apontam como primordial a formação dos professores sobre a temática abordada e 

uma maior incidência no trabalho de pares entre estes.  

A introdução de estratégias de jogos apela a mudanças de atuação por partes dos profissionais 

da educação e, para os mais céticos, ao reconhecimento dos benefícios dos jogos para a 

aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, quando associada a estratégias 

tradicionais. Aumentar a confiança dos professores, quando optam pelos jogos educativos 

digitais como recurso em sala de aula, pode passar por facultar suportes digitais que possibilitem 

a redução de alguns constrangimentos, sobretudo a dificuldade em fazer a escolha acertada do 

jogo educativo.  
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