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RESUMO 
 

 
Na área da Educação em Saúde, os materiais educativos desenvolvidos como cartilhas e 
vídeos animados, nem sempre são muito atrativos e eficazes com o público mais jovem, como 
o formado por pré-adolescentes. Diante deste problema buscamos demonstrar que o uso de 
um jogo sério digital pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem de pré-adolescentes a 
respeito dos sintomas e procedimentos de emergência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
partindo da hipótese de que na transmissão de informações sobre os sintomas do AVC e do 
número do SAMU (Serviço Ambulatório Móvel de Urgência) a utilização de um jogo sério 
digital pode ser mais eficaz no que se refere à preferência e retenção das informações 
apresentadas do que uma animação digital desenvolvida com a mesma finalidade e utilizada 
em campanhas educativas de combate ao AVC. Para tanto o trabalho apresenta uma reflexão 
sobre o uso de jogos digitais no contexto educacional, aliando os princípios de game design 
com a abordagem do Design Centrado no Usuário para o desenvolvimento de um jogo sério 
digital para desktop. A metodologia adotada visou a coleta e análise de dados qualitativos e 
quantitativos, a partir de instrumentos metodológicos adaptados dos já existentes na literatura 
(prototipagem de jogo digital, entrevista semiestruturada, escala visual de humor Pick-A-
Mood, grupo focal) e desenvolvidos exclusivamente para a pesquisa (teste de retenção com 
dedoches e teste de preferência), sempre buscando adequá-los aos sujeitos da pesquisa, de 
modo a poderem ser aplicados de forma rápida e lúdica, auxiliando na compreensão e 
investigação da experiência dos pré-adolescentes com a animação e o jogo sério digital. 
Concluiu-se que embora não houve diferenças significativas entre a retenção do número do 
SAMU ao comparar o jogo com a animação, o jogo sério digital demonstrou ser mais eficaz 
na retenção dos sintomas do AVC e na preferência dos pré-adolescentes. 
 
 
Palavras-chave: Jogo sério digital. Game Design. Design Centrado no Usuário. Acidente 
Vascular Cerebral. 
 



 

ABSTRACT 
 

 

On Education in Health, educational materials developed as booklets and animated videos are 
not always very attractive and effective with the younger crowd, as formed by pre-teens. 
Faced with this problem we demonstrate that the use of a digital serious game can ease the 
process of teaching and learning pre-teens about the symptoms and emergency procedures of 
stroke, on the assumption that the transmission of information on symptoms of stroke and 
ambulance number using a digital serious game can be more effective with regard to the 
preference of the information presented and retention of a digital animation developed for the 
same purpose and is used in education campaigns against stroke. For this work presents a 
reflection on the use of digital games in the educational context, combining the principles of 
game design with the approach of User-Centered Design (UCD) for the development of a 
digital serious game to desktop. The methodology aimed at collecting and analyzing 
qualitative and quantitative data from adapted methodological tools existing in the literature 
(digital game prototyping, semi-structured interviews, visual scale of humor Pick-A-Mood, 
focus groups) and developed exclusively for research (retention test finger-puppet and 
preference test), always seeking to adapt them to the research subjects, so that they can be 
applied quickly and playful way, contribute to further understanding and research of pre-teens 
experience with the animation and digital serious game. It was concluded that although there 
were no significant differences between the retention of ambulance number to compare the 
game with animation, digital serious game was more effective in retaining symptoms of 
stroke and preference for pre-teens. 
 

Key-words: Digital Serious Game. Game Design. User-Centered Design. Stroke. 
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INTRODUÇÃO 
  

 

No presente estudo buscou-se avaliar, analisar e desenvolver um jogo sério digital 

para desktop sobre sintomas e procedimentos de emergência do Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), com o objetivo de sensibilizar e alertar sobre a doença assim como contribuir para a 

memorização do número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O jogo 

sério digital foi desenvolvido pelos pesquisadores em parceria com o Laboratório de 

Ergodesign de Interfaces, Experiência do Usuário e Usabilidade (LEXUS/UFRN) e avaliado 

por alunos pré-adolescentes de uma escola pública brasileira localizada em Natal (RN).  

A pesquisa foi desenvolvida dentro do programa de Mestrado Profissional em 

Design pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), inserida no âmbito da 

área de concentração em Ergodesign e linha de pesquisa em Interação Humano-Computador e 

Ergonomia Informacional. O estudo nasce da parceria com o Grupo Neuroergodesign de 

interfaces assistivas: reabilitação motora, cognitiva e reinserção social, da UFRN, que 

desenvolve pesquisas com tecnologias digitais na área da reabilitação neurocognitiva e da 

Educação em Saúde. 

Nos últimos anos, as constantes transformações impulsionadas pelo desenvolvimento 

das tecnologias digitais trouxeram significativas mudanças nos mais diversos campos da 

sociedade. Na educação, o uso dessas tecnologias possibilitou novas formas de aprendizagem, 

levando a uma aproximação da escola com as linguagens midiáticas já pertencentes ao 

cotidiano dos alunos. Um exemplo disto é o uso de jogos digitais com fins educativos, os 

denominados jogos sérios, que combinam tecnologias e conceitos de jogo com estratégias 

pedagógicas que visam contribuir para a construção de saberes nos mais diversos campos do 

conhecimento humano.  

Na área da Educação em Saúde, anualmente são realizadas campanhas educativas de 

combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) pelo mundo, visando sensibilizar a população 

a respeito da doença, seus sintomas e procedimentos de emergência. Voltadas à educação 

popular, as campanhas educativas fazem uso de instrumentos como cartilhas impressas, 

páginas na Internet e vídeos digitais. Neste cenário em que a tecnologia é uma forte aliada do 

processo educativo, torna-se necessário adequar o uso das ferramentas de forma 

contextualizada com o grupo sociocultural a que se destina. Uma possibilidade destacada é o 

uso de jogos sérios digitais pelo público jovem, visto sua popularidade e aceitação por 
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crianças e adolescentes, possibilitando despertar um maior interesse e sensibilidade pelo 

conteúdo e causar um comportamento multiplicador entre os jovens. 

 O problema a ser investigado é que, na área da Educação em Saúde, os materiais 

educativos desenvolvidos nem sempre são muito atrativos e eficazes com o público mais 

jovem. Diante deste dificuldade, buscamos demonstrar que o uso de um jogo sério digital 

pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem de pré-adolescentes a respeito do Acidente 

Vascular Cerebral e procedimentos de emergência, partindo da hipótese que na transmissão 

de informações sobre os sintomas do AVC e do número do SAMU (Serviço Ambulatório 

Móvel de Urgência), a utilização de um jogo sério digital pode ser mais eficaz no que se 

refere a preferência e a retenção das informações apresentadas do que uma animação digital 

desenvolvida com a mesma finalidade e utilizada em campanhas educativas nacionais de 

combate à doença.  

Para tanto o trabalho apresenta uma reflexão sobre o uso de jogos digitais no 

contexto educacional, aliando os princípios de game design com a abordagem do Design 

Centrado no Usuário (DCU) para o desenvolvimento de um jogo sério digital para desktop.  

A metodologia adotada buscou a coleta e análise de dados qualitativos e 

quantitativos a partir do emprego de instrumentos metodológicos adaptados dos já existentes 

na literatura (prototipagem de jogo digital, entrevista semiestruturada, escala visual de humor 

Pick-A-Mood, grupo focal) e desenvolvidos exclusivamente para a pesquisa (teste de retenção 

com dedoches e teste de preferência), na tentativa de adequá-los aos sujeitos da pesquisa (pré-

adolescentes), de modo que pudessem ser aplicados de forma rápida e lúdica, e assim auxiliar 

na investigação do objeto da pesquisa, que foi a experiência dos pré-adolescentes com os 

instrumentos ergopedagógicos avaliados (uma animação e um jogo sério digital).  

Participaram das etapas de coleta de dados, 43 estudantes entre 8 e 12 anos da Escola 

Municipal Juvenal Lamartine (Natal, RN), após autorização dos pais e responsáveis via 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Quanto à sua organização, o presente trabalho está assim organizado: o Capítulo 1 

apresenta o Referencial Teórico dos temas investigados; o Capítulo 2 aborda os Métodos e 

Técnicas empregados; o Capítulo 3 apresenta a Análise e Discussão dos Resultados; o 

Capítulo 4 traz as Conclusão e Desdobramentos da pesquisa, seguido das Referências e 

dos Apêndices. 

Com o objetivo de facilitar a visualização das etapas empregadas no 

desenvolvimento da pesquisa, apresentamos a seguir o fluxograma de trabalho da mesma em 

ordem cronológica (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de trabalho da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

No presente capítulo, buscamos: (i) compreender o que vem a ser o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), seus sintomas, procedimentos de emergência e quais ações de 

combate à doença estão sendo desenvolvidas por órgãos e instituições civis; (ii) apresentar 

alguns conceitos acerca do jogo digital e como este vem sendo combinado com estratégias 

pedagógicas que visam contribuir para a construção de saberes na educação atual. 

O processo de busca das referências para a pesquisa foi realizado com a utilização 

das bases de dados científicos Periódicos CAPES e ACM Digital Library além de outros 

repositórios institucionais e documentos indexados por mecanismos de busca na Internet, com 

a utilização de artigos, capítulos de livro, dissertações e teses. 

A seguir é apresentado um gráfico (Figura 2) com as principais áreas do 

conhecimento que compõem o referencial teórico da pesquisa, assim como a relação entre as 

mesmas. 

 

 

 
Figura 2. Gráfico apresentando a relação entre as áreas do conhecimento pesquisadas.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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1.1 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença cerebrovascular com um alto 

impacto econômico e social em todo o mundo. Também chamado de “derrame”, o AVC, 

como é popularmente conhecido, é causa de metade das mortes por ano no mundo e primeira 

causa de morte e incapacidade no Brasil (BRASIL, 2011). Segundo dados da Organização 

Mundial de AVC (WSO, 2014) a cada 6 segundos morre uma pessoa devido à doença; a cada 

outro segundo uma pessoa tem AVC independentemente da idade e gênero; uma em cada seis 

pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida; 15 milhões de pessoas tem AVC a cada 

ano, sendo que seis milhões delas não sobrevivem. No Brasil, a cada cinco minutos morre 

uma pessoa em decorrência da doença, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano 

(SBDC, 2014). 

O Acidente Vascular Cerebral pode ocorrer a qualquer hora, durante qualquer 

atividade e até mesmo durante o sono, não discriminando gênero ou idade, podendo afetar 

também crianças e tendo as mulheres o maior risco de morte por AVC do que os homens. O 

AVC pode ser classificado em dois subtipos (Figura 3): o AVC isquêmico, caracterizado pela 

obstrução do fluxo sanguíneo, esse tipo representa 87% de todos os casos; e o AVC 

hemorrágico, caracterizado pelo sangramento cerebral provocado pelo rompimento de 

artérias ou vasos sanguíneos na região do cérebro, esse tipo é responsável por cerca de 13% 

dos casos de AVC (REDEBRASILAVC, 2014). 

 

 
Figura 3. Subtipos do AVC. Fonte: Adaptado de RedeBrasil AVC (2015). 

 
 

A constatação do AVC é clínica e os principais sintomas que indicam que uma 

pessoa está tendo um derrame são: (i) dormência súbita ou fraqueza na face, braço ou perna, 

especialmente em um lado do corpo; (ii) súbita confusão, dificuldade para falar ou 
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compreender a fala; (iii) dificuldade súbita de enxergar em um ou ambos os olhos; (iv) súbita 

dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação (WSO, 2014). Quando 

constatado o  quadro de derrame, o acometido deve ser imediatamente dirigido a um hospital 

ou deverá ser acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por meio de 

chamada telefônica gratuita para o número 192. Quanto mais rápido for a ajuda médica, mais 

chances o acometido pelo AVC terá de redução do número de sequelas. As sequelas do 

Acidente Vascular Cerebral dependerão do grau da debilidade e da região lesionada, 

ocasionando principalmente déficits motores, visuais, de deglutição, de 

fala/escrita/compreensão, perceptivos, cognitivos e de humor (ABAVC, 2012). 

São inúmeros os fatores que podem resultar em um AVC, sendo estes principalmente 

associados ao estilo de vida que o indivíduo leva: a falta de hábitos saudáveis como uma boa 

alimentação e a prática de exercícios físicos, assim como a presença de outros fatores de risco 

como a hipertensão (o fator de risco mais importante para toda as causas de morte no mundo), 

a fibrilação atrial, o diabetes, doenças cardíacas, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o 

alcoolismo e a idade avançada. Alguns fatores de risco para o AVC são mais frequentes em 

mulheres, como a trombose venosa cerebral e a hemorragia subaracnóidea por aneurisma, 

sendo outros fatores de risco específicos de mulheres como a gravidez, pré-eclâmpsia, o uso 

de pílulas anticoncepcionais, reposição hormonal após a menopausa, alterações hormonais e 

diabetes gestacional (ABAVC, 2009; WSO, 2014). 

Com o objetivo de alertar a população desse grave problema, anualmente são 

realizadas diversas campanhas educativas pelo mundo, por entidades, organizações, governos 

e grupos civis com o objetivo sensibilizar as pessoas a respeito da doença, seus sintomas e 

procedimentos de emergência. Pelo mundo, a Organização Mundial de AVC (World Stroke 

Organization – WSO) realiza desde 2010 a Campanha Mundial de Combate ao AVC (World 

Stroke Campaign), com o slogan “Eu me importo” e buscando convocar toda a população 

para uma ação imediata de combate a essa silenciosa epidemia, estabelecendo anualmente no 

calendário mundial o dia 29 de outubro como o Dia Mundial de Combate ao AVC. Além de 

focar nos fatores de risco, sinais de alerta e a urgência do tratamento do AVC, a campanha 

enfatiza a importância do cuidado pós-AVC, da família, dos cuidadores e das associações de 

suporte aos pacientes. No Brasil, seguindo os mesmos referenciais de ação da campanha 

mundial, a campanha educativa nacional envolve diversos segmentos da sociedade além de 

profissionais e gestores da saúde por todo o país, sendo promovida pela Academia Brasileira 

de Neurologia, Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, Rede Brasil AVC e 
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Associação Brasil AVC, que criaram também a Semana Nacional de Combate ao AVC, 

realizada anualmente sempre na última semana do mês de outubro. 

Para Barbosa et al. (2009, p.273), a Educação em Saúde é um processo de ensino-

aprendizagem que visa a promoção da saúde, em que o educador atua como um facilitador do 

processo de construção do conhecimento sobre a realidade da qual participa o sujeito de 

forma ativa. Segundo os supracitados autores, “as práticas educativas, quando bem aplicadas, 

levam as pessoas a adquirirem os conhecimentos para a prevenção de doenças”, fomentando a 

responsabilidade individual e a cooperação coletiva, para que os sujeitos possam atuar de 

forma positiva nas práticas da saúde e da vida, além de promover a proximidade com os 

serviços de saúde e garantir o exercício de sua cidadania. Voltadas especialmente à educação 

popular, as campanhas de Educação em Saúde buscam divulgar informações a respeito da 

prevenção e o tratamento de doenças, fazendo uso de ferramentas tradicionais e atuais, como 

cartilhas impressas, vídeos animados e páginas da Internet. 

Segundo Munguba (2010) as estratégias educativas na área da Educação em Saúde 

devem ser contextualizadas de acordo com o perfil do público a que se destina, através do uso 

de metodologias ativas que permitam a interatividade. Na missão de educar para a saúde, a 

tecnologia torna-se uma forte aliada do processo de ensino-aprendizagem, e o uso de jogos 

com fins educativos, denominados jogos sérios, torna-se uma possibilidade real. Para Barbosa 

et al. (2009, p.278) o enfoque das ações educativas em Saúde deve estar nas crianças, pois “ao 

se trabalhar o indivíduo nessa fase da vida, aumentam-se as possibilidades de se tornarem, na 

idade adulta, pessoas com uma maior qualidade de vida, com consciência crítica e com poder 

sobre as questões de saúde”. 

Por meio do design de jogos digitais torna-se possível desenvolver estratégias 

educativas com jogos sérios, ferramentas de aprendizagem com forte apelo motivacional para 

os jogadores. Deste modo, ações educativas na área da Educação em Saúde com o uso de 

jogos sérios digitais podem ser realizadas com o objetivo de promover o aprendizado 

contextualizado com grupos específicos, como o constituído por pré-adolescentes, em razão 

do caráter interativo e imersivo inerente ao jogo, relacionando o seu meio sociocultural às 

tecnologias digitais e contribuindo de forma significativa no aprendizado de informações 

como os sintomas e procedimentos de emergência do AVC para estes sujeitos, que podem 

atuar como multiplicadores do conhecimento obtido entre os amigos e familiares. 
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1.2 JOGOS DIGITAIS  

 

Os jogos são um dos mais antigos artefatos culturais para a interação humana e 

distinguem-se das demais atividades lúdicas por possuírem regras e terem como meta um 

resultado quantificável, sendo projetados para suportar as ações dos jogadores e gerar 

respostas significativas por meio da interação (SALEN e ZIMMERMAN, 2012). Ao buscar 

classificar as atividades lúdicas, Caillois (1990) cria dois conceitos nos quais podemos 

observar melhor a relação jogo e lúdico: paida, que representa a atividade lúdica ou jogo 

livre, improvisado, espontâneo; e ludus, que representa uma categoria específica da atividade 

lúdica, o jogo formal com regras. 

Numa perspectiva histórica, Huizinga (2012) aponta o jogo como um elemento 

cultural e significante intrínseco a cultura humana, mas que se verifica presente nas formas 

mais simples da vida animal em geral (ex.: cães jovens brincando sem ferir um ao outro). Para 

o autor, o ato de jogar é involuntário (livremente iniciado), fantasioso (uma evasão da vida 

real) com tempo e espaço delimitado, de resultado incerto (seu desfecho depende dos mais 

variados fatores internos e externos) e improdutivo (não visa o lucro). Além disso, segundo 

Caillois (1990) os jogos causam o engajamento social dos jogadores. 

Os jogos possuem a capacidade de motivar e prender a atenção dos jogadores de 

maneira intensa, evocando respostas cognitivas, emocionais e físicas através de um universo 

desafiador e divertido. Ao participar dessa brincadeira organizada, o jogador se submete às 

limitações impostas pelas regras para atingir os objetivos traçados pelo jogo, enfrentando 

obstáculos em um nível de dificuldade progressiva e sendo gratificado por meio de 

recompensas (SALEN e ZIMMERMAN, 2012). 

Crawford (1982) aponta quatro elementos fundamentais presentes nos jogos: a 

representação, sistema formal com regras e baseado em uma representação simplificada e 

subjetiva da realidade; a interação, capacidade dada jogador de modificar a realidade 

apresentada pelo jogo; o conflito, desafios que necessitam ser superados pelo jogador na 

busca pelo objetivo do jogo; a segurança, os jogos possibilitam que os jogadores 

experimentem situações sem correr riscos. 

Outras características presentes nos jogos em geral são: a interatividade, 

característica comum aos jogos e bastante evidente no meio digital; a mecânica básica, 

atividade essencial composta por um conjunto de ações desempenhada pelos jogadores, 

repetidamente ao longo do jogo; o desafio, guiado pelas regras, é o elemento que propicia 

identidade e sentido ao jogo; a representação, capacidade do sistema de jogo simular 
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fragmentos e contextos reais; o foco, capacidade de propiciar a concentração que o jogador 

emprega durante a interação; e o divertimento, característica presente nos jogos que deve 

refletir o resultado da experiência do jogador (GULARTE, 2010; SALEN e ZIMMERMAN, 

2012; PAAVILAINEN, 2010). 

Inseridos no contexto maior da cultura, os jogos são influenciados pelos valores e 

ideias do mundo real e acabam por influenciar o comportamento dos jogadores a partir de 

suas experiências virtuais. Para Schell (2008) o poder exercido pelos jogos reside numa 

combinação de quatro elementos fundamentais que os constituem: a mecânica 

(procedimentos e regras do jogo), a narrativa (história apresentada sob a forma de eventos 

em sequência), a estética (elementos visuais, sonoros, táteis e sinestésicos) e a tecnologia 

(materiais e interações que tornam o jogo possível). 

Dentre os diversos tipos de jogos existentes, estão os jogos digitais, projetados para 

computadores e videogames. Fenômenos da cultura contemporânea e geralmente relacionados 

ao lazer, os jogos digitais são causadores de impactos psíquicos, culturais, científicos e 

educacionais (VENTURELLI e MACIEL, 2008).  
Os jogos digitais tornam-se atrativos para o público jovem, principalmente pelo seu 

caráter interativo e pela presença e dinamismo dos elementos visuais (GREENFIELD, 1988). 

A interatividade não é um fenômeno exclusivo dos jogos digitais, mas a qualidade de sua 

interação destaca-se pela sensação de imersão experimentada pelo jogador com este meio 

(XAVIER, 2010; PORTUGAL, 2013). 

Atualmente, os jogos digitais revelam ser um dos mercados mais rentáveis de 

entretenimento do mundo, estando segundo Venturelli e Maciel (2008), geralmente 

relacionados ao lazer, mas com aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Battaiola 

(2000) classifica os jogos digitais em oito grupos: estratégia, simuladores, aventura, infantil, 

passatempo, RPG, esporte e educacionais. Destaca-se que, segundo o supracitado autor, os 

jogos educacionais podem se enquadrar em qualquer um dos outros grupos já citados, 

diferenciando-se dos demais por considerarem fortemente os critérios didático-pedagógicos 

associados aos conceitos que objetivam transmitir. 

Do ponto de vista tecnológico, os jogos digitais atuam como um conjunto de 

instruções gravadas em memórias, processadas pelo computador e controladas pelo jogador 

através de inúmeros dispositivos (como mouse, teclado, joystick e touch screen), necessitando 

de um recurso audiovisual (monitor de vídeo e sistema de alto-falantes) para apresentação de 

seus resultados. Diferente dos sistemas de jogos analógicos, os sistemas digitais possuem a 

capacidade de manipular um grande volume de informações e instruções complexas, 
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automatizando processos e tornando a descoberta das regras e mecanismos do jogo parte da 

própria experiência do jogador (GULARTE, 2010).  

Battaiola (2000) acrescenta que um jogo digital é um sistema composto por três 

partes básicas: o enredo, toda ambientação, mecânicas e objetivos do jogo; o motor do jogo 

(game engine), mecanismo responsável por dar suporte as ações do jogador; e a interface 

interativa, meio intermediário entre usuário e motor de jogo, que permite ao jogador interagir 

com os elementos do jogo e fornecer respostas a tais interações, afetando diretamente a 

jogabilidade. 

Nos jogos digitais, o motor do jogo ou game engine nada mais é do que o software e 

suporte tecnológico responsável por dar o feedback das ações do jogador sobre o jogo, com o 

monitoramento da entrada de dados (dispositivos de controle), saída de dados (renderização 

de gráficos e sons) e o processamento de toda a programação e operações relativas ao sistema 

de jogo (CLUA e BITTENCOURT, 2004). 

Como aponta Battaiola et al. (2004), quanto à sua dimensão estética, os jogos 

digitais podem apresentar-se basicamente sob duas formas: Bidimensionais (2D) baseados 

em sprites (imagens formadas por pixels) e cenários em duas dimensões; ou Tridimensionais 

(3D) utilizando estruturas poligonais em três dimensões. Existe ainda uma variação 

denominada 2D1/2, que através de sprites bidimensionais busca simular a terceira dimensão. 

Os supracitados autores acrescentam ainda que, os jogos variam também quanto a visão de 

câmera, que é a forma como os elementos são percebidos pelos jogadores na tela, podendo se 

apresentar em: 1o pessoa, característica comumente encontrada em jogos 3D, em que o 

jogador tem a mesma visão do personagem do jogo; ou 3o pessoa, característica da maioria 

dos jogos 2D, em que o jogador tem visão total de sua localização no ambiente de jogo, 

enxergando o seu avatar no cenário e demais elementos constituintes do ambiente virtual.  

 

1.3 EXPERIÊNCIA COM JOGOS DIGITAIS 

 

O poder de atração dos jogos digitais está justamente na interatividade proporcionada 

por estes e no aspecto imersivo experimentado pelo jogador, explorando mundos artificiais 

que, através do uso de elementos gráficos e efeitos sonoros, representam aspectos da realidade 

de forma objetiva ou subjetiva, além de estruturas narrativas criadas especialmente para 

envolver o jogador com a história do jogo. Pesquisas apontam que a utilização dos jogos 

digitais afeta o humor das pessoas, possuindo influência na diminuição dos sintomas de 

estresse e da depressão (RUSSONIELLO, O'BRIEN e PARKS, 2009). 
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Os jogos digitais fazem parte dos atuais meios de comunicação inteligentes, 

estimulando a complexidade do cérebro e ajudando a desenvolver nossas habilidades motoras 

e cognitivas (JOHNSON, 2005). Estes fazem parte do cotidiano de diversas pessoas, com 

grande aceitação principalmente pelo público jovem, e vem se tornando cada vez mais 

acessíveis já que podem ser jogados e compartilhados, por exemplo, diretamente de um 

navegador de Internet instalado nos mais diversos dispositivos digitais. 

Para Xavier (2010), ao contrário de outros meios de entretenimento eletrônicos como 

filmes, músicas e animações, o jogo digital é interativo por excelência, pois combina 

narrativas com experiências de manipulação virtuais. A experiência proporcionada pela 

interação com um jogo digital, segundo Knowles (2012), vai além do contato do usuário com 

a interface e estende-se ao contexto cultural dos jogadores, na forma como o jogo é descrito a 

outros indivíduos e como outros jogadores reagem ao verem um usuário interagir com o jogo. 

Lucchese e Ribeiro (2009) comparam a imersão provocada pelos jogos à mesma 

experimentada com filmes, com a diferença que o jogador pode exercer o controle durante o 

game. Para os autores, os jogos digitais são uma forma de representação de um jogo, que se 

utilizam da rica e poderosa virtualidade proporcionada pelo meio digital, através dos recursos 

audiovisuais, oferecendo formas de interação únicas e muitas vezes impossíveis de serem 

reproduzidas ou experimentadas no mundo real.  

A experiência imersiva proporcionada pelos games é relacionada ao estado de fluxo 

(flow), um estado de total imersão que alcançamos em determinadas atividades que exigem 

maior energia psíquica, concentração e atenção, dos quais obtemos respostas e recompensas, 

através de desafios compatíveis com nossas habilidades (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). O 

conceito do estado de fluxo (flow) tem grande relevância para o game design, sendo 

largamente explorado em pesquisas sobre a área, se relacionando com a ideia de imersão e 

felicidade proporcionada pelos jogos digitais, já que muitos jogadores durante a interação 

relatam “se tornarem parte do jogo”, concentrando-se totalmente na atividade em si e obtendo 

prazer dessa relação.  

O modelo de Csikszentmihalyi (1999) torna-se bastante útil para o trabalho dos 

designers de jogos na modelagem da experiência significativa, já que os jogos digitais 

proporcionam o flow. Segundo o supracitado autor, os jogos devem equilibrar os desafios de 

forma progressiva e compatível com a habilidade dos jogadores (Figura 4), evitando a 

insatisfação e rejeição do jogo pelo jogador, e o surgimento de sentimentos como a frustração 

(caso o jogador não tenha a habilidade necessária para superar determinado desafio) e o tédio 

(caso o jogador seja muito habilidoso e achar o desafio fácil demais). 
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Figura 4. Gráfico do estado de fluxo (flow). Fonte: Adaptado de Csikszentmihalyi (1999). 

 
 

A imersão é uma das características mais impactantes dos jogos digitais, 

caracterizando o grau de envolvimento em sua experiência com estes, em que o esforço 

investido pelo jogador na superação dos desafios propostos pelo jogo deve ser igualmente 

revertido em recompensas. Nos jogos digitais, a interação é um fator que ajuda a intensificar e 

manter a imersão. Tal interação acontece e é intermediada pela interface do jogador, que 

deverá proporcionar um feedback constante e de forma natural, gerando respostas 

significativas para as ações do jogador, apresentando o seu progresso e integrando os eventos 

menores ocorridos durante a partida ao contexto maior do jogo. 

No contato com tecnologias digitais hipermidiáticas, Portugal e Moura (2014) 

apontam a imersão como o mais alto grau da interação humana. Em jogos digitais, Brown e 

Cairns (2004) descrevem três diferentes níveis de envolvimento que o jogador experimenta 

com um jogo digital, apresentando-se de forma gradual, iniciando com o engajamento na 

atividade, passando pelo envolvimento emocional com a mesma até chegar ao ápice da 

experiência com a imersão total. Para os supracitados autores, a definição de imersão aborda 

o conceito de presença, em que uma pessoa percebe uma realidade diferente de sua real 

condição, comparando o aspecto imersivo ao estado de fluxo (flow). 

A interface de um jogo digital pode dificultar ou facilitar o acesso às informações ao 

jogador durante a interação. Segundo Teixeira et al. (2007) a interface de um jogo pode ser 

dividida em três partes: visual, apresentação estética e adequação dos elementos do jogo ao 

tema e público-alvo; sonora, feedback das ações e aumento da sensação de imersão; e 

sensível, uso e exploração dos controles de jogo de modo a facilitar a interação e divertir o 

jogador. 

Em um jogo digital, o aspecto visual se afirma como um dos fatores que mais 

contribuem para a sensação de imersão, necessitando ser bem aceitos pelos jogadores, pois, 
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caso contrário, poderão provocar um impacto negativo, quebrar a imersão e diminuir a 

satisfação e o prazer com o jogo (ROCHA et al., 2006). Porém, apenas a presença de gráficos 

não configura a imersão, devendo haver o engajamento do jogador, ou seja, o jogo deve 

permitir que o jogador de fato interaja de forma significativa com o jogo (CLUA e 

BITTENCOURT, 2004). 

Para Teixeira et al. (2007), as preferências estéticas são importantes para a satisfação 

subjetiva do jogador e tem relação com as preferências de gênero, já que jogadores de 

diferentes sexos apresentam afinidade com gêneros e estilos específicos de jogos. O autor 

destaca a importância do jogador ter a capacidade de escolher determinados aspectos 

individuais como características do personagem e do desafio. Um exemplo seria dar ao 

jogador a liberdade de escolha e personalização de seu avatar, assim como a seleção de 

músicas e cenários. 

Segundo Yue e Zin (2009), a interface gráfica do jogo é o ponto de partida e o meio 

pelo qual a interação acontece, afetando a disposição do jogador para um maior envolvimento 

e diversão com o jogo, devendo a mesma ser fácil de usar, eficiente, agradável e não-

intrusiva. A interface gráfica do usuário deve permitir que o jogador possa controlar o jogo de 

forma fluente e natural, gerar o feedback de suas ações, evitar que erros sejam cometidos e 

não causar frustrações durante a interação, como por exemplo, ao exigir que o jogador 

memorize operações difíceis ou informações inúteis. O jogo ainda deverá fornecer instruções 

e tutoriais ao jogador durante a partida e seus controles devem ser fáceis de manusear.  

Um dos elementos quase sempre presentes na interface dos jogos digitais, com a 

função de disponibilizar informações importantes de forma permanente na tela e sem 

atrapalhar a jogabilidade, é o Heads-Up Display (HUD), parte da interface que auxilia o 

jogador a obter informações sobre o seu estado (muitas vezes na forma de barra de energia ou 

corações) assim como o estado de progresso do jogo, quantidade de pontos, moedas ou itens, 

mapas, missões, ajuda etc. (NETO e ALVES, 2010). 

Xavier (2010) apresenta alguns elementos básicos da interface gráfica de um jogo 

como: a Distribuição Interfacial Basilar (DIB) composta por uma sequência de telas 

anteriores e posteriores à ação do jogo (telas de apresentação, telas de rubrica, telas de 

instrução, telas de menu, telas de placar, telas de crédito); e a Distribuição Interfacial 

Simbólica (DIS) composta pelo conteúdo visual apresentado ao jogador durante a partida 

(elementos informativos, descritivos e acionais como janelas, ícones, botões e setas). 

Para Schuytema (2011) ao jogar um jogo, o primeiro contato do jogador antes da 

experiência principal se dá com as telas de abertura, apresentadas ao jogador e que visam 



26 
 

 

obter as decisões iniciais como criação ou carregamento de jogo, seleção de fases, 

personagens ou itens, etc. Para o autor, as interfaces de abertura não devem ser muito 

extensas, proporcionando que os jogadores entrem no jogo rapidamente e podendo explorar 

músicas de fundo mais relaxantes. 

Além de um valioso recurso para acrescentar mais realismo e aumentar a qualidade 

da imersão do usuário (PORTUGAL, 2013), os efeitos sonoros podem transmitir informações 

importantes ao jogador (SCHUYTEMA, 2011) por meio do feedback à interação e reforço das 

ações da interface. As mensagens sonoras devem estar sincronizadas com os demais 

elementos do jogo, primando pela clareza e qualidade (TEIXEIRA et al., 2007), e o usuário 

deve ter a liberdade de poder configurar suas preferências acerca do áudio do jogo 

(PORTUGAL, 2013). 

Nos jogos educativos, a narração e a dublagem podem ser implementadas com o 

intuito de prover informações essenciais para determinados tipos de público como deficientes 

visuais, analfabetos e crianças ainda não alfabetizadas (KNOWLERS, 2012), em que o uso 

conjugado de áudio e texto oferece opções para usuários com diferentes preferências, e 

proporciona acessibilidade para pessoas com problemas de visão, dislexia ou auditivos 

(PORTUGAL, 2013), mostrando ser mais efetivo do que o uso separado desses elementos 

(BATTAIOLA et al., 2004). 

Para Clayppol e Doyle (2009), embora tenham como meta a diversão e o 

entretenimento, os jogos digitais ainda constituem-se como softwares e portanto, são 

estudados por cientistas da computação, sendo a área de Interação Humano-Computador 

(IHC) bastante relevante para investigação do comportamento do usuário com o sistema, 

como na avaliação da usabilidade da interface gráfica do jogador.  

A Interação Humano-Computador é um campo de estudo interdisciplinar cujo 

objetivo é estudar e desenvolver sistemas que facilitem a vida dos usuários, contemplando 

tanto metas objetivas relativas à usabilidade (atributo presente nos produtos e sistemas que 

são fáceis de usar) quanto metas subjetivas decorrentes da experiência do usuário, 

assegurando assim que os usuários do sistema consigam executar tarefas específicas de forma 

segura, eficiente e prazerosa em contextos específicos de uso (PREECE, ROGERS e SHARP, 

2005; SANTA ROSA e MORAES, 2012). 
O design bem sucedido de interfaces fundamenta-se no princípio da redução de 
carga mental e cognitiva do usuário e no aproveitamento dos modelos mentais 
relacionados à experiência deste, donde se conclui que desde o início da atividade 
projetual a consideração com a Ergonomia – e a Usabilidade – devem estar 
presentes (CHAMMAS, MORAES e TEIXEIRA, 2011, p.2). 
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Em jogos digitais, a interface gráfica do usuário tem uma relação intrínseca com a 

jogabilidade, interferindo diretamente na experiência do jogador. Por jogabilidade (gameplay) 

podemos entender o processo de interação do jogador com o sistema de jogo e demais 

usuários. Logo, segundo Korhonen, Paavilainen e Saarepää (2009) um jogo tem boa 

jogabilidade quando a interface do usuário torna-se quase invisível ao jogador, auxiliando-o a 

se concentrar diretamente na experiência de jogo, que por sua vez, deve ser desafiadora, 

divertida e envolvente. Como aponta Lankes et al. (2012) os controles de jogo não devem ser 

complexos nem simples demais, evitando movimentos automatizadas e dando ao jogador a 

sensação de estar literalmente no controle das ações de forma constante. 

No processo de desenvolvimento de jogos digitais, os jogadores não devem ser 

tratados apenas como meros “usuários” que objetivam cumprir determinadas tarefas, mas 

como seres sociais e culturais que buscam suprir outras necessidades através da interação 

lúdica proporcionada pelos jogos (BJÖRK, 2008). Por isso, para uma melhor compreensão da 

experiência do usuário com jogos digitais, os jogadores devem ser observados durante a sua 

experiência com protótipos do jogo na fase de desenvolvimento, gerando dados qualitativos 

obtidos por meio de entrevistas, observações, questionários e investigação direta, 

enriquecendo e complementando os dados quantitativos obtidos com os testes com protótipos 

(YUE e ZIN, 2009). 

Além das mecânicas, objetivos, desafios e demais elementos visuais e sonoros 

presentes, outro elemento que contribui para a imersão nos jogos digitais é a incorporação de 

narrativas, histórias que são construídas com a intenção de envolver e potencializar a 

experiência do jogador, transportando-o para o mundo virtual em que ocorre a ação. A 

narrativa pode ser descrita como a transmissão de uma história ao jogador, através da 

apresentação de uma série de eventos em um delimitado espaço de tempo e ambiente, 

geralmente com a presença e personificação da narrativa por meio de um personagem avatar. 

Ao controlar o seu avatar durante o jogo, o jogador submete-se a resolução de um conflito na 

busca por alcançar determinada meta quantificável (DUBIELA e BATTAIOLA, 2007). 

Percebemos essa estrutura narrativa, segundo Xavier (2010), como uma apresentação 

sequenciada de eventos que relacionam entre si, tendo na figura do jogador um agente 

conciliador e protagonista da história interativa. Como aponta Santaella (2003) a criação de 

personagens animados representados através da figura do avatar no controle das ações dos 

ambientes virtuais projetados, torna-se fundamental para estimular a interação e permitir que 

o jogador se identifique muito mais facilmente com a personagem que o representará no 

espaço virtual, contribuindo assim para o processo de imersão. 
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A incorporação de narrativas, segundo Wei (2010), é algo presente nos mais diversos 

objetos culturais, desde os tradicionais textos literários a mídias digitais como filmes e os 

próprios jogos digitais. Autores como Wilhelmsson (2006), Aarseth (2010) e Xavier (2010), 

comparam o jogo à narrativa, compartilhando entre si uma série de elementos como uma 

estrutura composta de início, meio e fim. Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) apontam a 

narrativa como uma forma de abordar o mundo e a vivência de diversos temas pelos 

jogadores de forma emocional, atribuindo ao jogador o papel de agente ativo e parte 

integrante da trama. Para Mendes (2006, p.86-89), 
as narrativas funcionam como maneiras de condução das histórias dos jogos para 
que os sujeitos-jogadores possam entendê-las e acompanhá-las. Isso faz parte de um 
universo de táticas - compondo um conjunto estratégico - empregado para que os 
jogadores sejam integrados e se integrem aos jogos, participando e também 
constituindo suas narrativas com base nas histórias propostas nos jogos. 

 

Para o desenvolvimento de estruturas narrativas em jogos digitais, Gurgel et al. 

(2006) aponta que o roteiro deve ser específico para esse tipo de mídia ‘hipermidática’, uma 

obra interativa e não linear que trabalha com aspectos da linguagem e de tecnologia advindos 

de diversas áreas do conhecimento humano, e portanto não deve ser construído com base nas 

narrativas tradicionais, já que incorpora a participação dos usuários/jogadores durante a 

interação com a história do jogo. Na criação do roteiro para jogos sérios, Timm et al. (2008) 

aponta que torna-se necessário mesclar ficção e realidade para a história do jogo de forma 

adequada aos objetivos pedagógicos pretendidos. 

Rogers (2012) aponta que apesar de alguns jogos não apresentarem uma história que 

antecede o momento de ação, todos se utilizam de uma estrutura narrativa, que pode ser 

entendida como uma ordem de eventos iniciada e conduzida pelo próprio jogador. Para 

Huaxin (2010) a estrutura narrativa pode ser explorada nos games de diversas formas, através 

do uso de elementos gráficos como textos e imagens estáticas, vinhetas animadas, além do 

uso de áudios, como por exemplo, na dublagem das falas dos personagens. Segundo Battaiola, 

Martins e Barbosa (2012) a linguagem cinematográfica, bastante explorada atualmente nos 

jogos digitais, potencializa a narração da história do jogo ao jogador, como pode ser visto na 

criação de cenas de corte ou cut-scenes, cenas animadas apresentadas ao jogador entre os 

momentos de ação do jogo, em que normalmente o jogador não tem controle sobre o jogo 

enquanto a mesma é tocada, porém podendo “pular” a mesma geralmente. 

De acordo com Salen e Zimmerman (2012c), em jogos digitais a narrativa pode 

apresentar-se sob duas formas: incorporada, acontecendo anteriormente a ação do jogo, 

através de uma introdução da história (também conhecido como prólogo) ao jogador por meio 
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das cenas de corte (cut-scenes); ou emergente, acontecendo em tempo real durante o jogo, em 

que as ações do jogador criam a história. Percebe-se que, de uma forma geral, os jogos 

mesclam ambas as formas de narrativas em estruturas geralmente baseadas em missões, que 

alternam momentos de história estática com momentos de ação dinâmica do jogador.  

Schuytema (2011) acrescenta que telas em movimento são mais agradáveis e 

interessantes ao jogador do que telas estáticas, pois estas se tornam rapidamente 

desinteressantes e podem fazer o jogador perder o foco na ação do jogo. Porém, segundo o 

supracitado autor, o movimento dos elementos na tela não deverá ser em excesso, já que pode 

confundir e dispersar a atenção e o interesse do jogador pelo game. Para Rogers (2012), a 

inserção das cenas de corte ou cut-scenes deve ser feita de maneira inteligente e equilibrada, 

evitando a inserção de cenas desnecessárias, muito cumpridas ou enfadonhas para o jogador. 

Para o supracitado autor, as cut-scenes podem ser utilizadas para criar a atmosfera do jogo, no 

desenvolvimento dos personagens, assim como para revelar pistas ao jogador.  

 

1.4 JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

Aprender é uma característica intrínseca humana e essencial para sua sobrevivência 

(KOLB e WHISHAW, 2002). “A aprendizagem consiste, em parte, em um processo de 

reafirmar, reorganizar e reintegrar as experiências anteriores” (PORTUGAL, 2013, p.21). A 

aprendizagem depende do cérebro e acarreta a aquisição de novos comportamentos, em que 

aprendemos aquilo que julgamos relevante e significativo para as nossas vidas, pois uma 

experiência que nos desperta a atenção e nos emociona será memorizada mais facilmente 

(GUERRA, 2011).  
Uma situação de aprendizagem estimulante e motivadora tende a ser mais eficaz, 
sobretudo para as crianças. O intercâmbio de estímulos é essencial para a 
aprendizagem. Defende-se uma visão integradora de aprendizagem, onde o 
conhecimento é produto da interação entre o homem e sua vivência de realidade, o 
mundo dos estímulos (ALVAREZ e LEMOS, 2006, p.182). 

 

A educação é uma forma de proporcionar oportunidades e orientação para a 

aprendizagem, tendo o desafio de transformar um conteúdo didático em algo relevante para o 

aprendiz. Diferentemente da visão tradicional em que o conhecimento é entendido como uma 

mera transmissão de informações fora de um contexto, as abordagens construtivistas aplicadas 

a educação relacionam o aprendizado com o desenvolvimento cognitivo, descrevendo a 

aprendizagem como uma etapa em que o indivíduo atua como um sujeito ativo que elabora 
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suas hipóteses a partir da interação com o meio que o cerca, sendo sujeito ativo do processo 

de construção do conhecimento mediado pela figura do educador. 

De acordo com a teoria de desenvolvimento mental proposta por Piaget, a 

aprendizagem se dá através de estágios biológicos que vão da infância até a adolescência, em 

que a criança evolui em direção a um estágio mental mais complexo. De forma espontânea, o 

indivíduo vai agregando novas informações às hipóteses que já tinham formulado a partir das 

experiências com o meio, em que a descoberta é base fundamental para o aprendizado. Na 

visão piagetiana, a aprendizagem se dá por assimilação e acomodação: ensinar significa criar 

situações que provoquem um desequilíbrio (assimilação) na mente da criança, que ao procurar 

o reequilíbrio, se reestrutura cognitivamente e chega ao aprendizado (acomodação). Deste 

modo, o papel do professor é criar desafios compatíveis com o nível de desenvolvimento 

cognitivo do aluno (MOREIRA, 1999). 

Assim como na visão piagetiana, a teoria proposta por Vygotsky (1991) aponta que a 

interação social do sujeito com o meio é a chave de seu desenvolvimento cognitivo. Porém, 

segundo Moreira (1999), Vygotsky acreditava que o desenvolvimento cognitivo humano não 

é produto de estágios biológicos fixos de desenvolvimento, como pensava Piaget, mas têm 

origem no contexto social, histórico e cultural, em que por meio da inteorização 

(internalização) de instrumentos e signos (mediadores do processo) produzidos culturalmente 

acontece o desenvolvimento cognitivo. 

Para Vygotsky (1991), a chave do desenvolvimento mental da criança está em sua 

capacidade de internalizar as informações disponíveis no contexto sociocultural (signos) em 

sua própria consciência com a ajuda de estímulos externos (instrumentos), encarando o ensino 

como meio através do qual o desenvolvimento acontece. Na perspectiva vygotskyana, a 

aprendizagem humana ocorre por intermédio de dois níveis de desenvolvimento: o nível de 

desenvolvimento real, o que é o indivíduo é capaz de resolver de forma autônoma; e o nível 

de desenvolvimento potencial, o que o indivíduo consegue realizar com o suporte de outras 

pessoas capazes. A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial é a zona de desenvolvimento proximal, na qual os educadores 

atuam visando reduzir a distância entre as extremidades, pois “a zona de desenvolvimento 

proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã” (VYGOTSKY, 1991, p.58).  

A teoria dos níveis de desenvolvimento cognitivo proposta por Vygotsky vai de 

encontro a teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, que defende 

uma aprendizagem em que o conteúdo a ser incorporado pelo aluno possa fazer significado 

para este a partir da relação com seu conhecimento prévio. Logo, a ação educativa deve ser 
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contextualizada, com o educador estimulando a busca do conhecimento pelo próprio aluno, 

partindo daquilo que este já sabe, e propondo desafios compatíveis com o seu nível de 

desenvolvimento cognitivo (MOREIRA, 1997). 

Portanto, para que haja a aprendizagem significativa, algumas condições são 

necessárias: (i) a construção de novos conhecimentos deve partir daqueles que o aprendiz já 

possui; (ii) o novo material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para o 

mesmo; e (iii) o aprendiz deve manifestar uma disposição para o aprendizado e participar de 

forma ativa do processo. A aprendizagem significativa vai na contramão da aprendizagem 

mecânica, um processo passivo em que o indivíduo memoriza um conteúdo isolado e de 

forma arbitrária, não havendo interação entre a nova informação adquirida e aquela já 

armazenada anteriormente. 
A aprendizagem não ocorre simplesmente pela transmissão de informações, mas sim 
é resultado de um processo de construção interna, a partir de processos de interação 
com o meio, seja ele, físico, digital virtual e/ou social, significado individualmente 
pelo sujeito que aprende. Assim, o sujeito da aprendizagem deixa de ser considerado 
um sujeito passivo, receptor de informação, para se tornar um sujeito ativo, que age, 
interage, participa e experimenta, se apropriando do conhecimento (FROSI e 
SCHLEMMER, 2010, p.115). 

 

Para Battaiola, Elias e Domingues (2002), a motivação é o componente mais 

importante para o aprendizado. Maslow (1962) aponta que durante o processo de 

aprendizagem, a motivação do indivíduo é influenciada por fatores internos (relacionados aos 

processos cognitivos) e externos (relacionados ao meio em que o indivíduo está inserido e que 

influenciam no seu status motivacional). Para Portugal (2013), a motivação está 

intrinsecamente relacionada ao conceito de engajamento, tornando possível estimular e atrair 

o aluno no processo de aprendizagem e ainda causar o próprio envolvimento deste na busca 

pelo conhecimento de forma ativa com a utilização de um ambiente e instrumentos 

pedagógicos que despertem a curiosidade e interesse dos aprendizes. 
Além da contribuição do meio ambiente para a aprendizagem, devem-se considerar 
os processos cognitivos internos, isto é, como o indivíduo elabora os estímulos 
recebidos, sua capacidade de integrar informações e processá-las, formando uma 
complexa rede de representações mentais, que possibilite a ele resolver situações 
problema, adquirir conceitos novos e interpretar símbolos diversos (ALVAREZ e 
LEMOS, 2006). 

 

Segundo Figueiredo e Bittencourt (2005), para que a aprendizagem significativa de 

fato aconteça, as emoções devem ser despertadas nos educandos, já que esta tem forte relação 

com um maior armazenamento de informações na memória de longo prazo. Para Norman 

(2008), as emoções são inseparáveis da cognição em humanos, alterando nosso 
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comportamento e influenciando nossa tomada de decisões. Além disto, o humor tem forte 

relação em nosso contato com objetos e ambientes (DESMET et al., 2012).  

Assim como as emoções, humores são transitórios e expressam estados afetivos. 

Comumente as palavras “emoção” e “humor” são utilizadas como sinônimos mas a sua 

principal diferença está na intencionalidade: as emoções são respostas fisiológicas aos 

estímulos provocados por um evento específico, facilmente identificável e de curta duração 

(segundos a minutos); já os humores são mais estáveis e constantes (podendo durar horas ou 

dias), provocados por uma gama maior de estímulos e influenciados pelo ambiente 

(DAMÁSIO, 2004; DESMET et al., 2012).  

Gee (2004 apud Moita, 2006) aponta que a relação dos alunos com as atividades 

escolares constitui-se como desmotivadoras, pois estão arraigadas numa concepção 

tradicional de transmissão de conhecimentos em que o aluno é um sujeito passivo. 

Csikszentmihalyi e Hunter (2003) realizaram pesquisas com estudantes de escolas primárias 

americanas para medir os níveis de humor relacionados à “felicidade” destes com diversas 

atividades, e os resultados demonstraram que os estudantes apontaram as atividades escolares 

como não prazerosas. Para os supracitados autores, atividades específicas são associadas com 

diferentes graus de felicidade, em que os mais elevados graus são alcançados quando os 

indivíduos sentem-se animados, orgulhosos, sociáveis, ativos, bem quando são capazes de 

envolverem-se em atividades de fluxo (flow) apropriadas as suas competências. 

Em um atual estágio em que a transmissão de conhecimentos acontece dentro e fora 

dos espaços formais acadêmicos, para Portugal (2013) as tecnologias digitais aplicadas à 

educação propõem uma perspectiva de ensino inovadora, enriquecendo os processos 

relacionados ao ensinar e ao aprender, com o desenvolvimento de ambientes educacionais a 

partir de um olhar múltiplo e inclusivo, que busca perceber o indivíduo como um ser 

complexo, disponibilizando informações significativas e criando experiências agradáveis no 

processo de ensino-aprendizagem. Mendes (2006) acrescenta que os processos educativos 

podem ocorrer em vários locais além da escola, como por meio de mídias como a TV, filmes, 

animações, livros, jornais, revistas, brinquedos e videogames. Tais artefatos culturais teriam 

também a responsabilidade de educar e transmitir valores às pessoas. 
A escola formal, desde o ponto de vista da atenção que exerce sobre os alunos, não 
pode ser comparada com a escola paralela. De fato, crianças e adolescentes que 
vivem imersos no mundo altamente estimulante dos video games e da Internet, 
geralmente consideram a escola formal um ambiente pouco atrativo e monótono. 
Partindo deste diagnóstico, que sem dúvida corresponde à realidade, pode-se chegar 
à conclusão de que a única forma de superar a crise que se encontra a escola formal 
é transferindo para seu interior todos os elementos de atração da escola paralela 
(PORTUGAL, 2013, p.28). 
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Diante da entrada massiva das tecnologias no dia-a-dia dos alunos, torna-se 

necessário repensar a relação das mídias digitais com o processo de ensino-aprendizagem, já 

que a presença das mesmas pode contribuir para uma aprendizagem significativa e 

contextualizada para os estudantes. Deste modo, o uso de tecnologias digitais no contexto 

educacional, segundo Portugal (2013, p.128), oferece a oportunidade do “auto aprendizado” 

aos indivíduos, contribuindo para: 

 Desenvolvimento da leitura informativa, do raciocínio lógico, da sequência lógico 

temporal e da imaginação/criatividade; 

 Aumento da flexibilidade do pensamento, da organização e atenção na realização 

de tarefas; 

 Possibilidade de lidar com diferentes exigências temporais e com os próprios 

erros de forma produtiva; 

 Estímulo à curiosidade (exploração do novo); 

 Fortalecimento da autonomia; 

 Tomada de decisões e escolhas mais rápidas; 

 Melhoria da autoestima e da interpretação e execução de ordens; 

 Rapidez na leitura (ritmos diferentes) e na resposta. 

 

Como campo interdisciplinar do conhecimento, o design apresenta-se como um 

veículo para mudanças sociais e políticas (FONTOURA, 2002) podendo colaborar com a 

Educação na configuração de materiais pedagógicos que potencializem o processo de 

aquisição de conhecimento como artefatos, ambientes e sistemas analógicos e digitais, com 

vistas a atender as novas exigências atuais da educação, e que vão de encontro as concepções 

construtivistas para a aprendizagem. Porém, a simples adoção das tecnologias não é o 

suficiente, já que é preciso levar em conta as necessidades e especificidades do ambiente 

escolar, dos professores e alunos, a metodologia de ensino e demais características e 

elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (PORTUGAL e COUTO, 2010). 

Uma prática bastante explorada pelos professores em situações de ensino-

aprendizagem é a utilização da animação, que agrega diversos conteúdos de forma dinâmica 

através da linguagem audiovisual (ALVES e BATTAIOLA, 2014) e configura-se como um 

excelente recurso pedagógico ao adequar-se praticamente a qualquer tema (DURAN, 2010). 

Portugal (2012) acrescenta ainda que, a animação contribui no processo educativo pois 

produz um ambiente lúdico, estimulando processos cognitivos como percepção, memória, 

linguagem, entre outros.  
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Para Fontoura e Pereira (2010), os jogos e brincadeiras constituem-se como os 

principais recursos utilizados pelas crianças de forma natural e intuitiva para interagir com o 

mundo e desenvolver-se como indivíduo. Na visão construtivista, a brincadeira tem papel 

fundamental no desenvolvimento do pensamento intelectual e cognitivo humano, estimulando 

e desenvolvendo a imaginação e a criatividade por meio de atividades lúdicas. Vygotsky 

(1991) aponta o brinquedo como meio principal no desenvolvimento cultural infantil, 

possuindo uma força motivadora inerente e estimulando a capacidade de representação das 

crianças que se colocam em situações imaginárias com determinadas regras de 

comportamento assim como num jogo. 

Johnson (2005) afirma que as crianças se tornam ávidas por absorverem informações 

quando são transmitidas em forma de jogo, principalmente, segundo Greenfield (1988), pelo 

seu caráter interativo e imersivo provocado pela forte presença dos elementos visuais. Além 

disso, no contexto de aprendizado, os jogos possibilitam a criança conhecer e compreender 

seu mundo social, se oferecendo aos professores como ferramentas com as quais os alunos 

podem participar de forma ativa do processo de ensino-aprendizagem, buscando e construindo 

seus próprios conhecimentos (PORTUGAL e COUTO, 2010). 

Além do prazer em vivenciar desafios e situações fantasiosas, os jogos são buscados 

inconscientemente pelos jogadores pelo simples desejo em aprender, características inerentes 

aos mesmos. O simples fato de jogar é uma atividade educativa pois ensina o jogador a 

aprender, possibilitando este agregar novos conhecimentos e experiências (CRAWFORD, 

1982) em que até mesmo para interagir o jogador necessita primeiro aprender a manipular o 

suporte tecnológico e a interface gráfica do jogo. Koster (2005) aponta que a aprendizagem 

proporcionada pelos jogos leva a diversão.  

Para Bittencourt e Giraffa (2003) o jogo pode ser encarado como um fim em si 

mesmo (ex.: lazer) ou utilizado como um meio para atingir determinados objetivos (ex.: 

pedagógicos). Os jogos digitais, desenvolvidos ou não para fins educativos, envolvem 

processos de aprendizagem e construção de saberes (MENDES, 2006; ALBUQUERQUE e 

FIALHO, 2009), podendo atuar como facilitadores para a aquisição de certos conteúdos e 

habilidades importantes para o processo de aprendizagem como a percepção, a criatividade, o 

raciocínio rápido, entre outras (MAGNANI, 2008). 

Os jogos estimulam o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social (PORTUGAL, 

2013), exercitando e desenvolvendo competências e habilidades necessárias nas mais diversas 

situações, sejam elas virtuais, que podem ser utilizados dentro do próprio jogo; ou reais, que 

podem ser transferidas para o contexto real da vida do jogador (GREENFIELD, 1988). Um 
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exemplo disso são os dilemas, situações de tomada de decisão presentes nos jogos em que o 

jogador deve ponderar que caminho optar com diferentes consequências para suas ações 

(ALBUQUERQUE e FIALHO, 2009). Nos jogos digitais, os dilemas aparecem como 

desafios integrados à história do jogo (NETO e ALVES, 2010). 
Estão implícitos nos games, códigos que potencializam a subjetividade e o 
desenvolvimento de habilidades e competências em prol do aprendizado. O 
conhecimento é adquirido através do raciocínio lógico, do pensamento, reflexões e 
das tentativas de resolução de problemas, por meio da interação e imersão virtual 
dos jovens com o instrumento de transmissão de saberes, assim como ocorre com a 
internet, mas acrescentando um elemento preponderante a este processo, a 
ludicidade (DURAN, 2010, p.101). 

 

Como aponta Portugal (2013, p.59), as tecnologias hipermidiáticas aplicadas em 

ambientes educacionais “podem promover a potencialização e o enriquecimento da 

construção da legibilidade do discurso comunicativo”. Os jogos digitais podem possibilitar 

um aprendizado ativo, favorecendo a descoberta e o desafio, fatores considerados 

determinantes para o sucesso do processo educacional, se utilizados como ferramentas 

pedagógicas com estratégias muito bem constituídas e articuladas que tirem proveito de sua 

qualidade interativa e linguagem já comum aos jovens, oferecendo um tipo de aprendizagem 

que desperta bastante interesse e prazer e que normalmente não faz parte do currículo escolar 

formal das escolas. 
A escola está gradativamente adaptando-se ao contexto pós-moderno e suas 
frequentes transformações tecnológicas e culturais, através das aquisições de novas 
linguagens em busca de um ensino que acompanhe e estimule os jovens, hoje tão 
desinteressados pelos saberes oferecidos pela escola [...] Investir em novas 
estratégias de ensino precisa ser um processo constante, pois à medida que a 
sociedade evolui histórica e culturalmente, mais inovações devem ocorrer também 
na educação (DURAN, 2010, p.92). 

 

Os jovens acabam assimilando e interagindo a linguagem dos jogos e demais 

tecnologias digitais de forma natural já que estão inseridos dentro dessa "cultura do caos" que 

exige uma compreensão rápida das mensagens entre os meios eletrônicos (MOITA, 2006). 

Deste modo, os jogos digitais acabam por modificar a forma como os jovens pensam, se 

comunicam e aprendem, tornando-os mais criativos (SCHLEMMER, 2006) e instaurando 

uma nova forma de aprendizagem "multitarefa", livre e autônoma, que não pode ser ignorada 

pelo contexto escolar (MOITA, 2006). 

Para Greenfield (1988), os jogos digitais podem contribuir para o processo 

educacional ao permitir uma participação ativa no processo de aprendizagem por parte dos 

alunos que são atraídos pela visualidade dinâmica e possibilidade de interação inerente a 

estes. Segundo Moita (2006), os jogos digitais no contexto educacional podem atuar como 
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motivadores intrínsecos, proporcionando uma maior retenção do conhecimento através de um 

ambiente repleto de imagens, numa aprendizagem por descoberta em que os jogadores 

experimentam novas perspectivas por meio da simulação, que figura como forte característica 

presente nos jogos digitais, permitindo aos jogadores explorarem determinadas situações de 

forma fácil e segura, e que não seriam possíveis de outra forma.  

Portugal (2013, p.96) acrescenta que, entre os diversos propósitos buscados no 

emprego dos jogos no contexto do aprendizado, “pode-se citar a possibilidade da criança 

conhecer e compreender seu mundo social”. Por meio da simulação, os jogos digitais 

(educativos ou não) possibilitam a validação de hipóteses através da experimentação (LÉVY, 

1999), gerando situações de aprendizagem contextualizadas em que o jogador é levado a agir 

e tomar decisões por alcançar suas metas no mundo virtual. Assim, as simulações geradas por 

jogos no contexto educativo podem permitir 
que os jogadores operem sobre seus próprios conhecimentos, utilizando o ambiente 
do jogo para acumular informações e testar hipóteses sobre temas abordados no 
sistema de educação formal. Espera-se que, neste processo, ele se aproprie de 
conhecimentos novos e modifique conceitos prévios, equivocados ou insuficientes 
para resolver os desafios propostos (TIMM et al, 2008, p.109). 

 

O resultado dessas experiências, segundo Gee (2008 apud NETO e ALVES, 2010) 

leva o jogador-aprendiz a assimilar conhecimentos a partir da observação e da avaliação de 

suas ações, permitindo que esses conhecimentos aprendidos possam ser aplicados em outros 

contextos.  

O rápido crescimento da indústria de jogos digitais tem sido acompanhado por um 

crescente interesse acadêmico de pesquisadores e educadores, segundo Albuquerque e Fialho 

(2009), atraídos pela forma como os jogos atraem e são facilmente aprendidos pelos alunos, 

que são motivados pelo jogo e conseguem superar até mesmo desafios complexos. Muitas 

vezes jogos de entretenimento comerciais acabam sendo utilizados e aproveitados no 

ambiente escolar dentro das aulas por possuírem potencial pedagógico (LIMEIRA, SANTA 

ROSA e PINHO, 2014). 

Nos últimos anos, o uso de jogos digitais vem sendo aproveitado em outros contextos 

além da indústria do lazer e do entretenimento, como para fins educativos, justamente pelo 

seu poder interativo e imersivo. Desenvolvidos com o objetivo de cumprir fins pedagógicos, 

existem os denominados jogos sérios (serious game), que exploram o poder motivacional e 

envolvente dos jogos no processo de construção de saberes. Podemos encontrar diversas 

definições para o mesmo termo ‘jogos sérios’ na literatura especializada, mas todas possuem 



37 
 

 

em comum o fato de apontar prioritariamente um propósito educacional além do 

entretenimento.  

Para Battaiola (2000) o que diferencia os jogos comerciais dos educativos é sua 

abordagem: os jogos educativos possuem uma proposta pedagógica explícita, e assim 

objetivam ensinar um conteúdo específico de uma forma lúdica. Para Magnani (2008) a 

categoria jogos sérios abrange todos aqueles jogos cujo objetivo vai além do simples 

entretenimento, explicando, informando ou compartilhando conhecimentos.  

Como aponta Miranda (2012) os jogos sérios são desenvolvidos e utilizados por 

diversas áreas como a educação, a cultura, a medicina, a engenharia, o meio empresarial e a 

área militar, trazendo uma série de benefícios com a sua utilização, ao tornarem mais fáceis, 

por exemplo, os processos de: (i) assimilação da informação transmitida em imagem, vídeo 

ou som em detrimento de textos exaustivos; (ii) motivação do jogador com os desafios 

propostos e pela forma como são expostos; (iii) promoção da competição e colaboração, que 

atuam na motivação do jogador; (iv) simulação de contextos e situações difíceis, onerosas ou 

impossíveis do mundo real; e (v) promoção de desafios complexos e adequados a cada tipo de 

jogador.  

Na área da Saúde, por exemplo, o uso de jogos sérios pode contribuir para a melhoria 

da saúde dos pacientes, como através dos jogos sérios aplicados à reabilitação neurocognitiva 

(MIRANDA, 2012). Já na área da Educação em Saúde, os jogos podem servir como 

ferramentas pedagógicas que visam difundir conteúdos didáticos a respeito da prevenção de 

doenças e cuidados com a saúde (BARBOSA et al., 2009). 

Para Bates (2004) o objetivo principal dos jogos com fins pedagógicos é o de ensinar 

um corpo específico de conhecimentos, que devem ser claramente delineados logo no início 

do desenvolvimento do jogo. Segundo o autor supracitado, um erro bastante grave seria o de 

primeiro desenvolver o jogo e só depois inserir alguns valores educacionais posteriormente, 

justificando portanto, a presença de um especialista da área da educação no corpo técnico do 

projeto, assim como a observação de algumas diretrizes que devem estar presentes no jogo 

desenvolvido: (i) ter um objetivo/meta clara; (ii) focar o público-alvo específico; (iii) 

proporcionar um feedback constante; (iv) possuir uma interface simples e de fácil uso; (v) 

recompensar o jogador frequentemente, não necessariamente com pontos ou moedas mas com 

responsabilidades que possa encorajá-lo e motivá-lo para continuar a jogar; (vi) orientar o 

jogador para a direção certa com dicas e palavras de incentivo, após estes falharem; e (vii) o 

conflito deverá ser mantido durante o jogo, mas nunca deverá pender para a violência, 

elemento inaceitável em jogos educativos. 
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Os jogos digitais com fins pedagógicos podem ser utilizados como ferramentas de 

apoio ao ensino, fazendo os alunos tornarem-se atores do processo de construção do 

conhecimento, contribuindo para a sua motivação por meio de desafios lúdicos que auxiliam 

na redução da zona proximal (VYGOSTSKY, 1991), em que o agente mediador pode ser o 

próprio sistema de jogo ou um sujeito mais experiente (NETO E ALVES, 2010), como 

discentes e docentes, que podem atuar ou não de forma presencial. 
Desenvolve-se o jogo pedagógico com a intenção explícita de provocar 
aprendizagem significativa, estimular a construção de novo conhecimento e 
principalmente despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, ou seja, o 
desenvolvimento de uma aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica 
que possibilita a compreensão e a intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e 
culturais e que o ajude a construir conexões (NUNES, 2004). 

  

O uso de jogos sérios é visto como uma evolução interessante no campo da 

educação, ajudando a motivar os alunos em experiências envolventes que promovam a 

construção de conhecimentos de forma mais interativa e contextualizada. Para Timm et al. 

(2008) a utilização dos jogos digitais na educação caracteriza uma busca natural pelos 

professores por recursos que facilitem o diálogo com os alunos jovens, na busca por motivar e 

engajar estes de forma desafiadora com os conteúdos do processo de ensino-aprendizagem.  

A produção de jogos sérios se mostra um valioso recurso para atingir os resultados 

desejados a partir de intenções pedagógicas definidas, integrando as necessidades relativas ao 

jogo com as necessidades pedagógicas e questões cognitivas dos usuários, por meio de 

soluções tecnológicas possíveis e/ou disponíveis (RIBEIRO, TIMM e ZARO, 2006; TIMM et 

al., 2008). 

Até mesmo a estrutura de jogos tem sido aproveitada em outros contextos fora do 

jogo, como é o caso da gamificação (gamification). A gamificação busca aplicar elementos 

dos jogos, como mecânicas, dinâmicas e estética, com a intenção de envolver e estimular o 

comportamento do indivíduo, promovendo motivação e engajamento em determinadas tarefas 

e assim reproduzir os mesmos benefícios alcançados com o ato de jogar na educação 

presencial ou à distância (BUSARELLO, ULBRICHT e FADEL, 2014). 

Teixeira et al. (2005) destacam a necessidade de inserir recompensas (pontuações e 

premiações por acertos) e punições (perda de pontos ou término do jogo por acúmulo de erros 

cometidos), ao jogador durante a partida, em que as recompensas são necessárias para 

motivar, enquanto as punições podem tornar o jogo mais desafiador e assim manter o jogador 

envolvido. Porém, no desenvolvimento de jogos educacionais, segundo Timm et al. (2008) há 
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uma certa resistência por parte dos educadores em inserir tais elementos, bastante presentes na 

cultura dos jogos de entretenimento. 

Acerca da eficiência didático-pedagógica dos jogos com fins educativos, Timm et al. 

(2008) citam diversos fatores que podem interferir nos resultados esperados, como o 

planejamento do roteiro, mecânicas de jogo e a interface gráfica do jogador. Para Khaleda e 

Vasalou (2014) os jogos sérios têm como finalidade não só contribuir para a aprendizagem e 

incorporação de conhecimentos a partir do aporte pedagógico, mas precisam também entreter 

e divertir os jogadores.  

No desenvolvimento de jogos digitais com fins pedagógicos, Aguiar e Battaiola 

(2010) apontam que os desenvolvedores quase sempre priorizam determinados aspectos em 

detrimento de outros, dando ênfase ora ao conteúdo pedagógico (tornando o jogo pouco 

atrativo, desinteressante e não divertido), ora ao divertimento (resultando em jogos 

educativos com baixo aproveitamento educacional). Assim, os jogos educacionais devem ser, 

antes de mais nada, divertidos pois ao enfatizarem fortemente os aspectos didáticos acabam 

reduzindo a motivação para a aprendizagem. Para Yue e Zin (2009), o desafio é equilibrar os 

conteúdos didáticos com aspectos da diversão.  

Em pesquisa realizada com jovens brasileiros moradores da cidade do Rio de Janeiro 

com idade entre 10 e 17 anos com o objetivo de compreender a atração provocada pelos jogos 

digitais e o que eles pensam sobre os jogos educacionais, Clua, Junior & Nabais (2002) 

concluíram que os principais problemas dos jogos educacionais relatados pelos jovens foram 

a ausência de desafios grandes e motivadores, o baixo grau de imersão, a baixa qualidade 

técnica e o enfoque altamente conteudista. 

Segundo Battaiola et al. (2002), para que os jogos educativos sejam mais efetivos, 

elementos presentes nos jogos de entretenimento devem ser contemplados pois são universais 

da cultura dos jogos digitais e os tornam mais atrativos. Segundo Bittencourt e Giraffa (2003) 

o jogo não pode ser projetado somente sob a perspectiva de seu conteúdo, tornando o jogo 

apenas um produto didatizado  e fazendo-o perder seu caráter prazeroso e espontâneo. 

Para Clua e Bittencourt (2004, p.7) no game design de jogos educativos, o educador 

deverá inserir os aspectos conteudistas em momentos adequados, sem esquecer dos aspectos 

lúdicos e prazerosos, em que a equipe de desenvolvimento deverá utilizar as mesmas 

ferramentas empregadas em jogos comerciais, evitando “tecnologias ultrapassadas e 

inadequadas às tendências dos jogos de entretenimento cujos jovens estão habituados em seu 

cotidiano”. Costa (2010) acrescenta que em obtendo-se jogos com tecnologia de ponta porém 
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“superficiais”, em que os objetos do conhecimento são dispensáveis às estruturas projetadas e 

com pouca efetividade pedagógica. 

Para a resolução dos problemas apontados, Costa (2010) defende que para se obter 

jogos com fins pedagógicos eficientes torna-se necessário determinar a diversão e o 

entretenimento como prioridades do projeto e alinhar os objetivos do processo de 

aprendizagem às características do público-alvo. Clua e Bittencourt (2004) acrescentam que a 

presença do desafio e de histórias bem contadas são fatores críticos para o sucesso de um jogo 

educativo, que deve possuir a mesma qualidade gráfica e imersiva encontradas nos games 

comerciais, com a possibilidade de exploração de mundos virtuais através de personagens 

avatar. 

Dentro do planejamento de jogos sérios, Timm et al. (2008, p.110) destaca que o 

roteiro do jogo deve resultar de uma intensa interação entre os professores e demais membros 

da equipe de trabalho, buscando um equilíbrio entre desafios lúdicos e conteúdos 

pedagógicos, para que assim o jogador não possa ser “sobrecarregado pelo excesso de 

pesquisa e/ou infantilizado pelo excesso de facilitações puramente lúdicas, que dispersam a 

atenção do jogador para com a importância dos conteúdos”. Deste modo, o roteiro do jogo 

deverá apoiar às intenções didático-pedagógicas, em que os elementos e ações do jogo 

deverão estar diretamente relacionados aos conteúdos educativos envolvidos, alinhando os 

objetivos do processo de ensino-aprendizagem às características do público-alvo. 

Para o desenvolvimento de jogos educacionais, Clua, Junior e Nabais (2002) 

sugerem a observação do seguinte roteiro: 

1. Os desafios não devem estar relacionados com o assunto educativo; 

2. Os aspectos educativos devem ser apresentados através do contexto, da 

ambientação ou de conhecimentos prévios do usuário; 

3. Ambientes imersivos e personagens bem elaborados; 

4. A ênfase no lúdico, em que as características pedagógicas devem se adaptar ao 

roteiro; 

5. Roteiros ricos, bem elaborados e com alto grau de interação. 

 

Ao analisar métodos de avaliação de objetos de aprendizagem, Gama (2007) aponta 

alguns critérios que podem nortear a etapa de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

como os jogos sérios digitais: 
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 Objetividade: apresentar o conteúdo na tela de forma direta; 

 Sequenciamento instrucional: existência de uma sequência lógica e didática que 

facilite o aprendizado; 

 Motivação: o sistema deve motivar o aprendiz a interagir na construção do 

conhecimento; 

 Estruturação: os caminhos do sistema devem ser determinados, a fim de evitar 

erros de operações não determinadas; 

 Legibilidade: disponibilizar as informações de forma clara, numa linguagem 

apropriada ao público-alvo; 

 Avaliabilidade: capacidade do aluno avaliar suas ações e o sistema utilizado. 

 

Apesar de ainda possuírem um mercado incipiente (BATTAIOLA, 2000) 

principalmente pela dificuldade em desenvolver jogos com o mesmo nível de atratividade dos 

comerciais (CLUA e BITTENCOURT, 2004), os jogos digitais educativos apresentam como 

um caminho promissor para o cenário atual da educação (PORTUGAL, 2013). 

 

1.5 DESIGN DE JOGOS DIGITAIS 

  

O game design ou design de jogos trata-se de um campo multidisciplinar com 

contribuições de diversas áreas do conhecimento como as artes, o design, a tecnologia, a 

sociologia, a psicologia, a educação, entre outras.  Portanto, o desenvolvimento de jogos 

digitais é uma atividade que exige uma equipe multidisciplinar de trabalho, integrada de 

forma a garantir um projeto consistente (PORTUGAL, 2013) que envolve a realização de 

ciclos iterativos com as etapas de prototipagem, testes de jogabilidade, avaliação e 

refinamento (SALEN e ZIMMERMAN, 2012). 

A principal meta do design de jogos é proporcionar experiências significativas para 

os jogadores, em que o designer tem a missão de projetar o contexto, elementos e regras do 

jogo experimentados por meio da jogabilidade ou gameplay (SALEN e ZIMMERMAN, 

2012). O foco e a inclusão dos próprios usuários no processo de game design vai de encontro 

aos objetivos do Design Centrado Usuário (DCU), uma abordagem do design de produtos e 

sistemas com foco nas questões relativas ao usuário, utilizando métodos e técnicas que visam 

contemplar suas necessidades, envolvendo-o no processo sob vários aspectos e em 

determinadas fases do projeto.  



42 
 

 

Em relação ao projeto de desenvolvimento centrado no usuário, Rubin (1994) 

destaca três princípios que devem ser observados pelos designers: (i) considerar, desde as 

fases iniciais, os usuários e as tarefas a serem realizadas por estes; (ii) realizar, por meio de 

protótipos ou versões anteriores, medições empíricas durante o uso do produto com usuários 

reais; (iii) projetar considerando um modelo iterativo de design, no qual o produto é 

projetado, modificado e testado repetitivamente durante o ciclo de desenvolvimento.  

Santa Rosa e Moraes (2012) acrescentam que, no DCU, o envolvimento dos usuários 

pode ocorrer em momentos específicos como nas etapas de avaliação e testes de protótipo, 

empregando métodos qualitativos para observar o comportamento, medir a satisfação, a 

aceitação e a facilidade de uso dos usuários com determinado sistema, posicionando o usuário 

como centro do processo e considerando os aspectos físicos, cognitivos, emocionais e 

ambientais ao projetar ou redesenhar um sistema/produto.  

Para Nielsen (1993) envolver os usuários em projetos de produtos interativos traz 

uma série de benefícios como a possibilidade de conhecer melhor suas necessidades, melhorar 

a aceitação e o entendimento do produto por estes, além de uma economia de recursos 

tecnológicos e financeiros. Para isto, os softwares ou sistemas podem ser testados com o uso 

de protótipos já no início e ao longo das etapas de desenvolvimento, possibilitando a detecção 

de problemas e identificação de melhorias para o aprimoramento do produto. Por passarem 

pelo processo de validação e aperfeiçoamento junto ao seu público-alvo, consequentemente 

aumentam-se as chances do produto final obter maior efetividade em seus objetivos 

(PORTUGAL e COUTO, 2010). 

Por meio de um processo cíclico iterativo, o Design Centrado no Usuário busca 

inserir o usuário em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento, como as 

destacadas pela NBR ISO 9241-210 (ABNT, 2011) que fornece requisitos e recomendações 

para projetos de sistemas interativos centrados no ser humano (Figura 5). 
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Figura 5. Ciclo iterativo de desenvolvimento de produtos interativos centrados no ser-humano. 

Fonte: Adaptado de ISO 9241-210 (2011). 

  

No design de jogos educativos, é preciso motivar e envolver os jogadores num estado 

imersivo, fazendo com que o sistema responda e recompense adequadamente suas ações, 

oferecendo desafios equilibrados com as suas habilidades e criando uma mecânica 

interessante que possa fazê-los jogar novamente, contribuindo assim para uma experiência 

significativa e prazerosa. Logo, como apontam Salen e Zimmerman (2012), a experiência do 

jogo não é algo que pode ser projetado diretamente pelos game designers, mas sim 

indiretamente através da criação do conjunto de regras e estruturas manipuladas pelos 

jogadores por meio de uma interface gráfica, a superfície que possibilita a interação homem-

máquina. 

A palavra experiência normalmente diz respeito à participação ou à vivência de 

determinado evento ou atividade. Nossa experiência com produtos e serviços inclui reações 

físicas e emocionais, associadas ao antes, durante e depois da interação (PORTUGAL, 2013), 

em que segundo Norman (2008) o uso de produtos pode satisfazer certas necessidades 

emocionais humanas, constituindo-se como fontes de prazer segundo Jordan (2000).  
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A experiência do usuário é o conjunto de sensações, valores e conclusões que o 
usuário obtém a partir da utilização de um equipamento. Os valores advindos desta 
interação não são apenas produto da experiência funcional, mas também da 
experiência estética. A qualidade dessa experiência pode ser encontrada no resultado 
dos objetivos do usuário, das variáveis culturais e do design de interface 
(PORTUGAL e MOURA, 2014, p. 57). 

 

Desmet e Hekkert (2007) apontam que a experiência não é uma propriedade 

exclusiva de um produto interativo, mas o resultado da interação do usuário com este. 

Portanto, a experiência não pode ser projetada, mas influenciada pelas decisões de design de 

um produto. Segundo Portugal (2013), criar uma experiência significativa para outra pessoa 

significa entender que público é este, quais são as suas necessidades, habilidades, interesses, 

expectativas e como chegar até estes. No campo da educação, quanto ao papel do designer, 

Portugal e Couto (2010, p.18) apontam que este 
não projeta um objeto material, mas um conjunto de interações. O ambiente 
educacional, no qual o resultado do processo de Design pode ser tangível, é um 
conjunto de possíveis interações e não um sistema com resultados definidos. A meta 
de um designer que atua no campo da Educação é promover um processo mental, 
denominado aprendizagem, o qual não se pode mensurar e nem predizer. 

 

Em sistemas digitais como computadores e videogames, a experiência está 

relacionada com o estabelecimento de uma relação ativa entre homem e máquina, em um 

fluxo bidirecional entre ambas as partes. Para Portugal (2013), o desafio para o designer no 

contexto do desenvolvimento de ferramentas educacionais está em descobrir e explorar as 

possibilidades de interação no processo de ensino-aprendizagem, propondo soluções e 

desenvolvendo novos métodos, técnicas e materiais, e assim atuando como mediador do 

processo pedagógico. 

No desenvolvimento de jogos digitais, os designers devem conceber produtos 

interativos que sejam fáceis de aprender, eficazes no uso e que proporcionem ao usuário uma 

experiência agradável e positiva. Diferentemente de outros artefatos produzidos pelo design, 

os jogos são buscados não pela sua função utilitária, mas como simples fontes de diversão e 

prazer. Além da participação de profissionais da área da educação, torna-se imprescindível a 

inclusão dos próprios usuários dentro do processo de design, participando de forma ativa do 

levantamento de requisitos e das etapas de avaliação dos protótipos até a versão final. Silva 

(2008) aponta que a introdução das hipermídias na aprendizagem trouxe a necessidade da 

integração de questões didáticas, pedagógicas, ergonômicas e sociológicas. No game design 

de jogos educativos, devem ser considerados o contexto sociocultural e o estágio de 

desenvolvimento dos aprendizes (BITTENCOURT e GIRAFFA, 2003).  
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Sob a abordagem ergopedagógica, Silva (2008) aponta semelhanças entre os 

objetivos de ergonomistas e educadores: enquanto a ergonomia busca adaptar as tecnologias 

educacionais ao ser humano e facilitar a interação homem-computador, a pedagogia busca 

adaptar os meios didáticos para obter satisfação e produtividade dos alunos na aprendizagem. 

Integradas, essas duas áreas objetivam que o usuário-aprendiz utilize as ferramentas 

pedagógicas adequadas aos objetivos pedagógicos perseguidos, evitando sobrecargas 

cognitivas e favorecendo o aprendizado. 

Para Alves e Battaiola (2014), o Design Centrado no Usuário e as práticas 

construtivistas de ensino possuem uma raiz conceitual semelhante, por tratarem o contexto e 

as relações sociais do aprendiz como requisito de projeto. Por meio de uma pesquisa acerca de 

concepções pedagógicas para o desenvolvimento de animações educacionais, os supracitados 

autores relacionam o Design Centrado no Usuário e as novas concepções pedagógicas, em 

que o DCU pode contribuir para o desenvolvimento de tecnologias educacionais que 

promovam a aprendizagem significativa por estarem alinhadas às necessidades e ao contexto 

sociocultural do aprendiz, que participa de forma ativa durante as fases de projetação dos 

artefatos, contribuindo para o sucesso pedagógico do artefato desenvolvido. 
O DCU pode permitir melhor alinhamento das atividades e sistemas gerados para a 
área de educação. O DCU busca maior conhecimento do usuário em seu próprio 
contexto (da tarefa) para a realização de determinada atividade com um objetivo 
claro, com isso pode auxiliar na construção do conhecimento e das tarefas dentro de 
uma concepção pedagógica. A participação dos aprendizes na conceituação destes 
materiais pode ser um elemento chave para a criação de materiais conectados com o 
usuário, o que pode proporcionar a aprendizagem significativa (ALVES e 
BATTAIOLA, 2014, p.32). 

 

Deste modo, as tecnologias digitais podem contribuir e muito para o processo de 

ensino-aprendizagem, devendo adequar-se às necessidades da aprendizagem, expectativas 

docentes e discentes, assim como aos aspectos pedagógicos e ergonômicos, devendo serem 

adotados pelos professores de forma integrada às estratégias de ensino (SANTA ROSA e 

STRUCHINER, 2011). Atualmente, os jogos sérios digitais apresentam-se para os professores 

como uma ferramenta ergopedagógica, aliando conceitos ergonômicos do desenvolvimento de 

software com intenções inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, em que a presença de 

profissionais especialistas em educação interagindo com os demais membros da equipe de 

game design, torna-se essencial para o cumprimento dos objetivos educacionais pretendidos. 

Como apontam Motta e Junior (2013), no desenvolvimento de jogos digitais em 

geral, há a utilização de procedimentos e ferramentas teóricas, como o documento de game 

design do jogo (DGD), um documento de texto ilustrado que descreve de forma detalhada os 
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diversos elementos de um jogo e é utilizado para a comunicação entre todos os membros da 

equipe de produção, contribuindo de forma significativa para a qualidade do produto final. 

Também conhecido por Design Bible (CLUA e BITTENCOURT, 2004), este documento 

deve contemplar elementos referentes ao roteiro, estética, jogabilidade e interface do jogo. 
De um modo geral, os documentos de design apresentam uma estrutura encadeada 
de diversos elementos do jogo: conceito do jogo; mecânicas de jogo; interfaces com 
usuário; elementos gráficos estáticos, animados e de vídeo; descrição de 
personagens; enredo e história; sons e música; detalhamento de levels (fases) entre 
outros elementos (MOTTA e JUNIOR, 2013, p. 116). 

 

No processo de desenvolvimento de um jogo digital, Breyer, Credidio e Neves 

(2007) apontam a existência de três áreas que devem atuar juntas em todas as fases do projeto: 

game design, responsável pela concepção do jogo e do documento de game design; 

programação, responsável pela implementação funcional; e arte, responsável pela 

elaboração dos elementos visuais do jogo. 

O início do desenvolvimento é marcado pela conformação e discussão das ideias, 

como o enredo e mecânicas de jogo, que mais tarde irão compor o documento de game design 

do jogo que guiará toda a equipe durante a etapa de desenvolvimento. Ainda na etapa de 

conceituação, fluxogramas e storyboards podem ser desenvolvidos com o objetivo de 

apresentar o gameplay passo a passo, assim como elementos da interface gráfica do jogador.  

Como apontam Clua e Bittencourt (2004), após a fase de planejamento e criação do 

DGD ocorre de fato o desenvolvimento do game, com a divisão em dois caminhos distintos: 

criação artística audiovisual e programação. Para os autores, assim como os demais jogos 

digitais, o desenvolvimento de jogos educativos deve se apoiar no desenvolvimento do DGD, 

contemplando a adequação dos conteúdos didáticos aos contextos de jogo, e seguindo as 

mesmas etapas do desenvolvimento de um jogo de entretenimento. 

Durante as etapas de desenvolvimento do jogo digital, a criação de protótipos pode 

ser empregada para que a equipe desenvolvedora possa permitir testar atributos antes da 

finalização do produto. A realização de etapas de avaliação e testes com usuários mostra-se 

indispensável, na compreensão da experiência dos jogadores e erradicação de brechas e 

deficiências apresentadas durante o gameplay (jogabilidade). Para isto devem ser realizados 

testes de jogo (playtest) com usuários, também chamados de testes de jogabilidade 

(playtesting), em que seus desempenhos são monitorados e realizados registros relevantes 

sobre suas atividades.  

Sánchez, Iranzo e Vela (2013) acrescentam que os testes de jogabilidade tem por 

objetivo analisar a experiência dos jogadores de forma qualitativa e quantitativa, além de 
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testar o efeito de certos elementos dos jogos, identificando problemas que poderão causar uma 

experiência ruim. Após a realização dos testes, os dados são analisados e servirão de base 

para possíveis mudanças ou ajustes necessários para a melhoria da experiência oferecida pelo 

game ao usuário.  

No desenvolvimento de sistemas interativos, Benyon (2011) aponta que avaliações 

devem ser realizadas ao término de cada etapa do processo. Para Rodio e Bastien (2013), as 

avaliações de sistemas como os jogos digitais possuem basicamente duas abordagens: o 

método analítico, realizado por especialistas (como a avaliação da usabilidade da interface 

gráfica do jogador); e o método empírico, baseado na investigação direta com usuários 

(como avaliações e testes de jogabilidade com jogadores).  

Apesar de existirem atualmente muitos modelos de análise ergonômica e da 

usabilidade de interfaces de jogos digitais (heurísticas), segundo Alves e Padovani (2006), 

esses instrumentos não contemplam questões subjetivas relativas à experiência do usuário 

durante a interação, e portanto, não fornecem informações importantes que precisam ser 

consideradas durante o desenvolvimento acerca de itens como jogabilidade (gameplay), 

mecânicas de jogo e narrativa, indispensáveis no processo de imersão e interatividade do 

jogador.  

No processo de game design, Marcelo e Pescuite (2009) recomendam a realização 

dos testes de jogabilidade (playtesting) assim que uma primeira versão jogável estiver 

implementada, mesmo que incompleta, devendo o teste ocorrer em paralelo com o 

desenvolvimento das próximas características do jogo. Para os autores, durante o teste 

poderão ser avaliados itens como a jogabilidade, a interface gráfica do jogador e demais 

características e elementos do jogo (mapas, velocidade, colisões, inimigos, inteligência 

artificial, sistema de pontuação, música e efeitos sonoros, etc.).  

Quanto às metodologias dos testes de jogabilidade, Marcelo e Pescuite (2009) 

destacam: o método de observação, em que o mediador participa como observador, deixando 

o usuário livre para interagir e comentar sobre o jogo; o método de imersão, em que o 

mediador joga o jogo enquanto os usuários observam e fazem comentários; o uso de 

formulários, pelos quais os jogadores analisam aspectos do jogo após a interação com este; a 

realização de entrevistas, após a interação dos usuários com o jogo, com o objetivo de colher 

informações e impressões sobre o jogo; a dinâmica de grupo, em que um grupo de jogadores 

é reunido para discutir de forma ampla o jogo e seus aspectos. 

Para Sánchez, Iranzo e Vela (2013) os testes de jogabilidade podem ser realizados 

normalmente em quatro etapas: (i) pré-teste, com a utilização de questionários e entrevistas 
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para obter informações acerca do perfil sociocultural dos participantes e demais fatores que 

influenciam a sua experiência com jogos; (ii) teste, com a coleta das informações em tempo 

real sobre a experiência do jogador enquanto interage com o jogo, através da observação e/ou 

utilização de câmeras, medidores faciais e de expressões corporais; (iii) pós-teste, etapa na 

qual os jogadores são submetidos a entrevistas informais e/ou questionários para o 

apontamento de atributos presentes no game que mais influenciaram a sua experiência, 

motivação e satisfação com o jogo; (iv) relatório, resultados dos dados obtidos nas etapas 

anteriores que podem ser complementados ainda com informações obtidas por questionários, 

entrevistas, emocards (escalas visuais em que usuários identificam suas emoções) e sugestões 

dos jogadores. 

Durante a realização do teste de jogabilidade com usuários, os participantes devem 

ser lembrados que o objetivo da sessão é testar o jogo e não suas habilidades como jogadores, 

devendo o membro da equipe que intermediará o teste intervir apenas quando necessário em 

momentos críticos, deixando que os jogadores interajam com a interface de jogo e resolvam 

os conflitos de forma autônoma. O mediador deverá ainda conversar com os participantes, 

perguntando-lhes quais foram suas impressões sobre o jogo e por fim agradecendo pela 

participação no teste (MARCELO e PESCUITE, 2009). 

Acerca da avaliação de jogos sérios, Timm et al. (2008, p.109) aponta que 
ainda não há instrumento, ferramenta ou teoria, seja da área da pedagogia ou da 
informática, que sejam capazes de garantir previamente a qualidade e a eficiência de 
um game educacional, restando aos produtores a responsabilidade de desenvolver 
boas metodologias de avaliação, preferencialmente através das observações de 
situações práticas e experimentais. 

 

As estratégias de design devem acompanhar o estilo e a experiência pretendida para 

cada tipo de jogo, de acordo com as necessidades de seu público-alvo. Além de úteis para 

experimentar escolhas de design pretendidas pela equipe de desenvolvimento, os testes de 

jogabilidade são também uma oportunidade de envolver os jogadores no processo de design, 

tornando-os colaboradores do produto final gerado. Essa preocupação com o usuário é uma 

constante no game design e vai de encontro à abordagem do Design Centrado no Usuário. 
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2 MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

 

No presente capítulo, buscamos apresentar e descrever as etapas, instrumentos e 

procedimentos metodológicos da pesquisa.  

Este trabalho é de natureza prático-teórica. Inicialmente realizou-se um levantamento 

bibliográfico com o intuito de estabelecer uma reflexão acerca do desenvolvimento de jogos 

digitais no campo educacional, e uma conexão entre o game design e a abordagem do Design 

Centrado no Usuário.  Com base nesses conhecimentos, desenvolveu-se uma nova versão de 

um jogo sério digital, avaliando o mesmo junto ao público-alvo formado pelos sujeitos da 

pesquisa. 

  

2.1 PROBLEMA 
 

Na área da Educação em Saúde, os materiais educativos desenvolvidos como 

cartilhas e vídeos animados nem sempre são muito atrativos e eficazes com o público mais 

jovem. Torna-se necessário, portanto, desenvolver estratégias pedagógicas que utilizem as 

tecnologias de forma contextualizada com o público-alvo a qual se destinam. Neste trabalho 

apresentamos uma reflexão sobre o uso de jogos digitais no contexto educacional, buscando 

demonstrar que a utilização de um jogo sério digital, desenvolvido ao se aliar os princípios do 

game design com a abordagem do Design Centrado no Usuário, pode facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem de pré-adolescentes acerca dos sintomas e procedimentos de 

emergência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), como do número do SAMU (Serviço 

Ambulatório Móvel de Urgência). 

 

2.2 HIPÓTESE 

 

O jogo sério digital sobre sintomas e procedimentos de emergência do AVC 

proporciona uma maior preferência e retenção das informações com pré-adolescentes se 

comparado a uma animação digital sobre o mesmo tema. 
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2.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

A pesquisa visa compreender a interação de estudantes pré-adolescentes com uma 

animação e um jogo sério digital sobre sintomas e procedimentos de emergência do Acidente 

Vascular Cerebral, assim como a eficácia pedagógica destes artefatos na preferência e 

retenção das informações apresentadas. 

A animação digital1 utilizada aborda os sintomas e procedimentos de emergência do 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi realizada pela Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares (SBDC) para ser utilizada em campanhas nacionais de combate à doença. 

Com duração aproximada de três minutos, a animação apresenta um personagem 

(criança do sexo masculino) que diagnostica outros três personagens (um idoso, uma idosa e 

um adulto) com diferentes sintomas do AVC (boca torta, braço fraco e fala embolada), 

ensinando a acionar o número 192 do SAMU a partir de um telefone celular. O desenho 

(Figura 6) apresenta uma estética visual infantil e uma música cantada como trilha sonora, 

que vai narrando os acontecimentos e apresentando as informações para o espectador acerca 

do tema abordado. O refrão principal da trilha “Sorria, Abrace, Repita a frase como uma 

música”, refere-se à forma de diagnóstico para cada um dos sintomas do AVC abordados e o 

refrão secundário “Urgente ligue pra SAMU 192” apresenta o procedimento adequado de 

emergência a ser tomado em caso de urgência. 
 

 
Figura 6. Frames da animação digital sobre o AVC e procedimentos de emergência utilizada 

em campanhas educativas de combate à doença. Fonte: SBDC (2015). 
 

O jogo sério digital para desktop utilizado foi desenvolvido pelo Laboratório de 

Ergodesign de Interfaces, Experiência do Usuário e Usabilidade (LEXUS/UFRN), com o 

objetivo de desenvolver um instrumento pedagógico de apoio para campanhas educativas na 

área de Educação em Saúde e contribuir para a aprendizagem de pré-adolescentes do 
                                                

 
1 Disponível em: < https://youtu.be/SNYwW8vxMDg >. 
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diagnóstico dos sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e memorização do número 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

O presente jogo foi denominado “Esquadrão 192”, visando facilitar já de início a 

memorização do número do SAMU. Nele, o jogador controla o avatar do personagem 

principal (Agente X e Y) e deverá identificar e diagnosticar outros personagens com sintomas 

do AVC, acionando ajuda médica por um celular virtual. Os elementos audiovisuais 

(ilustrações, interface gráfica, textos, dublagens, efeitos sonoros e trilhas musicais) foram 

desenvolvidos exclusivamente pela equipe e o roteiro elaborado sob a supervisão de 

especialistas em Educação. A mecânica básica de jogo consiste em desviar de obstáculos 

colocados propositalmente no caminho do personagem avatar do jogador durante a partida.  

Na presente pesquisa, foi utilizada a técnica de prototipagem horizontal de alta 

fidelidade, para o desenvolvimento do jogo digital. O desenvolvimento para plataforma 

desktop contemplou uma série de especificidades deste meio, como a utilização dos métodos 

de entrada (controles do jogador) via periféricos (mouse e teclado); assim como a fixação do 

tamanho em pixels (640 x 480) da tela do jogo, acarretando a exportação de todos os sprites e 

demais elementos gráficos da interface e cenário, tendo esta escala como referência. 

No desenvolvimento do protótipo, foi utilizado a versão comercial do editor/motor 

de jogos (game engine) Scirra® Construct 2 (versão Personal Edition), software disponível 

na Internet2 em duas versões: uma gratuita e limitada voltada para estudantes e 

desenvolvedores casuais de jogos para computador; e uma versão profissional voltada a 

produtores e empresas especializadas na publicação de jogos digitais para diversos 

dispositivos do mercado. A escolha deste software de edição aconteceu pela sua facilidade de 

uso e capacidade de exportação do jogo para diversos dispositivos e sistemas operacionais 

disponíveis atualmente no mercado.  

Foram utilizadas duas versões do jogo para a coleta de dados: uma versão 

protótipo3 (ver Documento de Game Design no Anexo A), desenvolvido entre janeiro e 

março de 2014 (Figura 7a); e uma versão beta4 (ver Documento de Game Design no Anexo 

B), desenvolvida entre agosto e novembro de 2014 (Figura 7b);. Destaca-se que a versão beta 

foi desenvolvida após levantamento de melhorias projetuais oriundas da realização de etapa 

de avaliação com usuários pré-adolescentes (sujeitos da pesquisa). 

                                                

 
2 Disponível em: < https://www.scirra.com/construct2 >. 
3 Disponível em: < http://www.esquadrao192.com.br/prototipo >. 
4 Disponível em: < http://www.esquadrao192.com.br >. 
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Figura 7. Frames do jogo sério digital nas versões protótipo (A) e beta (B).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

2.4 VARIÁVEIS 
 

No desenvolvimento da presente pesquisa foram identificadas as seguintes variáveis 

independentes: (i) interação com o meio digital, no contato dos sujeitos com a animação e 

jogo sério digital; (ii) interação com o meio analógico, no contato dos sujeitos com um dos 

instrumentos metodológicos (teste de retenção com dedoches) utilizados para avaliação da 

experiência destes; e (iii) fatores culturais e de gênero dos sujeitos, observados a partir da 

interação dos sujeitos com os instrumentos ergopedagógicos a serem avaliados, apresentados 

de maneira individual e coletiva durante as etapas de coleta de dados da pesquisa. 

A partir da identificação das variáveis independentes, listamos as seguintes variáveis 

dependentes: (i) preferência no uso das tecnologias ergopedagógicas, em que os 

pesquisadores investigaram durante a coleta de dados a preferência pelos sujeitos entre os 

instrumentos ergopedagógicos apresentados (animação e jogo sério digital); e (ii) retenção 

das informações apresentadas, já que além da preferência, a pesquisa buscou também 

compreender de que maneira os instrumentos ergopedagógicos contribuem para uma maior 

retenção das informações apresentadas (sintomas e procedimentos de emergência do AVC, 

como o número do SAMU). 

 

2.5 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação de âmbito pessoal e acadêmico para o desenvolvimento da pesquisa 

ocorreu a partir do interesse dos pesquisadores no desenvolvimento de jogos digitais para o 

campo educacional, especialmente na área da Educação em Saúde, com o objetivo de auxiliar 

o processo de ensino-aprendizagem com tecnologias que motivem e engajem os aprendizes. 
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No âmbito social, o desenvolvimento de uma ferramenta ergopedagógica que possa contribuir 

no combate ao Acidente Vascular Cerebral, na divulgação dos sintomas e procedimentos de 

emergência e que possa ser utilizado em campanhas educativas nacionais de combate à 

doença, também motivou a realização desta pesquisa. 

 

2.6 OBJETIVOS 

 

2.6.1 Objetivo Geral   

 

Avaliar, analisar e desenvolver um jogo sério digital acerca dos sintomas e 

procedimentos de emergência do Acidente Vascular Cerebral com estudantes pré-

adolescentes, buscando comparar a preferência dos sujeitos e a retenção das informações 

apresentadas através do uso de alternativas metodológicas adaptadas das já existentes na 

literatura ou desenvolvidas para a própria pesquisa. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos 
 

 Levantamento bibliográfico de produções científicas acerca dos temas abordados 

na pesquisa; 

 Desenvolvimento de jogo sério digital para desktop sobre sintomas e 

procedimentos de emergência do AVC; 

 Avaliação do jogo sério digital com usuários pré-adolescentes, buscando 

comparar a preferência dos sujeitos e a retenção das informações apresentadas por 

meio do jogo e de uma animação digital sobre o AVC utilizada em campanhas 

educativas de combate à doença; 

 Análise dos resultados e geração de recomendações projetuais para o jogo 

desenvolvido, buscando adequar este às expectativas e necessidades do público-

alvo e assim aumentar sua eficiência didático-pedagógica. 

 

2.6.3 Objetivos Operacionais 

 
 Realização de reunião com os pais e responsáveis do público-alvo da pesquisa, 

formado por pré-adolescentes – com idade entre 8 e 12 anos – para seleção de 

amostras; 
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 Desenvolvimento de roteiros de entrevistas (individual e coletiva) e dos testes de 

retenção com “dedoches” e de preferência, para a realização da avaliação com os 

sujeitos da pesquisa; 

 Desenvolvimento de beta de jogo sério digital para desktop, a partir das 

recomendações oriundas da etapa de avaliação da animação e protótipo do jogo; 

 Apresentação do jogo sério digital no stand do Programa de Pós-Graduação em  

Design da UFRN, na XX CIENTEC 2014 (Natal/RN); 

 Apresentação do jogo sério digital dentro da programação da Semana Nacional de 

Combate ao AVC 2014; 

 Apresentação e publicação de trabalho nos anais do XI Congresso Brasileiro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D Design 2014); 

 Apresentação e publicação de trabalho nos anais do VII Congresso Internacional 

de Design da Informação (CIDI 2015);  

 Publicação de trabalho nos anais do III Congresso Ergotrip Design (2014);  

 Desenvolvimento do kit educativo contendo o jogo sério digital e o jogo sério 

analógico (dedoches); 

 Desenvolvimento e publicação do website5 do Jogo Digital “Esquadrão 192”. 
 

2.7 LOCAL DE REALIZAÇÃO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A etapa de coleta de dados com os sujeitos da pesquisa aconteceu em duas fases 

distintas: (i) avaliação da animação e protótipo do jogo sério digital, realizada entre 26 de 

março e 11 de abril de 2014; e (ii) avaliação da animação e beta do jogo sério digital, 

realizada entre 17 de novembro e 12 de dezembro de 2014. O local no qual ocorreu a coleta 

de dados da pesquisa foi a Escola Municipal Juvenal Lamartine (Natal, RN). Ao todo, 

participaram 49 estudantes pré-adolescentes com idade entre 8 e 12 anos de idade. 

A faixa etária escolhida levou em conta a capacidade de compreensão e interação dos 

sujeitos com simulações da realidade através do jogo digital. Tal critério baseia-se nos 

estágios de desenvolvimento cognitivo humano proposto por Piaget, no qual destacamos o 

período denominado “operatório-concreto”, com início aproximadamente por volta dos sete 

                                                

 
5 Disponível em: < http://www.esquadrao192.com.br >. 
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anos e oito anos e que vai até o início da adolescência, iniciada por volta dos 12 anos, em que 

o indivíduo possui a capacidade de lidar com desafios e situações baseadas na realidade. 

A participação dos sujeitos da pesquisa (todos menores de idade) apenas ocorreu 

após autorização dos pais e/ou responsáveis mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Na reunião de apresentação do TCLE ocorrida na escola, os pais 

e/ou responsáveis puderam esclarecer suas principais dúvidas com relação aos objetivos, 

benefícios e riscos do estudo, demonstrando ter compreendido a importância do 

desenvolvimento do jogo sério digital. O material coletado e os resultados da análise ficaram 

sob a responsabilidade do pesquisador, sendo garantido aos sujeitos participantes o livre 

acesso às informações. Os responsáveis foram esclarecidos em relação à possibilidade de, a 

qualquer momento e sem quaisquer prejuízos aos participantes, a interrupção e desistência 

dos testes se assim desejassem. 

 

2.8  COLETA DE DADOS 

 

A metodologia adotada contemplou a coleta e análise de dados qualitativos e 

quantitativos,  buscando adequar os instrumentos metodológicos empregados aos sujeitos da 

pesquisa, de modo a poderem ser aplicados de forma rápida e lúdica, auxiliando na 

compreensão e investigação da experiência dos pré-adolescentes com a animação e jogo sério 

digital. 

A coleta de dados aconteceu em duas fases distintas: (i) com a etapa de avaliação da 

animação e do protótipo do jogo sério digital para desktop; (ii) e com a etapa de avaliação 

da animação e do beta do jogo sério digital. As avaliações realizadas com estudantes pré-

adolescentes, foram realizadas com a intenção de compreender de maneira mais aprofundada 

a interação dos usuários com os artefatos, e levantar uma série de recomendações projetuais 

para a melhoria do game. 

 

2.9 INSTRUMENTOS 

 

Na presente pesquisa, foram empregados métodos e técnicas de investigação direta 

com usuários, que possibilitaram conhecer o perfil e o contexto sociocultural dos sujeitos da 

pesquisa, além de melhor compreender a sua experiência, preferência e retenção das 

informações apresentadas por meio de uma animação e jogo sério digital. 
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 Prototipagem de jogo digital; 

 Entrevista semiestruturada; 

 Escala visual de humor Pick-A-Mood (PAM); 

 Teatro de retenção com dedoches; 

 Teste de preferência; 

 Grupo focal. 

 

Os instrumentos metodológicos empregados foram adaptados dos já existentes na 

literatura (prototipagem de jogo digital, entrevista semiestruturada, escala visual de humor 

Pick-A-Mood, grupo focal) e desenvolvidos exclusivamente para a pesquisa (teste de retenção 

com "dedoches" e teste de preferência). 

 

2.9.1 Prototipagem de Jogo Digital 

 

No desenvolvimento de produtos e sistemas, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) 

a prototipagem é uma forma efetiva de testar possibilidades de design que podem ajudar 

efetivamente os designers a escolherem uma dentre diversas alternativas. Os protótipos nada 

mais são que amostras não acabadas que demonstram todas ou funcionalidades específicas de 

um produto. 

No desenvolvimento de interfaces, como em jogos digitais, os protótipos podem 

apresentar-se quanto à sua estrutura sob duas formas: físico, através da prototipagem em 

papel, método que permite desenhar, testar e refinar interfaces de forma rápida e barata 

(SYNDER, 2003); ou digital, com o emprego de aplicações interativas que se aproximam ao 

modelo final do produto. Os protótipos podem ser ainda de dois tipos: horizontal, que 

permite ao usuário ter uma visão geral do produto/sistema; ou vertical, foca numa 

funcionalidade específica do produto/sistema, permitindo que o usuário a perceba em detalhes 

(NETO, 2008). 

Na modelação de interface digitais, a prototipagem em papel é muito utilizada por 

ser um método prático e barato, que utiliza ferramentas simples como papel, tesoura e fita 

adesiva, e possibilita a realização de testes e simulações rápidas pelos desenvolvedores (com 

ou sem a presença de usuários) antes de implementar a programação do sistema (GOMES, 

2005; KLEE, 2000). A prototipagem em papel pode ser utilizada em qualquer fase do 

processo de desenvolvimento: tanto na fase inicial de concepção de uma nova interface, 

quanto posteriormente no redesign da mesma. O objetivo da prototipagem não é avaliar a 
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aparência visual do sistema, mas sim as funcionalidades e fluxos de informação através do 

design das telas, porém não permite testar o comportamento de alguns elementos da interface 

como elementos interativos, cores, animações etc. (GOMES, 2005). Após as correções dos 

protótipos em papel são desenvolvidos protótipos de resolução superior denominados 

“wireframes”, mais detalhados e próximos ao layout final, para em seguida ser realizada a 

etapa de programação ou escrita do código por meio de um editor/motor de jogo (game 

engine) que possibilita a exportação de versões interativas do jogo como os protótipos 

digitais. 

Quanto a prototipagem digital, Breyer, Credidio e Neves (2007) apontam que a esta 

deve ser empregada preferencialmente na fase inicial do desenvolvimento de jogos digitais, 

objetivando uma melhor avaliação das decisões projetuais a serem tomadas. Nos protótipos 

digitais, segundo Marcelo e Pescuite (2009), podem ser utilizados desenhos preliminares, pois 

deve-se investir primeiro na implementação da mecânica principal do jogo, e somente depois 

aplicadas texturas e gráficos melhor desenvolvidos, assim como corrigidos bugs da 

programação. 

 

2.9.2 Entrevista Semiestruturada 
 

Segundo Farias (2002) entrevista é o encontro entre duas pessoas, com o objetivo de 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, utilizando-se para isto 

de uma conversação de natureza técnico-profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social para coleta de dados, com a finalidade de fornecer subsídios para 

diagnósticos, análises, pesquisas, ou mesmo com a finalidade de discutir e buscar soluções 

para alguma problemática de natureza social. 

Na presente pesquisa, para a avaliação do jogo sério digital foram desenvolvidas 

entrevistas a fim de extrair informações pessoais, sociais e culturais dos participantes, assim 

como de sua experiência com os objetos de estudo abordados (animação e jogo sério digital). 

As entrevistas foram realizadas em diferentes momentos da pesquisa, e as respostas 

registradas em texto e áudio. Os dados coletados nas entrevistas foram tratados por meio de 

sua transcrição, organização e sintetização em planilhas e documentos de texto eletrônicos. 

O tipo de entrevista utilizada foi a entrevista semiestruturada, pelo seu caráter mais 

aberto e que possibilita uma maior liberdade de participação do entrevistado, devendo o 

entrevistador sempre manter o foco na condução da entrevista (GIL, 1999). Esse tipo de 

entrevista combina características de entrevistas estruturadas e não estruturadas, utilizando 
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perguntas fechadas e abertas e um roteiro básico para condução (PREECE, ROGERS e 

SHARP, 2005). Entrevistas semiestruturadas ainda podem ser caracterizadas como uma 

conversa a dois realizada pelo entrevistador com o objetivo de fornecer informações 

pertinentes a um objeto de pesquisa (MINAYO, 1993). 

 

2.9.3 Escala Visual de Humor Pick-A-Mood 
 

Durante a etapa de entrevistas, após o contato do usuário com a animação e o jogo 

sério digital, foi utilizado o instrumento de medição de humor Pick-A-Mood (PAM), uma 

escala visual baseado em desenhos animados utilizada para que pessoas entrevistadas possam 

relatar e expressar seus humores em situações específicas (DESMET et al., 2012). O 

instrumento consiste em três personagens distintos (homem, mulher e robô) (Figura 8), 

expressando, cada um, oito estados diferentes de humor, pertencentes a quatro grandes 

categorias (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Oito estados de humor medidos pelo PAM distribuídos em quatro categorias.  
Fonte: Desmet et al. (2012). 

 

  Agradáveis (positivos) Desagradáveis (negativos) 

Energizado animado [empolgado] 

alegre 

nervoso [confuso] 

irritado 

Calmo calmo 

relaxado 

triste 

aborrecido [chateado] 

 
  

 

O instrumento desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Delft na Holanda 

foi validado pela comunidade acadêmica e está disponível gratuitamente para uso não 

comercial sob a licença Creative Commons. 
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Figura 8. As três versões de avatares disponíveis pelo Pick-A-Mood.  

Fonte: Desmet et al. (2012).  
 

Na versão final da escala, foi acrescentado o humor “neutro” pelos próprios 

idealizadores (Figura 9). Para a pesquisa, na tradução dos rótulos para o português, optou-se 

por utilizar o termo “empolgado” ao invés de “animado”, assim como o termo "confuso" ao 

invés de "nervoso" e “chateado” ao invés de “aborrecido”. Destaca-se também, a opoção pelo 

uso do personagem robô em razão do público-alvo formado por pré-adolescentes. 

 

 
Figura 9. Apresentação dos humores negativos, positivos e neutro do PAM com o avatar robô, 

utilizado na pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Para Csikszentmihalyi e Hunter (2003) o humor, é por natureza, uma fonte de 

informação mais estável do que as emoções para monitorar o bem-estar das pessoas e os graus 

de felicidade que um indivíduo sente em atividades específicas, como no estado de fluxo 
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(flow). A adoção do instrumento Pick-A-Mood na presente pesquisa ocorreu por permitir aos 

sujeitos participantes avaliarem o seu(s) humor(es) no contato com as tecnologias digitais 

(animação e jogo) dentro de um ambiente escolar, fornecendo informações ricas de caráter 

subjetivo a respeito de seu comportamento após o contato com as tecnologias nesse ambiente. 

Segundo Desmet et al. (2012), na medição de humores são utilizados 

tradicionalmente instrumentos como questionários e escalas verbais que além de cansativos 

para os entrevistados são sensíveis a diferenças culturais de grafia e tradução dos termos. 

Esses problemas podem ser contornados com o uso de escalas visuais, que além de resolver 

tais limitações tem a vantagem de poderem ser aplicadas a diferentes culturas. Ainda segundo 

o autor, após testes de validação do instrumento Pick-A-Mood (PAM) realizados com 191 

participantes, pertencentes a 31 nacionalidades diferentes dos cinco continentes, na faixa 

etária entre 13 a 76 anos, os autores supracitados puderam verificar que as pessoas 

conseguiram reconhecer e associar, em sua grande maioria, os rótulos com os estados de 

humor às expressões dos personagens animados, além de constatar que o instrumento de fato 

contribuiu para que os entrevistados pudessem relatar o seu humor de forma rápida, intuitiva e 

com precisão. 

Para Desmet et al. (2012), apesar de ainda receber pouca atenção do meio 

acadêmico, o estudo dos humores torna-se bastante relevante no design pois, além de 

influenciar o nosso comportamento e atitude, o humor auxilia em nossas interações sociais e 

experiências com produtos e ambientes, levando os designers a compreenderem a capacidade 

imersiva das tecnologias e como elas afetam o humor dos usuários, no auxílio para a 

construção de experiências que contribuam para o bem-estar humano. A escala visual de 

medição de humor Pick-A-Mood (PAM) pode então ser utilizada de modo a permitir que as 

pessoas compartilhem como se sentem, através da identificação e associação com os humores 

dos personagens, e assim possibilitar o fornecimento de informações ricas sobre o seu estado 

de humor em situações e contextos distintos, podendo ser usado de maneira qualitativa e 

quantitativa, por exemplo, em pesquisas científicas em uma ampla gama de projetos 

relacionados ao design. 

 
2.9.4 Teatro de dedoches 

 

“Dedoches” são bonecos de dedo fabricados artesanalmente e geralmente utilizados 

para contar histórias ao público infantil. Confeccionados com materiais baratos como papel, 

cartolina, papelão, borracha, feltro e tecido, os dedoches acabam por despertar a curiosidade 
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das crianças pelo colorido e pelo movimento quando encenados em uma apresentação, 

estimulando a memória e o raciocínio dos elementos de uma história narrada. Sua utilização é 

comum na educação por professores e alunos das séries iniciais, constituindo-se de uma 

solução criativa para engajar e motivar o aprendizado e a construção de conhecimentos de 

forma lúdica e criativa. 

A técnica foi escolhida para a presente pesquisa pelo seu caráter lúdico, interativo e 

de fácil aplicação, servindo como estrutura para a etapa denominada teste de retenção com 

dedoches, em que através da encenação interativa da história do jogo, o público deverá 

responder uma pergunta realizada pelo personagem principal encenado acerca de qual número 

a ser discado para acionar a emergência médica ao identificar um caso de uma vítima 

acometida por sintomas do Acidente Vascular Cerebral.  

 

 
Figura 10. Desenho com simulação de uso dos dedoches.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
 

2.9.5 Teste de Preferência 
 

Assim como o teste de retenção com dedoches, a técnica teste de preferência foi 

desenvolvida pelos pesquisadores exclusivamente pelos para a pesquisa, com o objetivo de 

observar o comportamento em grupo dos participantes a partir da disponibilização de dois 

computadores desktop, sendo um apresentando o jogo sério e outro a animação digital, no 

segundo dia da etapa de avaliação. 

No teste de preferência, os pesquisadores deixam os pré-adolescentes livres por 

aproximadamente dez minutos e observam o seu comportamento no contato com os dois 

recursos apresentados, bem como os comentários e diálogos a respeito com os demais 

participantes.  

 

 



62 
 

 

2.9.6 Grupo focal 
  

O grupo focal, também conhecido como grupo de foco (focus group), consiste em 

uma técnica de investigação direta e mais aprofundada com pessoas sobre temas ou assuntos 

específicos, como produtos e serviços. A adoção do uso desta alternativa metodológica na 

presente pesquisa teve o objetivo de extrair opiniões e demais sugestões dos participantes 

reunidos de forma coletiva, acerca de determinados pontos dos objetos anteriormente 

apresentados (jogo e animação digital), focalizando quais aspectos foram mais atrativos para 

o grupo e por quê.  

Giovinazzo (2001) define o grupo focal como uma técnica de natureza qualitativa 

que combina elementos de duas principais técnicas de coleta de dados, entrevista individual e 

observação participante em grupos, que pode ser utilizada em conjunto com outras 

alternativas metodológicos, como de natureza quantitativa, de forma a complementar os dados 

obtidos por estas. 

Com origem no marketing, a técnica foi adaptada por cientistas sociais que assim 

buscavam construir formas de obter dados que superassem os tradicionais questionários com 

questões fechadas, “para a abordagem de determinados temas com mais profundidade, 

revelando certas características de um grupo e dos indivíduos que o compõem, que outras 

técnicas não permitem alcançar” (GALEGO e GOMES, 2005, p.176). 

Segundo Santa Rosa e Moraes (2012b), a utilização do grupo focal pode dar suporte 

ao processo de desenvolvimento, redesign ou reprojeto de um determinado produto, 

propiciando o levantamento das expectativas, desejos, necessidades e demais sentimentos 

extraídos de um grupo de participantes representativos de seu público-alvo. Sua principal 

vantagem é a sua praticidade, já que de forma rápida e econômica possibilita o levantamento 

de informações de determinados indivíduos em grupo, possibilitando compreender como as 

pessoas são influenciadas e influenciam outras em situações de grupo (GALEGO e GOMES, 

2005). 

Santa Rosa e Moraes (2012b) apontam a existência de quatro tipos de grupos focais 

que podem ser utilizados no desenvolvimento de produtos ou sistemas, de acordo com o tipo 

das questões que se quer responder e com a fase do projeto: exploratória: ajuda os 

desenvolvedores a entenderem como os usuários irão compreender, comentar e julgar 

determinado produto/sistema; priorização de aspectos: focalizam quais aspectos do 

produto/sistema são mais atrativos para o grupo e por quê; análise competitiva: ajuda os 

desenvolvedores saberem dos usuários, o que os atrai e o que os repele em produtos similares; 
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explicação de tendências: busca identificar uma tendência de comportamentos dos usuários 

com relação a produtos/sistemas. Além dos grupos apresentados, podem ser encontrados na 

literatura sobre o tema algumas variações dos formatos apresentados. 

Uma entrevista de grupo focal envolve uma discussão objetiva conduzida por um 

moderador acerca de um tema, introduzidos por meio de tópicos a um grupo de participantes, 

que influenciam uns os outros pelas respostas às ideias e colocações durante a discussão, 

estimulados por comentários ou questões fornecidas pelo moderador (GIOVINAZZO, 2001). 

A interação espontânea dos participantes propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, 

não comuns quando se aplica um instrumento individualmente, que subsidiará comparações e 

análises com as observações já registradas (MARTINS, 1994). 

O tamanho dos grupos deve ficar entre oito e doze pessoas: grupos com mais de 

doze participantes inibem e reduzem as possibilidades de participação de todos; e grupos 

com menos que oito tendem a ser menos dinâmicos, além de crescer a possibilidade de que 

apenas alguns participantes dominem a reunião (GIOVINAZZO, 2001). Os grupos devem 

assegurar o equilíbrio entre uniformidade e diversidade dos participantes, possuindo alguns 

aspectos homogêneos e heterogêneos, como por exemplo, os mesmos podem estudar numa 

mesma escola, mas possuírem idade, sexo e origem geográfica diferentes (GALEGO e 

GOMES, 2005). 

As reuniões/sessões de trabalho são coordenadas por um moderador, que deve 

exercer um papel de agente facilitar e líder do grupo, sem interferir na dinâmica deste. Seu 

principal objetivo é permitir que todos participem e interajam, sem dispersão ao tema e sem 

deixar que algum participante se sobreponha aos demais. Quanto à duração, a sessão de grupo 

focal leva em média entre uma a duas horas. As sessões devem ser filmadas ou gravadas, e os 

participantes têm direito ao anonimato e a confidencialidade dos dados (GALEGO e GOMES, 

2005). 

Como aponta Giovinazzo (2001) a aplicação do grupo focal se dá em três etapas: 

 Planejamento – desenvolvimento das questões e seleção dos participantes; 

 Condução das entrevistas – sessões conduzidas com a presença de um 

moderador (e ou assistentes); 

 Análise e interpretação – transcrições, tratamento dos dados e elaboração do 

relatório. 

 

Durante a fase de planejamento, o roteiro deverá ser preparado a partir de uma lista 

de questões a serem respondidas, as quais deverão ser organizadas em grupos de tópicos e 
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ordenadas em uma sequência lógica, de forma a proporcionar uma progressão natural entre os 

tópicos durante as sessões. Uma sessão deverá incluir aproximadamente 12 questões. 

(GIOVINAZZO, 2001; GALEGO e GOMES, 2005). 

Acerca da aplicação da técnica de grupo focal, Santa Rosa e Moraes (2012b) 

apontam que antes de sua realização, algumas etapas devem observadas: (i) definição dos 

objetivos; (ii) seleção do moderador e equipe; (iii) definição dos grupos e recrutamento dos 

participantes; (iv) formulação de perguntas para o roteiro de discussão; (v) reserva de sala e 

equipamentos para a realização das sessões.  

Na fase de condução das entrevistas, a reunião deve ocorrer em ambiente agradável 

que estimule a descontração e encoraje a participação das pessoas. Os participantes deverão 

ser acomodados ao redor de uma mesa, dispostos na forma de U, ficando o moderador 

sentado à cabeceira, de frente para os participantes. O nome de cada participante deverá ficar 

visível para os demais. O moderador deverá ter habilidade para interagir em grupo, tomando 

cuidado para não seguir de modo rígido a ordem predeterminada dos tópicos no roteiro As 

perguntas devem parecer espontâneas aos participantes, apesar de cuidadosa seleção e 

elaboração (SANTA ROSA e MORAES, 2012b). 

Martins (1994) aponta que cada sessão de grupo focal inicia-se com a apresentação 

do moderador e dos participantes em crachás (ficando o nome de cada participante visível 

para os demais). O moderador deverá ter a necessária habilidade para coordenar o processo de 

discussão em grupo, devendo colocar as questões do roteiro e, ao mesmo tempo, memorizar o 

ponto de vista de cada participante e os incentivar a emitirem suas opiniões. O moderador não 

poderá fazer julgamentos sobre as respostas, tomando cuidado com a linguagem para não 

comunicar aprovação ou reprovação, podendo ainda utilizar-se da ajuda de um moderador 

assistente. Para Santa Rosa e Moraes (2012b) ao final da última questão do roteiro de 

discussão, sugere-se que o moderador faça um resumo com as principais ideias do grupo. 

Já na fase de análise e interpretação, os dados fundamentais produzidos são 

transcritos das discussões do grupo, acrescidos das anotações e reflexões do moderador e de 

outros observadores, caso existam. O relatório é composto, normalmente, por um conjunto de 

citações, resumos das discussões, tabelas, mapas ou esquemas, os quais contêm as 

informações básicas obtidas em cada um dos grandes tópicos da discussão (GIOVINAZZO, 

2001). 

A etapa de análise e interpretação dos dados deverá tentar captar as ideias principais 

que apoiem as conclusões, na busca por tendências e conexões. É de fundamental importância 

a participação do moderador/investigador no processo de descodificação, interpretação e 
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análise dos dados, pois além das informações verbais ele possui informações não verbais 

privilegiadas acerca de expressões faciais, tom de voz, contextos das falas, clima da discussão 

etc. (GALEGO e GOMES, 2005). 
É desejável que o moderador/investigador tenha conhecimento das características 
dos membros do grupo, especialmente sobre as diferenças entre os membros, 
detalhes sobre as relações entre eles que possam favorecer a interpretação e a análise 
dos dados a recolher (GALEGO e GOMES, 2005, p.181). 

 

Na interpretação dos dados obtidos com a técnica de grupo focal, segundo Santa 

Rosa e Moraes (2012b) dois processos são fundamentais: coleta de dados e extração de 

tendências. Os pesquisadores devem assistir ou ouvir às gravações da sessão e transcrever as 

falas dos participantes assim como comentários do moderador, atribuindo um número a cada 

participante a fim de garantir a segurança e privacidade dos envolvidos e criando categorias 

por meio de similaridades de conceitos das palavras, frases, sínteses, etc. O relatório final com 

os resultados deve apresentar as observações qualitativas dos grupos entrevistados e possíveis 

hipóteses a serem testadas posteriormente no projeto do produto/sistema. 

 

2.10 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

As etapas de avaliação dos instrumentos ergopedagógicos (animação e jogo sério 

digital) com os sujeitos da pesquisa aconteceu em duas fases distintas:  

1. avaliação da animação e protótipo do jogo sério digital, realizada entre 26 de 

março e 11 de abril de 2014; 

2. avaliação da animação e beta do jogo sério digital, realizada entre 17 de 

novembro e 12 de dezembro de 2014.  

 

Entre ambas as etapas, ou seja, logo após a realização da etapa de avaliação da 

animação e protótipo do jogo, ocorreu a fase de desenvolvimento da versão beta do jogo sério 

digital, a partir dos resultados obtidos e das conclusões levantadas com o protótipo do jogo, e 

que contemplou diversas recomendações sugeridas por jogadores e observadas pelos 

pesquisadores. Por fim, a versão beta do jogo sério digital também foi avaliada pelos pré-

adolescentes. 

As etapas de avaliação dos instrumentos ergopedagógicos envolveu a realização de 

entrevistas e a interação dos participantes com a animação e o jogo sério digital. Com o 

objetivo de melhor avaliar a experiência dos participantes em contextos específicos, estes 
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foram inseridos em grupos e cada um associado a um código numérico, a fim de manter sua 

confidencialidade.  

 

 Grupo 1 (animação) – em que os participantes assistiram o vídeo animado; 

 Grupo 2 (animação e jogo) – com os participantes submetidos à animação e ao 

jogo sério digital (nessa ordem); 

 Grupo 3 (jogo e animação) – com os participantes submetidos ao jogo sério e à 

animação digital (nessa ordem); 

 Grupo 4 (jogo) – em que os participantes interagiram com o jogo sério digital. 

 

Destaca-se que na etapa de avaliação da animação e do beta do jogo sério digital 

houve o acréscimo de um quarto grupo intitulado "Jogo", criado com o objetivo de avaliar 

com mais exatidão alguns aspectos do objeto em questão (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11. Etapas da avaliação da animação e beta do jogo sério digital.  
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Cada etapa de avaliação foi realizada em dois dias, com um intervalo de um dia (24 

horas) entre ambos, tendo a participação de um pesquisador moderador e um assistente. Os 

critérios de escolha dos participantes foram: estudantes pré-adolescentes, com idade entre 10 
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e 12 anos, da rede pública de ensino, sem limitações físicas ou cognitivas que poderiam 

impedir a sua interação com as atividades da pesquisa  e que ainda não tenham tido contato 

com o jogo desenvolvido na pesquisa. 

Testes pilotos foram realizados com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos e 

procedimentos adotados. Durante a realização do piloto, observou-se que os participantes 

apresentaram dificuldade com a leitura e a escrita, demonstrando receio no preenchimento de 

questionários e indagando os pesquisadores se receberiam nota pela participação na atividade, 

o que acabou levando a adoção da entrevista semiestruturada, formato menos intrusivo e mais 

confortável ao público entrevistado ao invés de questionários para as entrevistas individuais. 

 

2.10.1  Pré-teste 
 

No primeiro dia de avaliação, foi realizado o pré-teste (Figura 12), que consistiu em 

uma entrevista individual com os sujeitos pré-adolescentes com o objetivo de extrair 

informações acerca de seu contexto sociocultural e compreender os seus conhecimentos 

acerca dos temas abordados. Os participantes puderam responder de forma oral perguntas 

elaboradas a partir de um roteiro impresso. Na etapa de avaliação da animação e beta do jogo 

sério digital foram acrescidas novas perguntas ao roteiro original utilizado etapa de avaliação 

da animação e protótipo do jogo sério digital, destacadas em negrito. 

 

1. Você costuma ver desenhos animados? 

1.1. Quais os desenhos gosta mais? 

2. Você costuma jogar jogos digitais? 

2.1. Se sim, quais jogos gosta mais? 

2.2. E em quais dispositivos? 

3. Você sabe ligar de um telefone celular? 

4. Você sabe o que é o Acidente Vascular Cerebral (AVC)? 

4.1. Se sim, quais os sintomas do AVC? 

5. Você sabe o que é o SAMU? 

5.1. Se sim, qual o número a ser discado para chamar o SAMU? 
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Figura 12. Participante respondendo as questões da entrevista individual (A) a partir de um 

roteiro (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

2.10.2  Teste da Animação e Jogo  
 

Após o pré-teste, os participantes foram apresentados ao jogo e/ou animação, de 

acordo com um dos quatro grupos nos quais foram inseridos (Figura 13). Os pesquisadores 

puderam observar o comportamento dos sujeitos enquanto assistiam a animação e interagiam 

com o jogo sério digital. Durante a interação com o jogo, o pesquisador apenas interferiu 

quando realmente houve necessidade, a fim de ajudar ou esclarecer alguma dúvida ou 

situação enfrentada pelo participante. 

Na etapa de avaliação da animação e protótipo do jogo sério digital foi utilizado um 

MacBook Pro® com processador Intel Core® i5 dual core 2,5 GHz, memória RAM 4GB 

DDR3, monitor LCD LED integrado de 13,3 polegadas (1280 x 800 pixels), áudio e vídeo 

integrados, mouse óptico USB externo e rodando o sistema operacional Apple Mac OS X 

Moutain Lion (v. 10.8.5). 

Na etapa de avaliação da animação e beta do jogo sério digital foi utilizado um 

notebook DELL® Inspiron 3421 com processador Intel Core® i5-337U 1.8 GHz, vídeo e 

áudio integrados, memória RAM de 4GB DDR3, mouse óptico USB, caixas de som 

amplificadas externas e monitor LCD LED integrado de 14 polegadas (1366 x 768 pixels) 

rodando o sistema operacional Microsoft Windows® 8.1 (64 bits). 
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Figura 13. Participantes assistindo a animação (A) e interagindo com o jogo (B). 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

2.10.3  Pós-teste 

 

Após a interação dos sujeitos com a animação e o jogo, foi realizado o pós-teste 

(Figura 14), em que cada um pôde relatar a sua experiência com a(s) respectiva(s) mídas. 

Primeiro cada participante indicou o(s) seu(s) humor(es), podendo escolher mais de um, 

através do uso da escala visual Pick-A-Mood (PAM). Depois os sujeitos responderam de 

forma oral algumas perguntas. Os acréscimos feitos ao roteiro original e aplicados na segunda 

etapa de avaliação (animação e beta do jogo sério digital) estão destacados em negrito. 

 

1. Você gostou? Por quê? 

1.1. Assistiria ou jogaria novamente? 

1.2. Qual gostou mais? (no caso do participante que interagiu com ambas as 
mídias, animação e jogo); 

2. Você lembra de algum dos sintomas do AVC que aparecem na 
animação/jogo? 

2.1. Se sim qual(is) sintoma(s)? 

3. Você sabe o número do SAMU? 

3.1. Se sim, qual o número? 

 

A adoção de um instrumento de medição de humor aconteceu por dois motivos: (i) o 

estudo do humor é relevante em projetos de design, na compreensão da experiência com 

produtos e ambientes; e (ii) o uso de uma escala visual com as expressões de personagens 

animados possibilita aos participantes relatarem o seu humor de forma mais rápida e intuitiva. 
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Destaca-se que a escala do teste de humor (Pick-A-Mood) utilizada na segunda etapa 

de avaliação (animação e beta do jogo sério digital) sofreu uma pequena alteração comparada 

a escala original utilizada na etapa anterior da avaliação da animação e protótipo do jogo. O 

termo “tenso” da escala anterior foi substituído pelo termo “confuso”, já que alguns sujeitos 

da pesquisa tiveram dificuldade em compreender a palavra “tenso”, (traduzido do termo 

original em inglês “tense”). 

 

 
Figura 14. Pós-teste (A) utilizando a escala visual Pick-A-Mood 
com o personagem robô (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

2.10.4  Teste de Retenção com Dedoches 
 

Após um intervalo de um dia (24 horas), no segundo dia da etapa de avaliação, 

ocorreu o teste de retenção (Figura 15), que teve como propósito medir o nível de retenção 

das informações transmitidas anteriormente através da animação e do jogo digital, de uma 

forma mais lúdica e interativa. Para isso foi desenvolvida e encenada a apresentação de um 

teatro de dedoches, em que os sujeitos puderam interagir com os mesmos personagens 

apresentados no jogo. 

A apresentação com os dedoches utilizou a mesma história e enredo do jogo sério 

digital, adaptando a narrativa para o formato analógico (ver roteiros nos Apêndice H e M), 

utilizando-se inclusive de sonoplastia, com efeitos sonoros reproduzidos pelo pesquisador por 

meio de um notebook, com o objetivo de dar maior ambientação e envolvimento ao 

espectador. 

Com o uso dos dedoches, é apresentada uma breve história com a participação de 

dois personagens: personagem principal (garoto ou garota), uma vítima (homem ou mulher) 

apresentando um dos sintomas do AVC. Na história, o personagem principal (garoto) 

questiona o espectador acerca do estado de saúde dos outros dois personagens, assim como 
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sobre a necessidade em acionar ajuda médica e qual número a ser discado no telefone celular. 

Destaca-se que o gênero do personagem principal encenado foi alterado de acordo com o sexo 

do espectador-participante (ex.: se o participante fosse um garoto, o personagem “Agente X” 

masculino seria exibido; caso fosse uma garota seria exibida a personagem feminina “Agente 

Y”). 

 

 
Figura 15. Teste de retenção com dedoches. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

2.10.5  Teste de Preferência  

 

Em seguida ocorreu o teste de preferência (Figura 16), que consistiu na observação 

do comportamento em grupo dos participantes a partir da disponibilização de dois 

computadores desktop, sendo um apresentando a animação e o jogo sério digital. Os 

pesquisadores deixaram os pré-adolescentes livres por aproximadamente dez minutos e 

observaram o seu comportamento no contato com os dois recursos apresentados, bem como 

os comentários e diálogos a respeito com os demais participantes.  

A realização desta etapa também teve como finalidade deixar os participantes mais à 

vontade antes da realização da atividade posterior (grupo focal) e ao mesmo tempo propiciar 

mais um contato com os recursos, já que nem todos os sujeitos puderam assistir e jogar 

durante as entrevistas individuais, devido a inclusão de alguns sujeitos em grupos que tiveram 

contato apenas com a animação e com o jogo, respectivamente. 

Esta etapa foi realizada na sala do laboratório de informática da escola, equipada 

com computadores de mesa (desktop) com a seguinte configuração: processador AMD® A8 

5500 3.2 GHz, áudio e vídeo integrados, memória RAM 4GB DDR3, caixas de som 

amplificadas, teclado PS2 ABNT2, mouse óptico PS2, monitor LCD LED AOC® 2223w (22 

polegadas, 1920 x 1080 pixels) e rodando o sistema operacional Microsoft Windows® 7. 
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Figura 16. Teste de preferência. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

2.10.6  Grupo Focal  

 

Em seguida, logo após o teste de retenção realizou-se o grupo focal (Figura 17), uma 

entrevista em grupo com o objetivo de levantar considerações mais aprofundadas e sugestões 

de melhoria para o jogo pelos participantes. A escolha do ambiente, materiais e 

procedimentos adotados procurou seguir as orientações de aplicação da técnica grupo focal 

trazidas pela literatura sobre o tema, com a condução da sessão pelo moderador a partir de um 

roteiro previamente desenvolvido. A sala utilizada foi o laboratório de informática, o mesmo 

ambiente utilizado nas etapas de pré e pós-teste, e os mesmos materiais utilizados na etapa 

anterior de avaliação da animação e protótipo do jogo: mesa, cadeiras, notebook, projetor 

multimídia, além do material de registro (gravador, câmera fotográfica digital, papel e 

caneta).  

 

 
Figura 17. Sessão de Grupo Focal com sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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A realização das sessões de grupo focal permitiu a discussão a partir do roteiro:  

 

1. Qual dos dois (animação ou jogo) foi mais interessante? Por quê? 

2. O que a animação tem de legal? (desenhos, cor, música, fala etc.); 

3. O que o jogo tem de legal? (personagens, cenário, música, vozes, cenas animadas, 

fases, discagem, fase da ambulância, encerramento etc.); 

4. Os personagens são bonitos?  (comparar desenho com jogo); 

5. A música do jogo é legal? (comparar desenho com jogo); 

6. Como o jogo poderia ser melhorado? (seria mais legal se tivesse...); 

7. Se pudéssemos inventar outro jogo para divulgar os sintomas do AVC e o número 

do SAMU como poderia ser? (que tipo de jogo, personagens, cenários, músicas 

etc.). 

 

Destaca-se também que, para a realização desta etapa os pesquisadores 

providenciaram o registro da atividade em áudio e consideraram as seguintes condutas: 

 

1. Chamar as crianças pelo nome escrito em seu crachá, de modo a melhor integrá-

las ao grupo e a discussão, além de facilitar a análise posterior dos dados a partir 

do áudio gravado; 

2. Propiciar a oportunidade de falar a todos os participantes, solicitando a cada um 

que acenasse levantando o braço quando desejasse expor algo ao grupo; 

3. Anotar os pontos e falas principais durante a discussão; 

4. Elaborar perguntas pertinentes à situação que não estivessem presentes no roteiro 

de discussão previamente estabelecido. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

No presente capítulo, buscamos apresentar, analisar e discutir os resultados da 

pesquisa obtidos nas duas etapas de coleta de dados da pesquisa: (i) avaliação da animação e 

protótipo do jogo sério digital; e (ii) avaliação da animação e beta do jogo sério digital, 

ambas conduzidas com estudantes pré-adolescentes, com idade entre 8 a 12 anos, da Escola 

Municipal Juvenal Lamartine (Natal, RN). 

A realização das etapas de avaliação acarretou no levantamento das sugestões de 

melhorias por parte dos usuários e pesquisadores, resultando na geração de recomendações 

projetuais para a equipe desenvolvedora do jogo. De uma forma geral, podemos elencar os 

principais pontos observados pelos pesquisadores durante as etapas de avaliação com os 

sujeitos da pesquisa: 

 

 Todos os participantes disseram ter contato com desenhos animados e jogos 

digitais, com maior utilização do desktop, seguido dos dispositivos móveis 

(smartphone e tablet); 

 Dificuldade de leitura e interpretação de textos pelos participantes, acarretando na 

importância da dublagem de mensagens da interface e falas dos personagens, além 

da apresentação verbal; 

 Os participantes demonstraram gosto pela música cantada e “tranquila” da 

animação e pela trilha instrumental e “agitada” do jogo; 

 Maior predileção (individualmente e coletivamente) pelo jogo pelos participantes; 

 Durante a interação com o jogo, os jogadores apresentaram bastante dificuldade 

com a utilização do mouse, assim como com a alternância entre os periféricos 

(mouse e teclado) exigida pelo jogo em momentos específicos; 

 Durante a interação com o jogo, o nível de imersão apresentado pelos jogadores 

foi bastante elevado, fazendo-os tolerar o alto nível de dificuldade apresentado em 

alguns momentos pelo jogo, simplesmente pela vontade de jogar e pelo fator 

“desafio”; 

 Predominância de humores positivos durante e após a experiência com a 

animação e joog, no teste de medição de humor Pick-A-Mood (PAM); 

 Predominância do fator gênero e cultural nas preferências estéticas dos 

participantes durante as etapas de entrevista em grupo (grupo focal). 
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De uma forma geral, após análise e discussão dos resultados pode-se concluir que: 

 

 Na avaliação da animação e protótipo do jogo sério digital, não houve diferenças 

significativas quanto à retenção do número do SAMU, comparando a animação 

com o jogo, porém o jogo apresentou-se mais eficaz na preferência dos 

participantes; 

 Na avaliação da animação e beta do jogo sério digital, não houve diferenças 

significativas quanto à retenção do número do SAMU, comparando a animação 

com o jogo, porém o jogo apresentou maior eficácia na retenção dos sintomas do 

AVC; 

 
 
3.1 AVALIAÇÃO DA ANIMAÇÃO E PROTÓTIPO DO JOGO SÉRIO DIGITAL 

  

3.1.1  Resultados 
 

Para os testes com o protótipo participaram 14 pré-adolescentes (Gráfico 1), com 

média de idade igual a 10 anos, cursando do 3o ao 6 o ano do ensino fundamental. 

 

 
Gráfico 1. Idade dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Dos 14 pré-adolescentes que participaram desta etapa, 10 foram do gênero masculino 

e 4 do gênero feminino (Gráfico 2). Destaca-se que esse quantitativo não foi proposital, visto 

que foi convocada a mesma parcela de alunos de ambos os gêneros, porém nem todos 

entregaram os termos de participação com a autorização dos responsáveis ou faltaram nos 

dias de realização da pesquisa. 
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Gráfico 2. Gênero dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Segundo critérios metodológicos, os 14 participantes foram organizados nos três 

grupos: Animação (Grupo 1), Animação/Jogo (Grupo 2) e Jogo/Animação (Grupo 3), com 

3, 5 e 6 sujeitos respectivamente em cada grupo (Gráfico 3). Os participantes tiveram contato 

com um ou ambos os objetos de estudo (animação e jogo sério digital), obedecendo a mesma 

sequência descrita no nome do respectivo grupo. Deste modo, todos os 14 participantes 

assistiram a animação (todos os grupos) e 11 puderam interagir com o jogo (Grupos 2 e 3). 

 

 
Gráfico 3. Grupos nos quais os participantes foram inseridos.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

No primeiro dia de testes, as entrevistas do pré-teste foram realizadas de forma 

individual com cada um dos participantes, que em sua totalidade disseram assistir desenhos 

animados e jogar algum tipo de jogo digital. Quando perguntados acerca do SAMU, 8 

afirmaram saber o que é, mas apenas 4 responderam corretamente o número 192 (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Pré-teste. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Durante a apresentação da animação digital, todos os participantes assistiram com 

bastante atenção. No pós-teste, Quando perguntados se haviam gostado, todos afirmaram que 

sim, destacando a música e o desenho dos personagens. Todos também afirmaram que 

assistiriam novamente (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5. Pós-teste da animação. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No teste de humor (Pick-A-Mood) do jogo (Gráfico 6), os humores mais relatados 

após a visualização foram “alegre” (9) e “empolgado” (5). Observou-se que um participante 

disse se sentir ao mesmo tempo "triste", “por causa do personagem doente”, e "alegre", “por 

causa da música animada”.  
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Gráfico 6. Teste de humor (Pick-A-Mood) da animação. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Durante a interação com o game, observou-se que apesar de enfrentarem problemas 

com o nível de dificuldade, todos os participantes afirmaram que não consideraram o jogo 

difícil, o que corrobora para a importância do fator desafio nos jogos. Além disso, muitos 

optaram por não acionar ajuda médica inicialmente, ao constatarem o idoso com sintomas do 

AVC, o que indica a vontade em permanecer desviando dos obstáculos com o skate do 

avatar. 

 

 
Gráfico 7. Pós-teste do jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Quando perguntados se haviam gostado do jogo, todos os 11 responderam que sim, 

destacando alguns pontos como o personagem com skate, o desafio de desviar dos obstáculos, 

a discagem com o telefone virtual, o cenário e a dublagem do jogo. Todos os 11 afirmaram 

ainda que jogariam novamente (Gráfico 7). 
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Gráfico 8. Teste de humor (Pick-A-Mood) do jogo. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No teste de humor (Pick-A-Mood) do jogo (Gráfico 8), os humores mais relatados 

após a interação foram: “alegre” (8) e “empolgado” (5). Observou-se que um participante se 

sentiu ao mesmo tempo "triste", “por causa do personagem doente”, e "alegre", “por poder 

salvá-lo”. Alguns participantes apresentaram dificuldade de leitura ou disseram desconhecer 

algumas palavras (como a palavra "turva"), reforçando a importância da narração sonora em 

jogos, que além de fornecer feedback à interação e reforçar as ações da interface, provê 

informações essenciais diversos públicos como as crianças. 

 Outro detalhe observado após a realização do pós-teste com o jogo, é que o nível de 

imersão provocado no público-alvo foi tão elevado, de tal forma que os jogadores não 

dissociaram conteúdo e forma na avaliação do jogo, pois a maior parte dos jogadores 

participantes disse ter gostado do jogo por “poder salvar pessoas”. 

 

 
Gráfico 9. Pós-teste realizado com os sujeitos dos Grupos 2 e 3.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Por fim, ainda no pós-teste, foi observado também que quando perguntado acerca de 

uma preferência (animação ou jogo), dos 11 sujeitos que puderam interagir com ambos, 8 

afirmaram ter gostado mais do jogo (Gráfico 9), alegando “estar no controle das ações”. 

Quando perguntado sobre o número do SAMU, comparando os sujeitos que tiveram 

contato apenas com a animação com aqueles que tiveram contato apenas com o jogo, de 

uma forma geral, podemos observar que não houve diferenças significativas na retenção da 

informação pelos participantes comparando ambas as mídias (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10. Pós-teste: pergunta acerca do número do SAMU. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

  

Ao fazermos a mesma comparação baseado nas respostas do “pré-teste” e “pós-

teste”, entre os sujeitos que tiveram contato apenas com a animação com aqueles que 

tiveram contato apenas com o jogo, na retenção do número do SAMU, percebemos que o 

resultado é o mesmo do gráfico anterior: não houve diferenças significativas na retenção da 

informação pelos participantes comparando ambas as mídias (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Retenção do número do SAMU comparando pré e pós-teste.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Após o intervalo de 24 horas (um dia), foi realizado o teste de retenção com os  

“dedoches”, de forma individual com cada um dos 14 participantes em um ambiente isolado. 

Observou-se que foi mantido o mesmo resultado (Gráfico 12) ao ser feita a mesma pergunta 

anterior: Qual o número do SAMU? 

 

 
Gráfico 12. Teste de retenção com dedoches. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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No teste de preferência, observou-se uma maior predileção pelo jogo (Gráfico 13) 

no comportamento dos participantes em grupo: ao entrarem na sala com os dois computadores 

(um com a animação e outro com o jogo), em sua totalidade os participantes buscaram o 

computador com o jogo sério digital. Passados alguns minutos, devido ao número limitado de 

poltronas, os que não estavam jogando se dirigiram ao computador com a animação para 

descansarem, ficando constantemente olhando os colegas ao lado jogarem. Houve um rodízio 

entre os participantes com os dois computadores, sempre havendo muita disputa pelo 

computador com o jogo. 

 
Gráfico 13. Teste de preferência. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Ao término do segundo dia, o grupo focal destacou alguns pontos além dos que já 

foram anteriormente observados: 

 

 O fator cultural e o gênero dos participantes mostraram-se bastante determinantes 

nas sugestões destes, principalmente durante a realização da etapa do grupo focal; 

 As meninas consideraram a animação mais colorida; 

 Durante o grupo focal, os participantes cantaram a música da animação; 

 Apesar de terem gostado bastante da música da animação, os participantes 

disseram achar que ela não cairia bem no jogo; 

 A maioria dos participantes disse gostar da música do jogo pois é “agitada” e 

“ajuda a jogar”; 

 Alguns participantes gostaram do fato da animação apresentar personagens 

adultos de gênero e desenhos variados; 

 Alguns participantes estranharam a linguagem visual e sonora do game, 

apresentando dificuldade na identificação visual dos sintomas e na compreensão 

das falas dubladas de alguns personagens (chefe do esquadrão e idoso); 
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 A maioria dos participantes afirmou que o visual dos personagens do jogo poderia 

ser melhorado, assim como sugeriu movimento para a boca das faces no momento 

da fala; 

 Quanto ao jogo, a maioria dos participantes disse achar o nível de dificuldade do 

jogo fácil, aprovando os controles apesar de apresentarem dificuldade com a 

alternância exigida entre os mesmos (mouse e teclado) em momentos específicos 

do jogo; 

 Quanto ao jogo, a maioria dos participantes disse que “muito texto para ler 

cansa”, preferindo ouvir a locução no início do jogo (prólogo); 

 Os participantes disseram gostar da narração do jogo, pois “é melhor falado” e 

“ajuda quem não sabe ler bem”; 

 Quanto ao jogo, os participantes sugeriram este deveria reiniciar após a colisão do 

avatar com os objetos do cenário, assim como ao “tentar chamar SAMU 

indevidamente”; 

 Um dos participantes sugeriu haver a possibilidade de dar a instrução “Sorria, 

abrace, repita a frase como uma música” aprendida na animação no jogo; 

 No jogo, os participantes apontaram a impossibilidade de escolha do sexo do 

avatar protagonista e a existência de apenas um modo de locomoção (skate); 

 No jogo, os participantes apontaram a ausência de um cenário mais interativo e 

dinâmico, assim como de novos cenários para uma continuidade deste; 

 No jogo, há uma ausência de feedback nos momentos que o protagonista colide 

com os obstáculos; 

 No jogo, os participantes apontaram que o celular virtual não permite digitar todos 

os números, exceto os dígitos 1, 9 e 2; 

 Os participantes mostraram-se receptivos à adição de novos cenários, personagem 

“Agente Y” do sexo feminino e outros veículos além do skate; 

 Quando perguntados se pudessem inventar outro jogo, os sujeitos do gênero 

masculino sugeriram um jogo mais radical/violento, e as do gênero feminino 

sugeriram um jogo de moda. Foi sugerido também “um jogo para salvar pessoas 

de afogamentos na praia”. 

 

Destaca-se ainda, que durante a realização dos testes com os pré-adolescentes 

participantes, o mesmo jogo também foi apresentado a um pré-adolescente portador da 

síndrome de Down. Durante a interação com o jogo, este apresentou bastante dificuldade em 
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operar os controles de jogo (teclado e mouse), não conseguindo prosseguir na partida. Porém, 

quando apresentado a uma interface sensível ao toque (touch screen) de um celular 

smartphone de um dos pesquisadores, o participante apresentou bastante habilidade e 

desenvoltura, o que comprova a facilidade dos pré-adolescentes com esse tipo de interação e 

uma possível recomendação para a disponibilidade de uma versão do jogo em dispositivos 

móveis. 

 

3.1.2 Análise e Discussão 

 

Após a análise dos resultados obtidos com a realização da avaliação da animação e 

protótipo do jogo sério digital “Esquadrão 192”, pode-se destacar alguns pontos: 
 

 A animação e o jogo poderiam apresentar os sintomas do AVC com maior ênfase; 

 A maioria dos participantes demonstrou ter gostado da música cantada da 

animação (principalmente as meninas), quase sempre cantando a mesma nos 

momentos em que a animação era apresentada; 

 A experiência (imersão) dos pré-adolescentes com o jogo é completa: estes não 

são muito criteriosos com os elementos da interface e costumam compreendê-la 

sem dissociar do conteúdo apresentado pelo jogo, tolerando alguns erros de 

programação (bugs) e dificuldades ocorridas durante a interação; 

 A interatividade proporcionada pelo jogo digital ocasionou um maior 

envolvimento e preferência dos participantes por este, possibilitando os sujeitos 

“estarem no controle das ações” além de “permitir salvar pessoas”, confirmando o 

que aponta Seligman (2004) ser uma atitude positiva e gratificante em humanos, 

gerando uma sensação de felicidade; 

 Os elementos audiovisuais utilizados (traço, cores, música etc.) influenciam na 

aceitação e satisfação com o jogo, devendo este contemplar as preferências 

estéticas dos pré-adolescentes que variam de forma individual (gostos pessoais) e 

coletiva (gênero e cultura dos indivíduos); 

 Apesar de apresentarem um pouco de dificuldade inicial, os participantes 

afirmaram, em sua grande maioria, não achar o jogo difícil, comprovando assim a 

importância da existência do fator desafio nos jogos em geral; 

 Os efeitos sonoros e trilhas musicais são importantes para dar identidade e 

ambientação ao jogo. As falas dubladas dos personagens tornam-se vitais para a 
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apresentação de informações, reforçadas com o auxílio do texto, principalmente 

para o público mais jovem; 

 Alguns sujeitos relataram se sentir "alegres" por estarem participando da pesquisa, 

na aplicação do teste de humor (Pick-A-Mood) durante o pós-teste. 

 

Com estas observações, é possível identificar algumas modificações que levem a 

uma maior adequação do jogo com seu público-alvo, tais como: 

 

Estética e narrativa 

 Adequar o aspecto visual do jogo com as preferências de seu público-alvo, com a 

adição de imagem interessantes (coloridas e atrativas) e esclarecedoras (de fácil 

leitura), com a reformulação dos personagens e cenários mais bem trabalhados; 

 Adição de cenas mais dinâmicas, utilizando por exemplo personagens e cenários 

animados e cut-scenes para a apresentação da história ao jogador, no início e no 

encerramento do jogo; 

 

Interface e jogabilidade 

 Melhorar a qualidade do áudio do jogo assim como das falas dubladas dos 

personagens; 

 Permitir ao jogador a possibilidade de escolher o sexo do avatar protagonista 

(menino ou menina) assim como o modo de locomoção (skate, patins, patinete, 

bicicleta ou até ambulância); 

 Aumentar a complexidade do jogo através da adição de fases ou “levels”, e vidas 

do jogador; 

 O jogo não deveria reiniciar após as colisões com os obstáculos encontrados no 

percurso, acrescentando feedback nos momentos em que o avatar do protagonista 

colide com o obstáculo, como o uso de efeitos sonoros e/ou visuais, além da 

exibição da mensagem de “game over” quando a partida é perdida; 

 Permitir que o jogo prossiga mesmo após o jogador decidir chamar o SAMU 

quando não for necessário. Uma tela explicativa poderia informar qual escolha 

deveria ter sido feita, dando continuidade ao jogo; 

 Propor um cenário mais interativo e dinâmico, apresentando pessoas e objetos ao 

fundo; 
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 O jogador poderia ser recompensado com pontos ou moedas para as ações no 

decorrer da partida, podendo trocá-los posteriormente por como roupas e 

acessórios para seu avatar; 
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3.2 AVALIAÇÃO DA ANIMAÇÃO E BETA DO JOGO SÉRIO DIGITAL 

 

3.2.1 Resultados 
 

Para os testes com a versão beta, participaram 29 pré-adolescentes (Gráfico 14), com 

média de idade igual a 9 anos e cursando entre o 2o e 5 o ano do ensino fundamental. 

 

 
Gráfico 14. Idade dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Dos 29 pré-adolescentes participantes desta etapa, 17 foram do gênero feminino e 12 

do gênero masculino (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15. Gênero dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Segundo critérios metodológicos, os 29 participantes foram organizados nos quatro 

grupos: Animação (Grupo 1), Animação/Jogo (Grupo 2), Jogo/Animação (Grupo 3) e Jogo 

(Grupo 4), com 7, 7, 7 e 8 sujeitos respectivamente em cada grupo (Gráfico 16). Os 

participantes tiveram contato com um ou ambos instrumentos pedagógicos (animação e jogo 

sério digital) obedecendo a mesma sequência descrita no nome do respectivo grupo. Ao todo, 
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21 participantes assistiram a animação (Grupos 1, 2 e 3) e 22 puderam interagir com o jogo 

(Grupos 2, 3 e 4). 

 
Gráfico 16. Grupos nos quais os participantes foram inseridos.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

No primeiro dia de testes, após a realização das entrevistas individuais do pré-teste, 

foi comprovado que dos 29 entrevistados, todos disseram ter contato com desenhos animados 

e jogos digitais, sendo que apenas 2 afirmaram não saber ligar de um telefone celular (Gráfico 

17). 

 
Gráfico 17. Pré-teste: perguntas acerca das tecnologias abordadas na pesquisa.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Quando perguntado aos sujeitos por quais dispositivos tinham acesso aos jogos 

digitais, foi constatado que a maioria utilizava o computador (20), seguido do celular (15), 

tablet (8) e videogame (5) (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Pré-teste: dispositivos pelos quais os sujeitos interagem com jogos digitais.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Ainda no pré-teste, quando perguntado se os sujeitos sabiam do que se tratava o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) a maioria (22) dos participantes afirmou que “sim”, 

porém apenas um sujeito soube apontar corretamente algum dos sintomas da doença, 

enquanto que o restante (28) não soube responder (Gráfico 19). 

 

 
Gráfico 19. Pré-teste: pergunta a respeito do AVC. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Em seguida, quando perguntado aos participantes se estes sabiam o que era o 

SAMU, a maioria (23) respondeu positivamente. Porém, apenas 6 sujeitos souberam 

responder corretamente o número 192, enquanto os demais responderam errado ou não 

souberam responder (Gráfico 20). 
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Gráfico 20. Pré-teste: pergunta a respeito do SAMU. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Após contato dos sujeitos da pesquisa com a animação, no pós-teste verificou-se que 

dos 21 participantes que assistiram a animação, todos sem exceção disseram ter gostado da 

mesma, destacando os seus personagens, desenhos, cores e música, sendo que 18 afirmaram 

que assistiriam novamente e apenas 3 disseram não querer assistir outra vez (Gráfico 21). 

 

 
Gráfico 21. Pós-teste da animação. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Ainda no pós-teste, no teste de humor (Pick-A-Mood) da animação (Gráfico 22), os 

humores mais relatados após a visualização da mesma pelos participantes foram: “alegre” 

(15), “empolgado” (3) e “calmo” (3). Destaca-se que alguns sujeitos chegaram a relatar que se 

sentiram "alegres" por estarem participando da pesquisa.  
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Gráfico 22. Teste de humor (Pick-A-Mood) da animação. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

 

Por sua vez, após contato com o jogo, verificou-se que todos os 22 participantes que 

puderam interagir com o este disseram ter gostado e que jogariam novamente (Gráfico 23). 

Os participantes destacaram os desenhos e vozes dos personagens, alguns o movimento da 

boca dos personagens, os cenários, as fases (skate e da ambulância), o celular virtual e a tela 

de discagem. 
 

 
Gráfico 23. Pós-teste do jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Destaca-se que antes da interação com o jogo, foi observado por alguns segundos 

como o sujeito reagiria aos controles do game, já que sua versão beta não possui qualquer tipo 

de tutorial. Pode-se notar bastante dificuldade por parte dos participantes em assimilar o 

“teclado para a ação com avatar” e o “mouse para escolhas na interface do jogo”, como uma 

dificuldade em alternar entre ambos os periféricos durante a partida. 

Ainda no pós-teste, no teste de humor (Pick-A-Mood) do jogo os humores (Gráfico 

24) mais relatados após a interação com este foram: “alegre” (16), “empolgado” (7) e “calmo” 

(6). Observou-se que um participante disse se sentir ao mesmo tempo estar "irritado", porque 

“bateu” (ambulância) e “triste” porque “a pessoa passou mal”; assim como outro participante 



92 
 

 

assinalou todos os humores positivos presentes na escala (alegre, empolgado, calmo e 

relaxado). Mais uma vez, como no teste de humor da animação, alguns sujeitos chegaram a 

relatar que se sentiam "alegres" por estarem participando da pesquisa. 

 

 
Gráfico 24. Teste de humor (Pick-A-Mood) do jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Observou-se também que quando perguntados acerca de uma preferência (jogo ou 

animação), dos 14 sujeitos que interagiram com a animação e com o jogo (grupos 2 e 3), 11 

pré-adolescentes disseram preferir o jogo à animação, enquanto apenas 1 participante disse 

gostar mais da animação e 2 disseram ter gostado de ambos (Gráfico 25). 

 

 
Gráfico 25. Pós-teste acerca da preferência com sujeitos que interagiram com animação e jogo 

sério digital. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Ainda no pós-teste, quando perguntado se sabiam algum dos sintomas do AVC, 

comparando os sujeitos que tiveram contato apenas com a animação com aqueles que 
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tiveram contato apenas com o jogo, de uma forma geral, podemos perceber que o jogo teve 

uma maior eficácia para a retenção dessa informação pelos sujeitos (Gráfico 26). 

 

 
Gráfico 26. Retenção dos sintomas do AVC no pós-teste. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Quando perguntado sobre o número do SAMU, comparando os sujeitos que tiveram 

contato apenas com a animação com aqueles que tiveram contato apenas com o jogo, de 

uma forma geral, podemos observar apesar da animação apresentar uma ligeira eficácia para a 

retenção dessa informação pelos sujeitos, não houve diferenças significativas quando 

comparamos a retenção do número do SAMU entre a animação e o jogo (Gráfico 27). 

 

 
Gráfico 27. Retenção do número do SAMU no pós-teste. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Ao fazermos a mesma comparação baseado nas respostas do “pré-teste” e “pós-

teste”, entre os sujeitos que tiveram contato apenas com a animação com aqueles que 
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tiveram contato apenas com o jogo, na retenção de algum dos sintomas do AVC e do 

número do SAMU, percebemos que as duas conclusões anteriores são mantidas: (i) com o 

jogo apresentando maior eficácia para o aprendizado dos sintomas do AVC e (ii) não houve 

diferenças significativas na retenção do número do SAMU comparando a animação com o 

jogo (Gráfico 28). 

 

 
Gráfico 28. Retenção das informações comparando pré e pós-teste.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Após o intervalo de 24 horas (um dia), foi realizado o teste de retenção com 

“dedoches”, de forma individual com cada um dos 21 participantes em um ambiente isolado 

(oito sujeitos faltaram esta etapa). Observou-se que 17 participantes responderam 

corretamente o número 192 do SAMU, e apenas 4 erraram a resposta (Gráfico 29). 

 

 
Gráfico 29. Teste de retenção com dedoches. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No teste de preferência, assim como na etapa de avaliação da animação e protótipo 

do jogo sério digital, observou-se uma maior predileção pelo jogo (Gráfico 30) no 

comportamento dos participantes em grupo: ao entrarem na sala com os dois computadores 

(um com a animação e outro com o jogo), todos os participantes buscaram o computador com 

o jogo sério digital.  

 
Gráfico 30. Teste de preferência. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
  

Ao término do segundo dia, foi realizada a sessão de grupo focal, destacando alguns 

pontos além dos que já foram anteriormente observados: 
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 Durante o grupo focal, a maioria dos participantes cantou a música da animação; 

 A maioria dos participantes disse preferir o personagem idoso da animação ao 

personagem idoso do jogo; 

 Todos os participantes disseram preferir o celular “moderno” do jogo ao celular 

“antigo” apresentado pela animação; 

 A maioria dos participantes disse preferir a personagem feminina do jogo à 

personagem feminina (vovó) da animação; 

 A maioria dos participantes disse preferir as músicas “agitadas” do jogo às 

músicas “tranquilas” da animação; 

 No jogo, todos os participantes aprovaram a possibilidade de escolha do sexo do 

avatar do personagem “Agente X/Y”, escolhendo respectivamente o personagem 

do seu gênero; 

 No jogo, acerca da cut-scene do prólogo da história, alguns participantes disseram 

não ter prestado atenção nesta e a maioria afirmou não ter conseguido ler a lista 

com os sintomas apresentados; 

 No jogo, acerca da rede social apresentada na cut-scene de encerramento da 

história, todos os participantes disseram ter gostado, sendo que dois comentaram 

que a mesma é apresentada de forma rápida e um participante comentou que 

notou semelhanças dos ícones e cores com a rede social que utiliza no mundo real; 

 No jogo, acerca da tela de fim de jogo (game over) os participantes sugeriram que 

esta fosse falada, além de exibida a mensagem textual; 

 No jogo, acerca do desenho do personagem idoso, um participante comentou “o 

mesmo parece doente” e todos concordaram que este “é feio”, sugerindo algumas 

melhorias como “mudar o cabelo” e “tirar a barriga”; 

 Todos os participantes disseram que jogariam uma versão do jogo para tablet e 

smartphone; 

 Para o jogo, houve sugestões de novos cenários (rua, praça, parque, zoológico, 

hospital e colégio, cemitério, mansão, casa mal assombrada, Japão, planeta), 

veículos (ônibus, bicicleta, moto, patinete, avião, helicóptero, jato) e personagens 

(tio, vó, jogador de basquete, pai e mãe); 

 Demais sugestões para melhoria do jogo: roupas mais bonitas para os agentes (cor 

da roupa combinando com skate, usar tênis ou sapato), skate com “nitro”; 

 Quando perguntados se pudessem inventar outro jogo, os sujeitos do gênero 

masculino sugeriram um jogo mais radical/violento, e as do gênero feminino 
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sugeriram um jogo de moda. Foi sugerido também “um jogo para salvar pessoas 

de acidentes de trânsito”. 

 
3.2.2 Análise e discussão 

 

Ao analisarmos os resultados obtidos após a realização da avaliação da animação e 

beta do jogo sério digital, podemos destacar alguns pontos: 

 

 Quanto a maior eficácia do jogo para a retenção dos sintomas do AVC, podemos 

sugerir que a fala dublada dos personagens no momento que indicam os sintomas 

do AVC, pode ter contribuído de forma expressiva para o resultado apresentado, 

já que se verificou que a dublagem é mais eficaz do que a apresentação verbal de 

informações. 

 A dificuldade de leitura apresentada pelos participantes dificultou a interação com 

o jogo em determinados momentos (como nas mensagens da interface para o 

jogador), ressaltando a importância da dublagem da fala dos personagens e 

mensagens e avisos da interface do jogo; 

 No jogo, apesar de grande maioria dos participantes perderem (game over) e/ou 

sentirem dificuldade em determinados momentos, quando perguntados se acharam 

o jogo difícil, a maioria concordou que não; 

 No grupo 2 (Jogo/Animação) apesar de terem assistido a animação antes de 

interagir com o jogo, a maioria dos sujeitos demonstraram ter aprendido os 

sintomas com o jogo do que com a animação; 

 Alguns sujeitos que tiveram contato com a animação e com o jogo, disseram não 

querer assistir a animação novamente, mas concordaram em jogar de novo; 

 Durante o início da interação com o jogo, por muitas vezes os participantes 

ficaram inertes ou perguntaram acerca dos controles, o que reforça a necessidade 

de um tutorial interativo para a versão definitiva do jogo; 

 Os participantes apresentaram dificuldade com a alternância dos periféricos de 

controle do jogo (mouse e teclado), em que principalmente o uso do mouse causou 

muita dificuldade na interação com o jogo; 

 Assim como na etapa de avaliação anterior com protótipo do jogo sério digital, 

alguns sujeitos relataram ter se sentido "alegres" por estarem participando da 

pesquisa, na aplicação do teste de humor (Pick-A-Mood) durante o pós-teste. 
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Com estas observações, é possível identificar algumas modificações que levem a 

uma adequação do jogo com seu público-alvo, organizadas por categorias e apresentadas a 

seguir: 

 

Interface e jogabilidade 

 Diante das dificuldades apresentadas pelos jogadores com a leitura e interpretação 

do texto escrito, torna-se necessário também implementar a dublagem nas 

mensagens/avisos da interface para o jogador, que atualmente são apresentadas 

apenas de forma verbal, como na tela de game over e na tela de diálogo com os 

personagens secundários; 

 Diante das dificuldades apresentadas pelos jogadores com o mouse, torna-se 

viável atribuir o uso deste periférico apenas como controle alternativo de 

determinadas ações da interface (seleção de personagens, pular cut-scenes, pausar 

o jogo, discagem com celular virtual) limitando os controles principais da ação e 

da interface ao teclado, utilizando teclas númericas e alfa-numéricas nos 

nomentos em que o jogador deverá fazer escolhas durante o jogo;  

 Diante do desconhecimento dos jogadores com os controles de jogo, torna-se 

essencial a apresentação de um tutorial de controles na abertura de cada fase 

(skate e ambulância) do game; 

 Na tela de início, na frase “pressione uma tecla”, substituir o termo “pressione” 

por “aperte”; 

 Permitir ao jogador a opção de “pause” no jogo; 

 Permitir ao jogador a opção de “ligar/desligar” o audio do jogo;  

 Equalização de todos os áudios do jogo, mantendo um padrão de volume; 

 Adição dos cenários “praia” e “parque” para a fase de jogabilidade lateral (skate); 

 Na tela de discagem com celular virtual, fazer o teclado funcionar por completo, 

inclusive dando a possibilidade do jogador “apagar” um dígito no botão de cor 

vermelha, e efetivar a ligação no botão de cor verde; 

 Na tela de discagem com celular virtual, caso o jogador disque o número do 

SAMU (192) incorretamente, o jogo deverá apresentar a opção correta por meio 

do interlocutor (Chefe do Esquadrão); 

 Na fase da ambulância, ajustar o nível de dificuldade, pois este oscila entre “muito 

fácil” e “muito difícil”; 
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Estética e Narrativa 

 Na cena do prólogo, apresentar os sintomas do AVC mais devagar e com 

dublagem além de apenas texto, assim como dar mais ênfase ao número do 

SAMU; 

 No prólogo, o jogo poderia apresentar de forma breve o significado e subtipos do 

AVC; 
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4 CONCLUSÃO E DESDOBRAMENTOS 
 

 

No âmbito da Educação, o uso de tecnologias digitais vem para enriquecer e facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem, com a presença de aspectos interativos que os métodos 

tradicionais de ensino não oferecem e assim possibilitando novas formas de produzir e 

consumir conhecimento. Nesse cenário, os jogos digitais podem ser utilizados como 

mediadores do processo de construção do saber, em que os alunos aprendem os conteúdos 

implícitos no jogo de forma natural, desenvolvendo diversas habilidades motoras e cognitivas 

importantes para o contexto educacional. 

Os jogos digitais diferem das ferramentas tradicionais pela sua interatividade e 

podem ser explorados no cenário educacional para envolver e motivar os aprendizes. A partir 

de uma mecânica básica, o jogo busca envolver os jogadores em um universo artificial e 

assim criar uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo divertida. Para isso, o design de 

jogos digitais apresenta-se como valioso recurso na projetação para tais experiências, em que 

através do desenvolvimento dos jogos sérios (serious game) torna-se possível combinar a 

diversão dos jogos com conteúdos e estratégias pedagógicas. 

Por se tratar de sistemas digitais interativos, no processo de desenvolvimento de 

jogos digitais (Game Design) torna-se necessária uma equipe multidisciplinar de trabalho, 

assim como a inserção do próprio usuário final no processo de design (Design Centrado no 

Usuário), participando ativamente durante a projetação e avaliação do produto, já que o 

sucesso deste está condicionado à sua adequação ao público, pois a escolha dos elementos 

pertencentes ao universo do jogo (história, personagens, desenho, música, interface etc.) 

interfere na sua aceitação. No desenvolvimento de jogos com fins pedagógicos, se faz 

necessário ainda a inclusão de um profissional da área de educação trabalhando em conjunto 

com os outros membros da equipe. As escolhas de design podem afetar a eficiência 

pedagógica do jogo, que não deve focar apenas o conteúdo didático, e contemplar também o 

fator diversão, intrínseco aos jogos, com a inserção de elementos de entretenimento comuns 

aos games. 

Após o contato com os sujeitos da pesquisa, pode-se afirmar que as tecnologias 

digitais foram muito bem recebidas no ambiente escolar, com a maioria dos estudantes pré-

adolescentes relatando “humores positivos” após a interação com a animação e com o jogo e 

por participarem da pesquisa. A opção pela inclusão dos sujeitos no processo de design foi 

decisiva para a compreensão de suas reais necessidades e da experiência destes com as 
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tecnologias, assim como das questões específicas relativas ao processo de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que as estratégias de interação e 

abordagens da temática mostraram-se adequadas e pertinentes a especificidades do público-

alvo, pois, de uma forma geral, os pré-adolescentes demonstraram ter compreendido bem a 

mensagem educativa, transmitida em linguagem acessível à idade.  

Após a realização das etapas de avaliação da animação e jogo sério digital para 

desktop sobre sintomas e procedimentos de emergência do Acidente Vascular Cerebral, 

conclui-se que embora não houve diferenças significativas entre a retenção do número do 

SAMU ao comparar o jogo com a animação, a utilização do jogo sério digital demonstrou ser 

mais eficaz para a retenção dos sintomas do AVC assim como na preferência do público-alvo. 

Deste modo, sugere-se que como ferramenta ergopedagógica aplicada à Educação 

em Saúde, o jogo sério digital desenvolvido atendeu as intenções e expectativas dos 

pesquisadores.  Os resultados apontaram uma eficácia pedagógica para a motivação e 

engajamento dos pré-adolescentes participantes na atividade proposta. Devido ao seu caráter 

imersivo, interativo e divertido, o jogo sério digital pode contribuir para a construção de 

conhecimentos que possam ser aplicados em contextos reais da vida dos jogadores-

aprendizes. 

Como desdobramento da pesquisa, o jogo sério digital para desktop desenvolvido 

será finalizado a partir das recomendações levantadas a partir da avaliação da versão beta, e 

dessa forma gerando a versão 1.0 a ser disponibilizada de forma gratuita na Internet por meio 

do web site www.esquadrao192.com.br (em versão desktop para os sistemas operacionais 

Microsoft® Windows, Apple® Mac OS e Linux) e distribuída fisicamente junto a um kit 

educativo em campanhas de sensibilização e combate ao AVC. 
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Figura 18. Kit educativo com almanaque, jogo analógico e digital.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

O kit educativo foi desenvolvido pela mesma equipe multidisciplinar de trabalho do 

jogo sério digital, sendo composto por três itens: um (i) almanaque, com atividades e 

passatempos abordando o AVC e o SAMU; (ii) um jogo analógico, com os bonecos de dedo 

“dedoches” impressos; e (iii) uma cópia em DVD do jogo sério digital para desktop 

(Esquadrão 192). A proposta do kit é que este seja distribuído e utilizado por professores e 

alunos de escolas públicas brasileiras em diferentes situações de ensino-aprendizagem, já que 

o processo de desenvolvimento dos instrumentos pedagógicos buscou tornar a sua utilização 

bastante flexível, com o uso ou não de um roteiro pedagógico oferecido.  

 

 

  
Figura 19. Almanaque do kit contendo passatempos ilustrados.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Um dos itens desenvolvidos para compor o kit educativo, além do jogo sério 

analógico (bonecos de dedo “dedoches”) e do jogo sério digital (Esquadrão 192) já 

apresentados neste trabalho, foi o almanaque ilustrado (Apêndice N), com atividades e 

passatempos sobre o AVC, sintomas e procedimentos de emergência e sobre o número 192 do 

SAMU, orientados ao mesmo público-alvo dos sujeitos da pesquisa: estudantes pré-

adolescentes com idade entre 8 e 12 anos. 

Destaca-se que alguns itens que compõem o kit educativo (jogo sério digital, marca e 

personagens animados) irão gerar patentes por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 Como mais um desdobramento da pesquisa, sugere-se a realização de futura 

pesquisa a respeito do fator diversão experimentado pelos jogadores, comparando uma versão 

de jogo comercial do gênero “ação” com o jogo sério digital desenvolvido (Esquadrão 192). 

Sugere-se o desenvolvimento de uma versão do jogo sério digital para dispositivos 

móveis, como tablets e smartphones, devido sua popularidade entre o público-alvo. Para isto, 

torna-se necessário adaptar o roteiro, interface e demais elementos presentes no jogo às 

especificidades técnicas e da experiência de uso com sistemas móveis digitais.  
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APÊNDICE A – Documento de Game Design do protótipo do jogo sério digital 
“Esquadrão 192” 
 

 

O desenvolvimento do protótipo do jogo sério digital ocorreu no período de janeiro a 

março de 2014, e envolveu uma equipe multidisciplinar de trabalho formada por: um 

desenvolvedor de código, um ilustrador designer, um compositor de trilha musical e três 

dubladores (Interlocutor, Agente X e idoso) compostos por alunos do curso de Design da 

UFRN, todos sob a supervisão de um coordenador e especialistas em educação. Destaca-se 

que o desenvolvimento desta versão não contou com a participação do autor do presente 

trabalho.  
 

 
Figura 20. Telas de entrada (A) e da missão apresentada ao jogador com protótipo do jogo (B). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

No protótipo do jogo, o jogador assume o papel do protagonista, denominado 

“Agente X” (Figura 12) e no início da interação ocorre a apresentação da missão de jogo 

através de uma mensagem recebida no celular virtual do personagem: buscar um idoso com 

sintomas do AVC que encontra-se pelo cenário, acionando ajuda médica discando para o 192 

do SAMU.  

 

 
Figura 21. Personagens do jogo: Agente X (esquerda) e idosos (direita).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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O jogo apresenta-se graficamente em duas dimensões (2D) com visão em terceira 

pessoa, permitindo ao jogador se enxergar pelo cenário através do avatar do personagem 

“Agente X”. A mecânica básica, ou seja, a atividade essencial repetida dos jogadores, consiste 

basicamente em desviar de latas de lixo e pneus (Figura 13a) e interagir com os idosos que 

surgem pelo trajeto de jogo. Esta mecânica aproxima-se do gênero side-scrolling, bastante 

popular em jogos 2D e que apresenta um cenário de jogabilidade lateral. O jogo ainda pode 

ser inserido como pertencente ao gênero “ação”, que busca envolver o jogador na trama 

virtual. Tais estruturas foram escolhidas por serem compatíveis com o objetivo do projeto, em 

que o jogador deverá explorar o cenário para interagir com seus elementos. 

Para alcançar o objetivo maior proposto pelo jogo (salvar o idoso com sintomas do 

AVC), o jogador terá de passar por objetivos menores que desafiam suas habilidades, tendo 

que desviar de obstáculos intencionalmente colocados em seu caminho. Durante a partida, 

caso haja a colisão do avatar com algum dos obstáculos, o jogador é obrigado a voltar ao 

início do percurso. Quando o avatar do jogador encontra um dos personagens idosos, tem 

início uma cena de diálogo entre ambos (Figura 13b), em que o jogador poderá prestar 

socorro, acionando a emergência médica, caso constate algum dos sintomas do AVC. 

 

 
Figura 22. Avatar do jogador em ação (A) tela de diálogo com idoso saudável (B).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

O jogo trabalha com o raciocínio e a tomada de decisões do jogador, no qual este, ao 

se deparar com uma situação-problema (idoso com problema de saúde), é apresentando a 

algumas alternativas (ligar ou não para o SAMU), devendo identificar possíveis estratégias 

para resolvê-la a partir das informações que o jogo lhe apresenta (sintomas do AVC e número 

do SAMU).  Para a interface do jogo, optou-se pela presença da característica multimodal, 

conjugando texto e som através do uso de dublagens para as falas dos personagens, 
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acompanhado de legendas na parte inferior da tela, com o objetivo de reforçar as mensagens e 

possibilitar o acesso para um público mais diversificado. 

 

 
Figura 23. Avatar do jogador em ação (A) tela de diálogo com idoso doente (B).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Para chamar o SAMU, o jogador terá de discar o número 192 em um celular virtual 

(Figura 15a). Caso não saiba ou disque incorretamente o número, o próprio jogo apresenta 

novamente ao jogador a lista dos sintomas e o respectivo número de emergência, podendo o 

jogador voltar ao início do jogo e tentar o desafio novamente através de um botão localizado 

na parte superior esquerda da tela (Figura 15b). 

 

 
Figura 24. Tela da discagem (A) e de apresentação dos sintomas do AVC (B). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Caso obtenha êxito e consiga acionar devidamente o SAMU, uma sequência animada 

é apresentada pelo jogo (Figura 16a), gratificando o jogador pelo êxito em salvar a vida do 

personagem idoso, com a exibição de uma manchete estampada na capa de um jornal fictício 

da história (Figura 16b), acontecendo em seguida o seu desfecho. 
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Figura 25. Sequência animada com chegada da emergência médica (A)  

e gratificação do jogador (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

O jogo exige do jogador a memorização do número 192 do SAMU apresentado no 

prólogo da aventura ou que este consiga extrair tal informação de seu contexto real, 

possibilitando um intercâmbio de valores a partir do contexto real do jogador. De maneira 

subjetiva, o jogo ainda incorpora ideias e valores culturais do próprio público-alvo, por meio 

do desenho dos personagens, do estilo gráfico da interface, dos áudios e músicas do jogo etc., 

com o objetivo de atingir de forma significativa o público-alvo formado por pré-adolescentes. 

Deste modo, o jogo se propõe a caminhar no limite entre o espaço criado pelo jogo e a 

realidade do jogador, em que o conhecimento adquirido em qualquer um dos planos 

modificará sua cultura e modo de vida. 

Com objetivo de causar uma maior imersão durante a partida, o jogo explora a 

estrutura narrativa através da criação da história, personagens, cenários, diálogos e situações 

de jogo apresentadas por meio de imagens, animações e sons, recursos importantes para 

moldar a experiência desejada. Optou-se pela utilização de efeitos sonoros próximos da 

realidade e trilhas sonoras agitadas no estilo “rock”, que vai de encontro ao estilo “ação” que 

o jogo apresenta na sequência de jogabilidade lateral. 

A entrada (input) ou os controles do jogador acontece por meio do teclado, através 

das teclas “seta para cima” e “seta para baixo” (alternativamente as teclas “W” e “S”); e pelo 

uso do mouse, que possibilita a realização de escolhas na interface gráfica. A saída (output) 

acontece através da tela do monitor de vídeo e dos alto-falantes. Os controles de jogo podem 

ser consultados pelo jogador através da opção “Ajuda” (Figura 17a) disponível no menu da 

tela de início do game, que ainda apresenta a opção “Sobre”, com a ficha técnica da equipe de 

desenvolvimento do projeto, que também é apresentada ao jogador quando este finaliza o jogo 

(Figura 17b). 
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Figura 26. Apresentação dos controles de jogo na tela “Ajuda” (A) e equipe técnica de 

desenvolvimento do jogo na tela “Sobre”. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

A seguir apresentamos um fluxograma com o storyboard do protótipo do jogo sério 

digital desenvolvido (Figura 18), apresentando as telas representativas e suas árvores de 

decisão, mostrando todos os caminhos possíveis que o jogador poderá tomar durante a 

partida. 
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Figura 27. Fluxograma do protótipo do jogo sério digital. Fonte: Adaptado de SANTA ROSA et 

al. (2014).
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APÊNDICE B – Documento de Game Design do beta do jogo sério digital 
“Esquadrão 192” 
 
 

Após a análise dos dados obtidos na avaliação realizada com a animação e protótipo 

do jogo, teve início o desenvolvimento da versão beta do jogo sério digital6 para desktop 

“Esquadrão 192”, buscando contemplar as principais recomendações oriundas da etapa 

anterior da pesquisa com usuários. O período de desenvolvimento da versão beta aconteceu 

de julho a novembro de 2014, e a versão do jogo exportada para o sistema operacional 

Microsoft® Windows. Destaca-se que no desenvolvimento desta versão, houve a contribuição 

do autor do presente trabalho, como produtor, ou seja, fazendo a ponte entre os especialistas 

em educação e coordenadores do projeto e a equipe técnica de desenvolvimento. 

 

1  Metodologia de trabalho 
 

A metodologia de desenvolvimento da versão beta do jogo sério digital para desktop 

“Esquadrão 192” contemplou a realização de ciclos iterativos que envolveram as fases de 

ideação, prototipagem, avaliação e refinamento de cada novo protótipo gerado. Por se tratar 

de uma atividade multidisciplinar de trabalho, o desenvolvimento do jogo exigiu uma equipe 

de profissionais com diferentes perfis, apresentados na tabela abaixo (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2. Perfis dos profissionais da equipe de desenvolvimento do beta do jogo sério digital. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Qtd. Perfil Descrição 
1 Desenvolvedor de código Responsável pela programação. 
1 Diretor de arte Responsável pela identidade visual, interface gráfica do usuário e 

arte finalização das imagens.  
1 Ilustrador Responsável pelos desenhos dos personagens, objetos e cenários. 
1 Designer de som Responsável pela criação dos efeitos sonoros. 

1 Compositor Responsável pela criação das trilhas musicais. 

1 Redator e diretor  

de dublagem  

Responsável pelo desenvolvimento do roteiro de falas, direção e 

captura dos áudios da dublagem. 

5 Dublador Responsável pelo áudio da fala dos personagens. 

                                                

 
6 A versão beta do jogo está disponível em: < http://www.esquadrao192.com.br >. 
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2 Testador (Debugger) Responsável por identificar problemas na usabilidade e 

jogabilidade nas versões protótipo do jogo. 

1 Produtor Responsável por supervisionar a equipe de desenvolvimento.  

3 Especialistas em 
educação 

Responsáveis pela adequação dos conteúdos didáticos-
pedagógicos a estrutura do jogo. 
 

 

 

Os recursos técnicos empregados no processo de desenvolvimento envolveram uma 

série de equipamentos de software e hardware específicos, listados a seguir. 

 

1.1  Software 

 Editor/motor de jogo: Game engine Construct 2® Personal Edition v.1.90; 

 Editores de imagem: Adobe Ilustrator® CS5; Adobe Photoshop® CS5/6; Easy 

Paint Tool Sai®; 

 Editores de áudio: Audacity® 2.06; Guitar Pro® 5.2; Cockos REAPER® 

v4.62/x64 (Waves Plug-Ins Bundle V9; Addictive Drums; Miroslav 

Phillharmonik e IK Multimedia AmpegSVX). 
 

1.2  Hardware 

 Programação: 1 Notebook Philco® 14I-B744W8SL-3D (AMD Brazos® Dual 

Core 1Ghz, 4GB RAM, HD 500 GB) com sistema operacional Microsoft 

Windows® 8.1 (32 bits). 

 Ilustração:  

 1 Notebook Dell® N4030 (Intel Core® i3, 4GB RAM, 600 GB HDD) com 

sistema operacional Microsoft Windows® 8.1 (32 bits);  

 1 Desktop PC (Intel Pentium® Dual Core 3 GHz, 4GB RAM) com sistema 

operacional Microsoft Windows® 7 Professional (32 bits); 

 Mesas Digitalizadoras: Wacom Bamboo® CTE 450 e CTL470L. 

 Edição gráfica/efeitos sonoros: 1 MacBook® White (Intel Core® 2 Duo, 2.4 

GHz, 8 GB DDR3) com sistema operacional Mac OS X® 10.6.8 (32 bits). 

 Trilha sonora:  

 1 Desktop PC (Intel Pentium® Dual Core 2.7 GHz, 4 GB RAM) com sistema 

operacional Microsoft Windows® 8.1 (64 bits);  

 Placa de som Guitar Link Behringer® UCG-102. 
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2  Roteiro pedagógico 
 

Com o objetivo de apoiar as decisões do game design às intenções didático-

pedagógicas, foi desenvolvido um roteiro que relaciona as principais ações do jogador aos 

conteúdos apresentados, justificando a presença de recursos e elementos audiovisuais 

(Apêndice I). 

 

3  Estética visual 
 

 A identidade visual do jogo sério digital “Esquadrão 192” foi retrabalhada, de modo a 

facilitar a identificação e compreensão do nome do jogo e contribuir para a memorização do 

número 192, ao se fazer uso da mesma paleta de cores do logotipo do SAMU (Figura 26). 

 

 
Figura 28. Nova identidade visual do jogo (A) tendo como referência o logotipo do SAMU.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Por se tratar de um jogo que apresenta aspectos da realidade, sua estética apresenta 

um desenho mais realista, porém estilizado. O desenho dos personagens, cenários e demais 

elementos visuais do jogo buscou contextualizar as preferências estéticas apresentadas pelos 

participantes durante as entrevistas realizadas na avaliação da animação e protótipo do jogo, 

adotando um estilo de traço menos infantil. O conceito artístico do projeto apresenta 

influências dos quadrinhos e desenhos animados japoneses (mangá e anime).   

A versão masculina do personagem principal (Agente X) foi remodelada e criada 

uma versão feminina (Agente Y) (Figura 27a), além do chefe do Esquadrão (Figura 27b) com 

o objetivo de personificar visualmente o interlocutor que transmitirá a missão principal ao 

jogador durante a partida. 
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Figura 29. Desenho dos personagens principais do jogo: Agente X e Y (A) e chefe do 

esquadrão (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Além dos personagens descritos anteriormente, foram desenvolvidos também os 

desenhos dos demais personagens do jogo (Figura 28) com quem o avatar controlado pelo 

jogador irá interagir pelo cenário. Destaca-se que na versão beta, apenas os dois primeiros 

personagens exibidos abaixo (idoso e mulher) foram utilizados, ficando os demais para a 

versão definitiva do jogo. 

 

 
 

Figura 30. Desenho dos personagens secundários do jogo.  
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A simplicidade do traço foi uma característica mantida na criação dos sprites dos 

personagens do jogo, com o objetivo de facilitar a leitura das imagens. Cada personagem 

(principal ou secundário) é apresentado numa sequência de imagens dinâmicas durante o 

jogo. 
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Figura 31. Sprites da versão masculina do personagem principal (Agente X).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Visando facilitar a identificação dos sintomas do AVC pelos jogadores, cada um dos 

três sintomas abordados pelo jogo (boca torta, fala embolada e braço fraco) apresenta 

desenhos expressões diferentes através dos desenhos dos personagens secundários (Figura 

30). 

 

 
Figura 32. Detalhe das faces de um dos personagens com sintomas do AVC.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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4  Gameplay e enredo 
 

Para a nova versão, o enredo do jogo recebeu importantes acréscimos, de modo a 

apresentar de forma mais consistente os acontecimentos que antecedem e sucedem a ação, 

criando um sentido maior para a história. Com o objetivo de proporcionar uma maior imersão 

durante a interação, além do uso de efeitos sonoros e da dublagem, as trilhas musicais do jogo 

foram desenvolvidas exclusivamente para o projeto, recurso importante para moldar a 

experiência desejada através de uma narrativa envolvente. 

A estrutura geral do jogo (em que o jogador percorre um cenário, interage e 

diagnostica pessoas com sintomas do AVC e aciona o SAMU pelo número 192 de um 

telefone) foi mantida, por adequar-se e relacionar-se com o conteúdo do objeto do 

conhecimento que o jogo apresenta. A mecânica básica também permanece a mesma: em seu 

caminho por cumprir o objetivo máximo do jogo através de seu avatar, o jogador deverá 

evitar a colisão com uma série de obstáculos inseridos de forma aleatória no cenário, e que 

agora são de diferentes tipos e tamanhos (Figura 31).  

 
 

 
Figura 33. Objetos de cenário do jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

 

Novos cenários foram desenvolvidos para a versão definitiva do jogo, de modo a 

prolongar o tempo de interação e melhorar a experiência do jogador, através da criação dos 

levels ou fases, apresentadas em sequência de acordo com a progressão deste. Cada level do 

jogo é caracterizado por um cenário em particular: 

 

 Fase 1 - Skate: com jogabilidade lateral, apresentando três de cenários distintos 

sorteados aleatoriamente pelo jogo: “praia” (Figura 32a), “praça” (Figura 32b) e 

parque (Figura 32c); 
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 Fase 2 – Ambulância: com jogabilidade aérea, apresentando o cenário: asfalto 

(Figura 32d). 

 

 
Figura 34. Cenários do jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Durante o gameplay, a ação do jogo acontece com o jogador controlando o avatar do 

personagem “Agente X/Y” no cenário de jogabilidade lateral, com a câmera estática em 

paralaxe (Figura 33a). No jogo, somente após encontrar e reconhecer uma vítima com 

sintomas do AVC e discar corretamente o número 192 pelo celular virtual como 

procedimento de emergência, o jogador poderá interagir com o cenário de jogabilidade aérea, 

em que deverá controlar a ambulância do SAMU em direção ao hospital (Figura 33b). 
 

 
Figura 35. Jogador em ação no cenário de jogabilidade lateral (A) e no cenário de jogabilidade 

aérea (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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A dimensão de tela utilizada no protótipo foi mantida (640 x 480 pixels) assim como 

os controles originais (mouse e teclado), com o acréscimo dos botões direcionais “esquerda” e 

“direita” do teclado, utilizadas na tela de seleção de personagem e no cenário de jogabilidade 

(Figura 34). 

 
Figura 36. Controles básicos de jogo. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

5  Interface gráfica do usuário 
 

A nova interface gráfica do usuário foi desenvolvida com o objetivo de contribuir 

para uma jogabilidade fluída, fornecendo o feedback necessário às ações do jogador e 

reforçando sua sensação de controle. Através da interface, acontece a exibição dos atributos 

do jogador por meio dos elementos visuais que compõem o Heads-up display (HUD) como 

estado, progresso, pontuação, além dos menus de jogo e ajuda.  

Na tela de ação da partida (Figura 34a), são apresentados ao jogador dois elementos 

importantes: (i) a barra de life ou estado de vida, atualizada constantemente de acordo com o 

desempenho do jogador e localizada no canto superior esquerdo da tela; e o (ii) botão de 

ajuda, localizado no canto inferior direito da tela e que apresentará informações básicas acerca 

da mecânica e objetivos do jogo caso seja acionado pelo jogador por meio do clique do 

mouse. Destaca-se que o botão de ajuda não está disponível na versão beta do game. 

 

 
Figura 37. Feedback de estado do jogador através da HUD da interface.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Durante o percurso, cada vez que o avatar colidir com um dos obstáculos presentes 

no cenário, o jogador receberá uma pontuação negativa em sua barra de life, perdendo um 

coração (Figura 35b). Ao acumular três colisões durante um mesmo level (fase), o jogador é 

comunicado da condição de fim de jogo (game over). Em seguida, o jogo apresenta a opção 

de continuar ou não a partida por meio de um menu de opções. O nível de dificuldade é 

aumentado gradualmente enquanto o jogador avança pelo cenário. 

Durante o gameplay, informações e avisos poderão ser apresentados ao jogador 

através de janelas flutuantes localizadasno centro da tela (Figura 36b), como acontece após as 

sequências de diálogo entre os personagens. 

 

 
Figura 38. Telas com janelas de informação (A) e advertência (B).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

6  Áudio 

 

Os sons do jogo seguem a temática de ação e aventura, ajudando a criar uma 

identidade com o jogador através do uso de efeitos sonoros próximos dos sons reais e trilhas 

musicais mais agitadas, buscando uma integração entre imagem e som. Basicamente os sons 

do jogo podem ser organizados em duas categorias distintas: efeitos sonoros, do qual fazem 

parte os áudios da interface gráfica do jogador e do gameplay; e trilha musical, em que se 

incluem os temas musicais utilizados no jogo. 
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6.1  Efeitos sonoros 

 Elementos da interface gráfica do jogador: cliques de botão, abertura de janela 

etc.; 

 Elementos do gameplay: interação do avatar do jogador com os objetos do 

cenário, dando o feedback necessário dos eventos do jogo ao jogador. Exemplo: 

sons ambientes das fases, sons de colisão, falas dos personagens, etc. 

 

6.2  Trilha musical 

 Temas de telas: músicas curtas e mais relaxantes em loop reproduzidas nas telas 

de início, seleção de personagem, tema de vitória na sequência de encerramento; 

 Temas de cenários: músicas longas e mais agitadas tocadas ao fundo dos 

cenários, buscando favorecer e ambientar o clima de ação e aventura do jogo. 

 

7  Fluxo do jogo 
 

Após a tela principal do jogo (Figura 37a), é apresentada ao jogador a tela de 

seleção de personagem (Figura 37b) em que este poderá fazer a escolha do sexo do avatar 

para dar início a partida. 

 

 
Figura 39. Telas de início (A) e seleção de personagem (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Feito a escolha do avatar pelo jogador, têm início a cut-scene com o prólogo 

(introdução) do jogo (Figura 38), apresentando a história e comunicando a missão máxima 

por meio de uma sequência animada de imagens com locução: identificar e resgatar pessoas 

com sintomas do AVC encontradas pelo cenário de jogo. 

Em todas as cenas de corte (cut-scenes) presentes no jogo, optou-se por utilizar o 

recurso gráfico das barras/tarjas escuras, comuns em películas de filme, com o objetivo de 
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aproximar as linguagens do cinema e jogo digital, potencializando a apresentação da história 

do game ao jogador. 
 

 
Figura 40. Cut-scene com apresentação da história e missão ao jogador.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Caso o jogador opte por “pular” a sequência animada do prólogo, uma tela com os 

principais sintomas do AVC é apresentada, reforçando este de seu objetivo (Figura 38b).  Já 

na primeira fase, em que o jogador controla o avatar em um skate no cenário de jogabilidade 

lateral, caso este colida com um dos obstáculos existentes no percurso, receberá uma 

pontuação negativa em sua barra de life, indicador síncrono em tempo real do estado de vida 

do personagem avatar presente no canto direito superior da tela (Figura 39a). Ao acumular 

três penalizações durante uma mesma fase o jogo é finalizado (game over) mas com opção de 

reinício pelo jogador (Figura 36a). 
 

 
Figura 41. Tela de colisão (A) e diálogo do Agente X com personagem do cenário.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Durante o jogo, os objetivos de curto prazo (desviar dos obstáculos durante o 

percurso) interferem diretamente na busca pelo objetivo de longo prazo (salvar outros 

personagens com sintomas do AVC). O jogador deverá se dirigir a cada um dos personagens 
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que surgem pelo caminho do cenário (Figura 39a), diagnosticar o seu quadro de saúde e 

chamar ajuda médica quando necessário.  

Na tela de diálogo dos personagens (Figura 39b), o jogador deverá observar 

atentamente se há a presença de algum dos sintomas do AVC por meio dos elementos visuais 

(expressão facial e corporal do personagem) e sonoros (dublagem das falas) apresentados pelo 

jogo. Ao término do diálogo entre os personagens, um menu é exibido ao jogador com as 

opções: chamar ajuda médica ou continuar (Figura 40a). Caso o personagem necessite de 

socorro médico e o jogador opte por prestar ajuda, a tela de discagem do celular virtual 

(Figura 40b) é apresentada.  

 

 
Figura 42. Tela com menu (A) e de discagem (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Caso a ajuda médica não seja necessária, mas mesmo assim o jogador faça tal opção, 

o personagem agradece a atenção e cuidados prestados (Figura 41a) e a ação no cenário de 

jogabilidade lateral continua. Caso o socorro seja necessário, mas não seja prestado, o 

personagem acometido pelo AVC irá repetir o socorro, advertindo mais uma vez o jogador de 

seu estado de saúde ao comunicar os sintomas (Figura 41b).  

 

 
Figura 43. Personagem agradecendo a atenção (A) reforçando os sintomas do AVC (B).  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Finalizada a discagem com êxito, a ação migra para o cenário com jogabilidade aérea 

(Figura 42a), em que o jogador deverá controlar a ambulância por um breve trajeto em 

direção ao hospital. Este cenário foi incluído no jogo com o objetivo de envolver ainda mais o 

jogador com a história e por contemplar a sugestão de adição de outro veículo (além do skate) 

oriunda do público-alvo consultado. 

 

 
Figura 44. Ambulância em ação durante a cena (A) e cut-scene posterior de encerramento (B). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

No jogo, com a chegada da ambulância ao hospital, uma outra cut-scene é exibida 

com o desfecho do jogo (Figura 42b), em que acontece a gratificação do jogador com o seu 

feito publicado numa rede social virtual fictícia presente na história do game (Figura 43a) por 

ter salvo uma pessoa com sintomas do AVC. Ao término da sequência de encerramento, é 

apresentada a tela de créditos (Figura 43b) e o jogo reiniciado. 

 

 
Figura 45. Gratificação do jogador com postagem em rede social virtual fictícia (A)  

e tela com os créditos do jogo (B). Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

A seguir é apresentado o storyboard de ação básica da versão beta do jogo (Figura 

44), apresentando as telas representativas e suas árvores de decisão que mostram os caminhos 

da interação do jogador com o jogo descritos anteriormente.  
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Figura 46. Fluxograma do beta do jogo sério digital. Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 
 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
 

 Solicitamos ao senhor(a) a autorização para que o menor pelo qual seja responsável participe 

da pesquisa: Desenvolvimento de Jogo Sério Digital sobre sintomas e procedimentos de 

emergência do Acidente Vascular Cerebral que tem como pesquisadores responsáveis os 

professores José Guilherme da Silva Santa Rosa, André Luís Santos de Pinho, Antônio Pereira Junior 

e Cínthia Costa Kulpa. 

 Esta pesquisa pretende verificar a eficácia e adequação de um jogo digital desenvolvido para 

contribuir para o esclarecimento de pré-adolescentes a respeito da importância de ligar para a SAMU 

ao perceber sintomas de AVC em outros indivíduos. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo está relacionado ao grande número de casos em 

indivíduos que são acometidos por AVC e que não recebem tratamento no momento adequado em 

função de atraso no acionamento do SAMU. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas, ligando para o professor 

José Guilherme Santa Rosa (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) por meio do número (84) 

9193.6342. 

 Em virtude das atividades a serem realizadas com o menor sentado de frente para um 

computador durante menos de 15 (quinze) minutos, os riscos são praticamente inexistentes. Contudo, 

caso ele(a) deseje desistir da atividade poderá fazer a qualquer momento. 

 O senhor(a) senhora tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para o estudante. 

 Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-

lo(a), nem pelo nome, e voz, nem pela fisionomia. 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 (cinco) anos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

Eu, _________________________________________ representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

Desenvolvimento de Jogo Sério Digital sobre sintomas e procedimentos de emergência do 

Acidente Vascular Cerebral. Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi 

sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido 

todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 

 

Natal, _____ de ____________ de 2014. 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista "pré-teste"  (avaliação da animação e 
protótipo do jogo sério digital) 
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APÊNDICE E - Roteiro de entrevista "pós-teste" (avaliação da animação e 
protótipo do jogo sério digital) 
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APÊNDICE F – Escala visual de humores Pick-A-Mood (PAM) utilizada no teste 
de humor 
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APÊNDICE G – Dedoches (avaliação da animação e protótipo do jogo sério 
digital) 
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APÊNDICE H – Roteiro para teste de retenção com dedoches (avaliação da 
animação e protótipo do jogo sério digital) 
 
Entra o personagem Agente X. 

 Música de fundo (Tema rock). 
 
O agente está caminhado por aí quando encontra o idoso sem sequelas. 

 Música de fundo diminui completamente. 
 
Agente: Oi senhor, como vai? Tudo bem? 
Idoso: Estou bem, não precisa se preocupar! 
Agente: Então...até mais senhor! 
 

 Música de fundo retorna (Tema rock) 
Depois de algum tempo, o agente então encontra outro idoso, dessa vez com sintomas do AVC. 
 
Agente: Ei senhor, está tudo bem com você? 
Idoso: Não sei bem...acho que não estou enxergando bem (voz alterada)... 
Agente: E agora (NOME DO SUJEITO) o que faço? 
 

1. Caso o sujeito responda “chamar o SAMU”... 
 Agente: Isso! É hora de chamar o SAMU! 
 Os dois dedoches saem de cena. 
 Surge o telefone. 
 Surgem o agente e o telefone. 
 Agente: (NOME DO SUJEITO) você sabe o número do SAMU? 
  

1.1 Se a criança responder corretamente “192”... 
Telefone sai de cena. 

 Música de fundo: sirene de ambulância. 
Entra em cena a ambulância e idoso. 
Ambulância entra em cena e leva idoso. 
Todos saem de cena. 
Locutor: Dias depois no mesmo local... 
Idoso entra em cena. 
Idoso: Obrigado (NOME DO SUJEITO) você salvou minha vida! 

 Música de fundo: trilha de vitória 
Entra capa do jornal “Criança salva idoso”. 
 

1.2 . Se não souber... 
Tentar fornecer pistas ao SUJEITO através da fala do personagem “agente”. 

 
2. Caso não responda... 

 Agente: (NOME DO SUJEITO) será que devo chamar o SAMU? 
 Agente: (NOME DO SUJEITO) você sabe o número do SAMU? 
 

2.1 Se a criança responder corretamente “192”... 
Telefone sai de cena. Agente e idoso permanecem. 
Ambulância entra em cena e leva idoso. 
Todos saem de cena. 
Locutor: Dias depois no mesmo local... 
Idoso entra em cena 
Agente: Oi senhor, como você está? 
Idoso: Estou ótimo! Obrigado (NOME DO SUJEITO) você salvou minha vida! 

 Música de fundo (Tema de vitória). 
Entra capa do jornal “Jovem salva idoso”. 
 

2.2  Se não souber... 
Tentar fornecer pistas ao SUJEITO através da fala do personagem “agente”. 
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APÊNDICE I – Roteiro didático-pedagógico (versão beta do jogo sério digital) 
 
 
 TELA OBJETIVO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO ASSOCIADO 

 

 
Tela de rubrica: apresentação dos 
órgãos e instituições financiadoras 
e produtoras do jogo. 
 

 

 

 
Tela de início 
 

 
Para iniciar a partida, o jogador 
deverá seguir as instruções 
apresentadas na tela. 
 

 

 
Tela de seleção de personagem 

 
O jogador poderá escolher o sexo 
do avatar, possibilitando uma 
maior identificação do jogador com 
a personagem. 
 

 

 
Prólogo: o jogador é introduzido à 
história, enredo e personagens. Em 
seguida é comunicada a 
missão/objetivo de jogo: encontrar 
possíveis vítimas apresentando 
sintomas do Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). O interlocutor 
(comandante) apresenta uma lista 
com os principais sintomas do AVC 
e informa o número de emergência 
a ser discado quando necessário, o 
192 do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). 
 

 
Do ponto de vista cognitivo, o 
jogador deverá entender sua missão 
e reter os sintomas do AVC 
apresentados, assim como o 
número 192 do SAMU. Os 
sintomas do AVC são apresentados 
um a um, de modo a evitar uma 
sobrecarga cognitiva de 
informações e ajudar na retenção 
do conteúdo informado. 

 

 
Cenário de jogabilidade lateral: 
aqui têm início a ação, em que o 
avatar do jogador é apresentado a o 
cenário de jogo, assim como aos 
elementos da interface, como a 
HUD. Caso haja três vezes 
consecutivas a colisão do avatar 
com os objetos espalhados pelo 
cenário, acarretará na condição de 
game over, apresentado de forma 
sutil com “quebra do skate”. O 
jogador deverá decidir pela 
continuidade da aventura, nas 
opções: (1) Sim; (2) Não. 
 

 
No percurso por alcançar o 
objetivo máximo do jogo, o 
jogador deverá evitar os obstáculos 
posicionados no trajeto, enquanto 
busca dirigir-se em direção a 
possíveis vítimas que encontrar 
pelo caminho. Caso perca suas 
vidas e queira continuar, a opção 
correta é (1) Sim. Caso não queira 
mais jogar deverá optar por (2) 
Não. 
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Tela de diálogo entre personagens: 
o avatar do jogador irá interagir 
com um personagem do cenário. 
São apresentadas duas opções: (1) 
Chamar ajuda médica; e (2) 
Continuar. 
 

 
Estaremos exercitando a 
capacidade do jogador de aplicar 
um conhecimento anteriormente 
apresentado, diretamente sobre 
uma necessidade prática, na 
situação de jogo, diagnosticando o 
estado de saúde do personagem do 
cenário com o qual interage, 
buscando identificar algum dos 
sintomas do AVC. Caso esteja 
diante de uma vítima, a opção 
correta é (1) Chamar ajuda médica. 
Caso contrário, deverá optar por (2) 
Continuar. 
 

 

 
Tela de discagem: após identificar 
uma vítima do AVC, o jogador 
deverá discar para o número 192 do 
SAMU a partir do teclado virtual 
do celular na tela do jogo. 
Caso disque incorretamente 
sucessivas vezes, o próprio jogo irá 
ajudar fornecendo o número correto 
ao jogador. 
 

 
Aqui o jogador mais uma vez é 
desafiado a utilizar os 
conhecimentos apresentados no 
prólogo da aventura, ou utilizar os 
seus próprios conhecimentos 
extraídos do mundo real, na 
tentativa de discar corretamente o 
número 192 do SAMU. 
 
 

 

 
Cenário de jogabilidade aérea: o 
jogador deverá conduzir a 
ambulância com segurança ao 
hospital por parte do trajeto, 
evitando a colisão com outros 
veículos. Caso zere a barra de vida 
do automóvel, o desafio é 
reiniciado. 
 

 
Aqui o jogo fornece ao jogador 
controlar uma ambulância em 
resgate, por um curto intervalo de 
tempo, reforçando a sensação de 
ação e aventura. 

 

 
Encerramento: após vencer o 
desafio anterior, o jogador é 
apresentado à sequência animada 
de encerramento do jogo, com o 
interlocutor (comandante) 
parabenizando e gratificando o 
jogador pela vitória, por meio da 
imagem de uma medalha na rede 
social virtual fictícia do jogo. 
 

 
O jogador é gratificado pelo 
sucesso de suas ações e lembrado 
pelo interlocutor de sua missão 
maior que é utilizar os seus 
conhecimentos para salvar vidas no 
mundo real. A gratificação por 
meio da figura de uma medalha 
virtual é simbólica. 

 

 
Tela de créditos:  
apresentação da equipe técnica de 
desenvolvimento do projeto. 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista "pré-teste" (avaliação da animação e beta 
do jogo sério digital) 
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APÊNDICE K - Roteiro de entrevista "pós-teste" (avaliação da animação e beta 
do jogo sério digital) 
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APÊNDICE L – Dedoches (avaliação da animação e beta do jogo sério digital) 
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APÊNDICE M – Roteiro para teatro de retenção com “dedoches” (avaliação da 
animação e beta do jogo sério digital) 
 

Entra o personagem Agente X ou Y (se o participante for do gênero masculino utilizar 
o Agente X / se o participante for do gênero feminino utilizar a Agente Y) 

  Música de fundo (Tema fundo rock). 
 
O agente está caminhado por aí quando encontra uma vítima com sintomas do AVC  
(pode ficar intercalando a mulher ou idoso) 

  Música de fundo diminui completamente. 
 
Agente: Ei senhor/senhora, está tudo bem com você? 
Vítima: Meu rosto...não consigo mexer o meu rosto! (idoso) 
   ou 
 Meu braço... não consigo mexer o meu braço! (mulher) 
Agente: E agora (NOME DO SUJEITO) o que faço? 
 

1. Caso o sujeito responda “chamar o SAMU”... 
 Agente: Isso! É hora de chamar o SAMU! 
 Os dois dedoches saem de cena. 
 Surge o telefone. 
 Surgem o agente e o telefone. 
 Agente: (NOME DO SUJEITO) você sabe o número do SAMU? 
  

1.1 Se a criança responder corretamente “192”... 
Telefone sai de cena. 

  Música de fundo: discagem telefone. 
  Música de fundo: sirene de ambulância. 

 
Entra em cena a ambulância e vítima. 
Ambulância entra em cena e leva vítima. 
Todos saem de cena. 
 
Locutor: Parabéns (NOME DO SUJEITO) você uma vida! 

  Música de fundo: trilha de vitória 
Entra mão com mensagem de rede social no celular. 
 

1.2 Se não souber... 
Tentar fornecer pistas ao SUJEITO através da fala do personagem “agente”. 

 
2. Caso não responda... 

 Agente: (NOME DO SUJEITO) será que devo chamar o SAMU? 
 Agente: (NOME DO SUJEITO) você sabe o número do SAMU? 
 

2.1 Se a criança responder corretamente “192”... 
  Música de fundo: discagem telefone. 
  Música de fundo: sirene de ambulância. 

Telefone sai de cena. Agente e vítima permanecem. 
Ambulância entra em cena e leva vítima. 
Todos saem de cena. 
 
Locutor: Parabéns (NOME DO SUJEITO) você uma vida! 

  Música de fundo: trilha de vitória 
Entra mão com mensagem de rede social no celular. 
 

  2.2   Se não souber... 
          Tentar fornecer pistas ao SUJEITO através da fala do personagem “agente”. 
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APÊNDICE N – Atividades do almanaque ilustrado contido no kit educativo 
 

 

 


