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Abstract. Digital Games and Learning objects are increasingly being used in
the educational context and there are many approaches for developing and im-
plementing these resources. Because it’s a market in continous growth, the need
to evaluate these resources emerges. Therefore, in this paper, different appro-
aches of evaluating learning objects and educative digital games are studied.
Amongst these, the Learn Object Review Instrumet which was selected to be
tested inside the context of the game development project related to the Macken-
zie’s Educational System. It is concluded that it is viable to apply the chosen
methodology to projects such as this. However, some modifications are needed
to make better use of the results obtained.

Resumo. Jogos digitais e objetos de aprendizagem são cada vez mais utiliza-
dos no contexto educacional e existem diversas abordagens de desenvolvimento
e implementação destes recursos. Por ser um mercado que cresce continua-
mente, surge a necessidade da utilização de metodologias para avaliação des-
tes. Logo,neste trabalho, são estudadas diferente abordagens para avaliação de
objetos de aprendizagem e jogos digitais educativos, dentre elas, o Learn Object
Review Instrument, que foi escolhido para ser testado no contexto do projeto de
desenvolvimento de jogos para o Sistema Mackenzie de Ensino. Concluiu-se
que é viável a aplicação desta metodologia para projetos como este, porém com
algumas modificações para melhor aproveitamento dos resultados obtidos.

1. Introdução
A educação é um dos principais pilares de qualquer sociedade, e sempre deve se adequar
ao seu contexto atual [Moran 2000], procurando abordagens modernas e eficientes para
que as novas gerações possam ensinar e aprender.

No século XXI, a modernização da educação se manifesta principalmente na
forma de inclusão de meios digitais [Prensky 2003]. Essa inclusão ocorre de diversas
formas, sendo uma delas a utilização de jogos digitais e outros objetos de aprendizagem
[Bennett and McGee 2005]. Mudanças como essas em um mercado tão grande quanto
o da educação exigem reações e investimentos imediatos de empresas da área, como
instituições de ensino e produtores de conteúdo educacional.

A oportunidade de desenvolvimento de soluções digitais para o ambiente es-
colar possibilitou a criação de diversas empresas especializadas, como o Matific
[Kupferman and Schocken 2015], que fornece uma biblioteca de objetos de aprendiza-
gem para instituições de ensino. Entre os clientes do Matific estão instituições como o



Mackenzie, que atualmente investem em soluções terceirizadas com conteúdo didático
desenvolvido para diversos clientes.

Visando alinhar o conteúdo dos objetos de aprendizagem com o material didático
do Sistema Mackenzie de Ensino (SME), foi criado um projeto de desenvolvimento de
jogos digitais em uma parceria entre este e a Faculdade de Computação e Informática,
no qual alunos e professores desenvolvem objetos de aprendizagem personalizados, de
acordo com a demanda das escolas que utilizam o SME.

Os objetos de aprendizagem desenvolvidos, assim como qualquer outro material
didático, necessitam de avaliação. Existem diversas metodologias de avaliação de objetos
de aprendizagem [Nesbit and Li 2004], algumas delas são: LORI [John Nesbit 2009] e
LOEM [Kay and Knaack 2008]. Logo, o objetivo deste trabalho é investigar na literatura
qual é a metodologia mais adequada para o projeto de desenvolvimento do Mackenzie.
Essa metodologia foi aplicada a quatro jogos desenvolvidos, sendo que a avaliação foi re-
alizada por profissionais das áreas de educação e desenvolvimento. Por fim, foi verificado
se os resultados obtidos por essa metodologia são relevantes para o desenvolvimento de
futuros jogos digitais em projetos dessa natureza.

Este trabalho é organizado da seguinte maneira: A segunda seção é o referencial
teórico, em que é apresentado o embasamento conceitual necessário para a pesquisa. A
terceira seção descreve o processo de investigação e teste da metodologia de avaliação
de objetos de aprendizagem contemplada neste trabalho. A quarta seção apresenta os
resultados obtidos durante a pesquisa. A quinta e última seção explicita a conclusão do
projeto e discute potenciais trabalhos futuros na mesma área.

2. Referencial Teórico

2.1. Jogos e Objetos de Aprendizagem

Para a realização do estudo sobre metodologias de avaliação de objetos de aprendizagem
e jogos digitais, é necessário definir qual é o impacto destes instrumentos na forma com
que a educação se dá nos dias de hoje.

A literatura sobre a eficácia de jogos na educação é extensa, sendo que a maior
parte das pesquisas realizadas na área foi publicada nas últimas duas décadas. Autores
como Prensky (2003) e McGonigal (2011) advogam em favor da inclusão digital de alunos
e instituições de ensino por meio de jogos digitais.

De acordo com Prensky (2003), os jovens dos dias de hoje, que já nasceram na era
digital, aos quais ele se refere por ”nativos digitais”, necessitam que as escolas acompa-
nhem a evolução da tecnologia. De acordo com o autor, esta necessidade se dá ao fato de
que o mundo contemporâneo é pautado nessas tecnologias, por tanto, é papel do ambiente
escolar preparar estes jovens para utilizá-las de forma que estas ferramentas complemen-
tem suas habilidades de comunicação, raciocı́nio e aprendizagem.

McGonigal (2011) defende o ponto de vista de que jogos digitais são uma forma
eficaz de ao mesmo tempo introduzir o conteúdo didático de forma digital aos alunos e
motivar estes alunos a continuar aprendendo sobre determinados assuntos.

Não é apenas na literatura acadêmica que a tendência da utilização de objetos de
aprendizagem tem se destacado. No mercado de educação, muitas empresas surgiram com



o intuito de oferecer soluções digitais interativas para instituições de ensino. Um exemplo
é o Matific [Kupferman and Schocken 2015] que fornece uma biblioteca de jogos digitais
voltados para o conteúdo de matemática.

Além de empresas criadas especificamente voltadas para o mercado educacional,
algumas grandes empresas de outras indústrias lançaram soluções de jogos voltados para
educação. A Microsoft por exemplo, após comprar o mundialmente famoso jogo Mine-
craft, adaptou o produto para uma versão especı́fica com foco em conteúdo educacional
[Minecraft 2016].

Apesar desta tendência no mercado da educação, os jogos digitais ainda estão no
inı́cio de sua aplicação prática. Muitas instituições ensino estão experimentando diferen-
tes abordagens na implementação destas ferramentas. Além dos objetos de aprendizagem
em si, certa estrutura é relevante para medir os impactos destas novidades no ambiente
escolar. Com essa finalidade, foram propostas diferentes formas de avaliar estas ferra-
mentas.

2.2. Metodologias de Avaliação de Jogos

Este trabalho utiliza como base a publicação de Robin H. Kay e Liesel Knaack que, ao
propor a metodologia Learning object evaluation metric (LOEM) para avaliação de ob-
jetos de aprendizagem, realizaram um estudo comparativo de algumas metodologias já
existentes. A metodologia proposta por eles se propõe a ser a mais profunda e formal,
por isso, o LOEM é complexo e leva em consideração todos os mı́nimos detalhes que
compõe um objeto de aprendizagem, categorizando esses aspectos nos seguintes critérios
de avaliação: Interatividade, Design, Engajamento, Usabilidade e Conteúdo. Entre as
metodologias analisadas neste estudo, estão: Learn Object Review Instrument (LORI)
[John Nesbit 2009], o modelo MERLOT [Nesbit et al. 2002] e o modelo de Robin Kay e
Liesel Knaack .

O Learn Object Review Instrument (LORI) foi desenvolvido em 2003 pela e-
Learning Research and Assessment Network (eLera), seu principal objetivo é de maneira
simples fornecer métricas para classificar o objeto de aprendizagem. Este instrumento
utiliza nove itens para realizar essa avaliação, que estão descritos a baixo. Cada um dos
itens é avaliado em uma escala de zero a cinco para uma acurácia maior dos resultados.
A metodologia é bastante flexı́vel, ao permitir que alguns itens possam ser ocultados se
considerados irrelevantes para a avaliação no contexto especı́fico que está sendo aplicada.

1. Qualidade do conteúdo: Veracidade e apresentação equilibrada das ideias com
nı́vel apropriado de detalhes, enfatizando os pontos chaves e ideias significantes;

2. Alinhamento do objetivo da aprendizagem: Atividades; Avaliações;
Contribuições; Caracterı́sticas dos estudantes;

3. Feedback e adaptação: Gabarito adaptável dirigido ao estudante;
4. Motivação: Motivar o interesse e identificar o público alvo;
5. Design da apresentação: Projeto da informação visual;
6. Usabilidade: O comportamento para uso da interface é consistente e previsı́vel;
7. Acessibilidade: Facilidade do acesso independente de plataforma;
8. Reusabilidade: Habilidade de movimento entre cursos ou contextos diferentes;
9. Aderência a padrões: Habilidade do recurso realçar a metodologia instrutiva na

qual os objetos de aprendizagem aderem a especificações internacionais.



3. Desenvolvimento
Dentre os diversos métodos, instrumentos e ferramentas disponı́veis no mercado para
avaliação de jogos educacionais e objetos de aprendizagem, este trabalho aborda a
aplicação do LORI. A metodologia para teste foi escolhida devido a facilidade de
implementação em ambiente de produção, sendo que pode ser aplicada de forma rápida e
remota, sem a necessidade de interromper outras prioridades das equipes que respondem
os questionários.

Foi aplicada a metodologia LORI em quatro jogos digitais desenvolvidos para
o Sistema Mackenzie de Ensino (SME) por alunos da Faculdade de Computação e In-
formática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para esta avaliação, o item 9 do for-
mulário foi ignorado, já que a aderência a padrões normalmente é especı́fica para certas
plataformas e esses objetos foram desenvolvidos para serem multiplataforma. Os quatro
jogos foram os primeiros a serem desenvolvidos por essa equipe, que utilizou os livros
didáticos do SME como base para o conteúdo didático, porém as mecânicas de jogabili-
dade foram criadas pelos próprios desenvolvedores ao julgar quais interações do jogador
poderiam trazer maior aproveitamento pedagógico.

Os seguintes objetos de aprendizagem foram considerados para este trabalho de
avaliação:

3.1. Jogo da Memória - Inglês

O Jogo da memória de inglês foi desenvolvido com base no conteúdo do 8o ano do ensino
fundamental. É uma simples adaptação de um formato já conhecido pela maioria das
pessoas. Este jogo é dividido em capı́tulos, que correspondem aos capı́tulos do livro
didático, cada capı́tulo possuı́ nı́veis, que variam a dificuldade de acordo com a quantidade
de cartas no tabuleiro e de complexidade do conteúdo.

Figura 1. Jogo da Memória - Inglês. Fonte: Autor

3.2. O Enigma da Esfinge

O Enigma da Esfinge é o mais complexo dos quatro jogos, sendo que é formado por um
conjunto de três jogos menores em sequência. O conteúdo da disciplina de História é



apresentado de forma lúdica ao jogador. O aluno interage com uma personagem que pede
sua ajuda para resolver três desafios, o primeiro deles consiste em um criptex (Figura 2),
um objeto virtual que o jogador deve rotacionar peças de forma com que elas formem
uma palavra que seja a resposta correta para uma pergunta retirada do material didático.
O segundo desafio é um quebra-cabeça em que o jogador deve montar uma paisagem
relacionada ao Egito antigo. Por fim, o último nı́vel desafia o jogador ao revelar uma sala
contendo itens que ele deve saber se pertencem ou não àquele local.

Figura 2. O Enigma da Esfinge. Fonte: Autor

3.3. O Corpo Humano
O Corpo Humano é o objeto de aprendizagem mais simples dos quatro, sendo o único que
não necessariamente é considerado um jogo. O jogador deve selecionar um dos sistemas e
então posicionar os órgãos da forma correta na silhueta do corpo. Assim que selecionado,
são exibidas informações sobre o órgão retiradas do material didático. Esse objeto de
aprendizagem, diferentemente dos outros três, possui um caráter muito mais informativo
do que voltado para entretenimento do aluno.

3.4. Desafio Unicelular
Este objeto de aprendizagem foi desenvolvido para a disciplina de ciências, porém o
conteúdo não está presente no jogo de forma tao explı́cita quanto nos outros três. No
Desafio Unicelular o jogador assume o controle de uma célula que precisa desviar do
máximo de bactérias possı́vel e coletar alguns itens que interagem com o ambiente de
forma que essa tarefa fica mais fácil ou mais difı́cil.

Após finalizadas as primeiras versões desses objetos de aprendizagem, eles foram
submetidos para análise de duas equipes do SME, sendo elas, uma equipe pedagógica
e outra técnica da área de tecnologia. No total, 9 avaliadores aplicaram o LORI aos
jogos. Tanto o formulário de avaliação, quanto os jogos, foram disponibilizados para os
avaliadores via e-mail.

4. Resultados
A figura 5 apresenta os resultados obtidos para o jogo ”O Enigma da Esfinge”.



Figura 3. O Corpo Humano. Fonte: Autor

Figura 4. Desafio Unicelular. Fonte: Autor

Analisando as respostas dos formulários do LORI preenchidos pelas equipes do
Sistema Mackenzie de Ensino, percebe-se que os resultados, para todos os quatro jogos,
são bem variados. São poucos os pontos que foram avaliados igualmente por todos os
nove avaliadores. Além disso, os resultados apresentam muitos dados faltantes, já que
muitos dos avaliadores se sentiram inaptos de responder alguns itens do formulário. Por
inconsistências como essas, é difı́cil obter conclusões concretas que resultem em ações
para melhoras futuras dos objetos avaliados.

A dificuldade de obter boas conclusões nesse caso, é um reflexo da simplicidade
do LORI, porém, a metodologia deixa claro que é aberta para modificações e adaptações
para melhor se adequar aos diferentes contextos que pode ser aplicada. As possı́veis
adaptações na aplicação da metodologia são abordadas mais profundamente na quinta e
última seção deste trabalho.

Para melhor análise dos dados coletados, foram calculadas as médias de cada item
avaliado nos objetos de aprendizagem. As figuras 6, 7, 8 e 9 apresentam esses dados



Figura 5. Resultados do formulário do LORI para o Enigma da Esfinge. Fonte:
Autor

seguidos de uma breve reflexão sobre cada objeto baseada nos gráficos e nas observações
adicionadas pelos avaliadores aos formulários.

Figura 6. Média dos resultados do Enigma da Esfinge. Fonte: Autor

O jogo ”O Enigma da Esfinge”foi avaliado com maior pontuação no item ”De-
sign e Apresentação”com nota média 4,5 e com menor pontuação no item ”Acessibi-
lidade”com nota média 3,3. Como o objetivo descrito pelos desenvolvedores foi apre-
sentar o conteúdo de uma forma mais lúdica, isso ajudou muito na nota de Design e
Apresentação. Com foco nas imagens e animações o objeto de aprendizagem recebeu
uma nota baixa de acessibilidade. Média final do jogo: 3,7.

O jogo ”Jogo da Memória - Inglês”foi avaliado com maior pontuação no item



Figura 7. Resultados do formulário do LORI para o Jogo da Memória. Fonte:
Autor

”Reutilização”com nota média 4,5 e com menor pontuação no item ”Alinhamento com
metas de aprendizagem”com nota média 3. Foi possı́vel identificar com essa análise que
seu estilo de jogo se encaixa muito bem em muitas matérias e assuntos que podem ser
abordados em aula, porém o aluno acaba ficando um pouco limitado a uma pequena par-
cela de todo o conteúdo passado pelos professores. Média final do jogo: 3,8.

Figura 8. Resultados do formulário do LORI para o Corpo Humano. Fonte: Autor

O objeto de aprendizagem ”O Corpo Humano”foi avaliado com maior pontuação
no item ”Qualidade do conteúdo didático”com nota média 4 e com menor pontuação
no item ”Acessibilidade”com nota média 2,2. Com sua abordagem focada no conteúdo
didático, o resultado foi uma média mais alta para o item ”Qualidade do conteúdo
didático”. Por sua vez o item ”Acessibilidade”ficou em segundo plano, devido a forma



como o conteúdo é apresentado e sua jogabilidade. Média final do jogo: 3,1.

Figura 9. Resultados do formulário do LORI para o Desafio Unicelular. Fonte:
Autor

O jogo ”Desafio Unicelular”foi avaliado com maior pontuação no item ”Usabi-
lidade e Interação”com nota média 4 e com menor pontuação no item ”Alinhamento de
metas de aprendizagem e Acessibilidade”com nota média 2. Com uma jogabilidade muito
mais complexa o item ”Usabilidade e Interação”recebeu a média mais alta do jogo, porém
pelo mesmo motivo o item ”Acessibilidade”resultou em uma média muito baixa. Como
o conteúdo didático não está muito explicito para o jogador, o item ”Alinhamento com
metas de aprendizagem”também recebeu uma nota muito baixa com média igual ao item
”Acessibilidade”. Média final do jogo: 3,0.

5. Conclusões
Fica evidente que a especialização de cada avaliador, e diferente a perspectiva que ele
possui sobre os objetos avaliados, influencia a nota de cada item. Para este trabalho, o
formulário foi enviado para um representante do SME, e requisitado que este repassasse
para os demais integrantes das equipes que estão envolvidas com o projeto de desenvolvi-
mento do Mackenzie. A forma de aplicação dos formulários não foi a mais adequada para
a obtenção de resultados que realmente expressem a eficacia desses objetos de aprendiza-
gem. Caberia à equipe de desenvolvimento, que está interessada nos resultados feedback
do LORI, aplicar de forma mais controlada esses formulários. O principal erro nessa
ocasião, foi a forma com que todos os profissionais envolvidos foram tratados igualmente
na aplicação de um mesmo formulário.

Seria necessário considerar o cargo ocupado na instituição por cada um dos ava-
liadores, já que estes são especializados em determinadas áreas do conhecimento. Os
resultados obtidos não invalidam a opinião de cada um dos profissionais que participou
da pesquisa, mas sim a forma com que ela foi aplicada. Ao considerar as peculiarida-
des de grupos diferentes de avaliadores, seria importante manter a variedade de pontos
de vista, porém, uma forma mais adequada de avaliação, seria focar em apenas itens do



LORI que são da área especifica que aquele grupo de avaliadores se encaixa. Um exemplo
seria a ocultação de itens relacionados ao conteúdo didático (itens 1 e 2) para avaliado-
res da equipe técnica que participa do projeto. Outra abordagem seria aplicar o mesmo
formulário para todos, porém, além dos campos presentes no modelo original do LORI,
adicionar juntos ao nome do avaliador, o cargo que ele ocupa na organização, desta forma,
seria possı́vel agrupar os dados após a aplicação dos formulários, em uma etapa de trata-
mento dos resultados para análise e observar mais claramente esses diferentes pontos de
vista sobre os objetos de aprendizagem desenvolvidos.

Pode-se concluir que o LORI é sim uma ferramenta eficaz para análise de objetos
de aprendizagem, porém, pode não ser tão eficiente quanto alguns cenários necessitam.
O projeto que este trabalho tomou como ambiente de teste, possui a caracterı́stica de uma
de alta demanda de produção de objetos de aprendizagem, sendo que, uma vez que em
versão estável, já devem ser enviados para ambiente de produção. O LORI padrão como
foi aplicado neste trabalho não entrega a eficiência necessária para o ciclo de desenvol-
vimento deste projeto, porém, o próprio LORI também prevê as mudanças que foram
recomendadas nesta conclusão e devem ser consideradas em estudos futuros. Este estudo
aponta também que, provavelmente, o ideal para um projeto como o que foi analisado não
é depender de metodologias de avaliação de produtos finais, isto é, para objetos de apren-
dizagem finalizados, mas sim, considerar um trabalho conjunto constante entre todas as
partes envolvidas no desenvolvimento e aplicação dos objetos de aprendizagem.
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