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JOGOS NÃO-EDUCACIONAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

São Paulo
2015



ROBSON DE SOUZA RESENDE

SISTEMA ESPECIALISTA PARA AUXÍLIO NA
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RESUMO

Jogos digitais são um recurso utilizado atualmente como uma forma de entreteni-
mento, jogos digitais educacionais por sua vez, tentam fazer com que o estudante utilize
esse recurso com o intuito de aprender de forma mais dinâmica e que desperte maior
interesse. Embora jogos digitais educacionais tenham utilidade, em alguns casos eles po-
dem apresentar problemas, tais como possuir tarefas repetitivas, desafios sem motivação
ou falta de recursos pedagógicos. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um
sistema que seja capaz de encontrar recursos educacionais em jogos digitais que não são
considerados educacionais, com o propósito de utilizá-los no ensino, visto que alguns deles
já são consagrados no mercado como uma forma de entretenimento, o objetivo com isso é
despertar o interesse dos estudantes por determinado assunto. O sistema é uma aplicação
web desenvolvida em C#, que funciona recebendo do usuário o que ele deseja ensinar a
respeito de algum assunto da área de geografia, em seguida realiza uma inferência para
buscar jogos digitais e gerar relatórios educacionais com os posśıveis jogos digitais e ca-
racteŕısticas que podem ser utilizadas para ensinar a respeito do assunto que o usuário
deseja. Logo, não é necessário que o usuário tenha conhecimento da área de jogos digitais
para utilizar o sistema e verificar jogos digitais e maneiras de aplicá-los no ensino.

Palavras-chave: jogos digitais, educação, jogos digitais educacionais, sistema
especialista, inteligência artificial.
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ABSTRACT

Digital games are a resource currently used as an entertainment way, but educational
digital games try to make the student use it like a way of learning, in order to arouse
interest. Although educational games have utility, in some cases they can show problems,
like have repetitive tasks, unmotivated challenges or lack of teaching resources. The goal
of this work is to develop a system able to find educational resources in games that are
not considered educational, with the purpose to use them for teaching, since some of them
are seen by the market like a good entertainment way, the goal with this is arouse interest
of the students for some subject. The system is a web application developed in C#. It
works receiving from the user what he wants to teach about some subject in the field
of geography. The system realizes an inference for to search digital games and generate
educational reports with the games and features that can be used for teaching about the
desired subject. So, it is not necessary that the user has knowledge about the field of
games for to use the system and check the digital games and ways of apply it in education.

Keywords: games, education, educational digital games, expert system, artificial
intelligence.
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2.5 TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.5.1 Inferência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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1 INTRODUÇÃO

A tecnologia tem aumentado significativamente nos últimos anos; coisas que há um

século poderiam ser imaginadas como ficção cient́ıfica, hoje são realidade como, por exem-

plo, conversar com uma pessoa do outro lado do mundo por meio de uma chamada de

v́ıdeo.

Com a tecnologia, vieram também recursos como os jogos digitais, que já ultrapassam

financeiramente a indústria do cinema. Além disso, atualmente os jogos digitais não são

vistos apenas como algo que um jogador espećıfico pode jogar em consoles de videogame

exclusivamente. Por exemplo, os jogos digitais para Facebook 1 hoje conseguem arrecadar

quase a metade do faturamento desse mercado (LANDIM, 2011). Com isso, jogadores que

não teriam interesse por games em outras plataformas, passam a utilizar este recurso,visto

que são jogos digitais considerados mais casuais que a maioria dos dispońıveis para consoles

(JUUL, 2010).

Jogos digitais casuais são aqueles que, em geral, possuem regras simples de serem

compreendidas, consequentemente, as ações que os jogadores realizam ao longo do jogo

irão se repetir até o fim do gameplay. Esses jogos digitais geralmente são considerados

mais simples com relação ao ńıvel de dificuldade e aprendizado (BATES, 2001).

Além disso, de acordo com Lemes, Tomaselli e Camarotti (2012), o mercado de jogos

para celulares vem crescendo ao longo dos anos. Atualmente, os smartphones possibilitam

que jogos digitais cada vez mais modernos possam ser executados, com a vantagem de

o usuário não precisar de uma tela de TV, pois tudo é visto diretamente na tela do

celular. Esse jogos digitais geralmente são espećıficos dessa plataforma e geralmente são

considerados mais casuais. Outra vantagem dos smartphones é que eles podem executar

não apenas jogos digitais, mas outros conteúdos multimı́dia, como música, v́ıdeos e, até

mesmo, possuir conexão com a internet.

De acordo com Adkins (2013), o mercado de jogos digitais e aplicativos para disposi-

tivos móveis tem aumentado significativamente. Por exemplo, a loja virtual da Apple já

estava presente em 155 páıses no ano de 2013, sendo que no ano anterior ela estava pre-

sente em 90. Em dezembro de 2012, a Microsoft abriu sua loja virtual para dispositivos

móveis em mais 37 novos páıses. Já o Google, disponibilizou aplicativos pagos em sua loja

1http://www.facebook.com
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virtual para 134 páıses em março de 2013.

Atualmente, já existem no mercado uma série de jogos digitais especificamente edu-

cacionais. Essa parte da indústria, inclusive, tende a sofrer um aumento nos próximos

anos. Segundo dados fornecidos pela Ambient Insight (ADKINS, 2013), a indústria de

jogos digitais educacionais encerrou o ano de 2012 com uma arrecadação de 1,5 bilhões de

dólares, mas a previsão é de que em 2017 essa indústria chegue aos 2,3 bilhões de dólares

anuais. Já os jogos digitais baseados em simulação, utilizados principalmente no ambiente

corporativo, se forem contabilizados podem fazer com que essa marca chegue a 6,6 bilhões

de dólares. Outro dado a ser considerado é que a região que apresentará o maior ı́ndice

de crescimento é a América Latina, podendo chegar a mais de 40% em 2017 com relação

a 2012 (ADKINS, 2013).

Existe uma discussão a respeito dos jogos digitais baseados em simulação e se eles

realmente podem ser considerados jogos digitais. Dantas, Barros e Werner (2004), por

exemplo, dizem que para que um simulador seja considerado um jogo de fato, é necessário

que o mesmo tenha pelo menos algumas caracteŕısticas espećıficas. Algumas dessas ca-

racteŕısticas principais encontradas em jogos digitais são enumeradas por Prensky (2001),

sendo elas: competição, flexibilidade, usabilidade, interação, efeitos dramáticos e grau de

fidelidade à realidade.

Levando em conta o aumento de dispositivos móveis e jogos digitais educacionais,

outro dado relacionado a isso é que, atualmente, os páıses que mais compram jogos digitais

educacionais para plataformas móveis são o Japão, a Coréia do Sul, a China e a Índia.

Mas a previsão é de que em 2017, os maiores consumidores desse mercado serão a China,

os Estados Unidos, a Índia, a Indonésia e o Brasil (ADKINS, 2013).

Jogos digitais são uma forma de entretenimento presente atualmente no cotidiano da

população mundial e buscam atrair a atenção de um número cada vez maior de usuários.

Com isso, a utilização de jogos digitais passa a ser observada, não só como uma forma de

entretenimento exclusivamente, mas também, como um recurso possivelmente educacio-

nal, com o objetivo de tornar o processo educativo mais significativo para os estudantes.

Jogos digitais educacionais já são uma opção existente no mercado atual, mas embora

sejam utilizados como uma forma de ensino, alguns desafios estão presentes ao se aplicar

um recurso desse tipo. Por exemplo, um jogo educacional deve atentar para não se

tornar repetitivo, com objetivos sem elaboração adequada ou recursos pedagógicos sem

2



relevância, pois isso poderia fazer com que o jogador perdesse o interesse pelo jogo ou,

até mesmo, que o educador não se sentisse motivado a utilizar este recurso com seus

estudantes. O problema é que em muitos casos isso acontece, o que gera um desafio a

ser resolvido nessa área (KIRRIEMUIR; MCFARLANE, 2004). Dado este cenário, torna-se

posśıvel o uso de jogos digitais que não foram criados com intuito educacional no âmbito

do ensino.

Em alguns casos, pode-se observar que jogos digitais, em geral, possuem recursos

educacionais impĺıcitos, mesmo não sendo desenvolvidos com o fim exclusivamente educa-

cional. Gee (2003) diz que os jogos digitais podem ser considerados verdadeiras “máquinas

de aprendizado”, onde os usuários devem aprender a respeito das mecânicas do jogo, suas

regras e caracteŕısticas.

O jogo Minecraft, por exemplo, possui uma série de biomas gerados aleatóriamente, que

podem ser utilizados de alguma forma para o ensino deste assunto na área da Geografia.

Também possui um sistema que possibilita criar circuitos binários utilizando um ı́tem do

jogo chamado redstone, que pode ser utilizado aparentemente para o ensino de álgebra

booleana, além de uma série de outras opções. Este jogo especificamente, segundo o próprio

criador Markus Persson2, até fevereiro de 2014, já havia vendido cerca de 14 milhões de

cópias, contabilizando apenas as versões de computador.

A vantagem desse tipo de jogo é que ele normalmente desperta o interesse do jogador,

podendo variar dependendo do grau de imersão. É comum observar um indiv́ıduo que

passa um peŕıodo longo de tempo jogando, tentando concluir algum objetivo espećıfico.

Isso ocorre porque, em geral, esse tipo de jogo digital é desenvolvido especificamente para

tentar fazer com que o indiv́ıduo jogue do ińıcio ao fim da história e, muitas vezes, até

mesmo depois de terminá-la, oferecendo recompensas para quem estiver disposto a novos

desafios.

Logo, se esse recurso pudesse ser utilizado na educação, seria mais uma forma de

aprendizado dispońıvel e que poderia fazer com que alunos tivessem maior interesse por

assuntos que podem ser abordados por meio de um jogo digital.

Com base nessas informações e a possibilidade de se utilizar jogos digitais na educação,

este trabalho tem como principal foco a utilização de jogos digitais comerciais3 no ensino,

2https://twitter.com/notch/status/429665371168444416
3O termo “comerciais” foi utilizado nesse trabalho para se referir aos jogos considerados “não-

educacionais”.
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mais especificamente o desenvolvimento de um sistema capaz de auxiliar professores e,

até mesmo estudantes que tenham o interesse de utilizar algum jogo digital para ensinar

e aprender determinado conteúdo.

Os objetivos deste trabalho são:

• Realizar um estudo a respeito da área de jogos digitais, incluindo jogos digitais

comerciais e educacionais.

• Utilizar Parâmetros Curriculares Nacionais para avaliar as áreas de estudo que eles

abrangem, especialmente o PCN de Geografia para o ensino fundamental.

• Identificar jogos digitais comerciais e avaliar se eles possuem algum recurso em seu

gameplay4 que pode ser utilizado para o ensino de alguma área de Geografia de

acordo com o PCN dessa área.

• Desenvolver um banco com informações a respeito dos jogos digitais comerciais

encontrados na pesquisa e, cadastrar suas caracteŕısticas.

• Elaborar um sistema especialista para seleção de jogos comerciais capaz de ser uti-

lizado online e que seja capaz de receber de um usuário o que ele deseja ensinar

por meio de uma interface web, desde que os assuntos desejados sejam da área de

Geografia para o ensino fundamental.

• Estruturar o sistema de modo que ele seja capaz de utilizar as informações passa-

das pelo usuário para realizar uma inferência e buscar os jogos digitais comerciais

que podem ser utilizados para o ensino dos assuntos desejado, ao final, o sistema

deve gerar relatórios educacionais desses jogos com informações a respeito deles e

sugestões de uso desses jogos digitais em sala de aula.

• Realizar uma pesquisa de opinião com professores de Geografia para avaliação do

sistema desenvolvido com relação à sua relevância, coerência e utilidade.

Quanto aos jogos digitais comerciais selecionados, foi tomada a precaução em verificar

como eles devem ser aplicados, pois, dependendo da forma como o educador fizer uso

dessa ferramenta, mesmo um jogo considerado como tendo um grau de imersão elevado,

4O termo gameplay diz respeito às caracteŕısticas de um jogo digital com relação às diferentes formas

que um jogador tem para interagir com o universo e as mecânicas de um jogo.
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poderá não apresentar a mesma imersão, pois o aluno passará a jogar apenas pela parte

educacional e isso se tornará uma obrigação. Outro fator em questão é que o estudante

pode correr o risco de se frustrar com o ambiente do jogo e desistir de jogá-lo, até mesmo

quando não existir função educacional envolvida. De acordo com Schifter e Cipollone

(2013), apenas aplicar um jogo digital de forma aleatória não garante que os alunos

tenham interesse pelo que está sendo ensinado.

Foram realizadas pesquisas na área de jogos digitais e didática, mas, para a realização

deste trabalho, também se fizeram necessários estudos para o desenvolvimento de um

sistema especialista que gere um relatório contendo assuntos que podem ser ensinados

utilizando um determinado jogo, com base nas áreas que o usuário deseja ensinar, sendo a

área de Geografia para o Ensino Fundamental escolhida para a realização deste trabalho.

As pesquisas referentes a técnicas de Inteligência Artificial presentes neste trabalho,

incluindo a parte de sistemas especialistas, podem motivar outros pesquisadores a utilizá-

las, não só no caso de jogos digitais e educação, mas também, em outras áreas, sendo elas

de ensino ou não.

Enfim, um sistema especialista foi desenvolvido, de modo que o usuário possa verificar

se existe algum jogo que pode ser utilizado para ensinar algum conteúdo de Geografia.

Em resumo, o usuário deve fornecer para o sistema quais assuntos da área de geogra-

fia ele deseja ensinar e, no final, será gerado um relatório contendo jogos digitais e suas

caracteŕısticas, além de algumas posśıveis formas de aplicação destes jogos digitais no

ensino. O sistema funciona como uma aplicação web, com o objetivo de poder ser aces-

sado remotamente. O sistema recebeu o nome SEREJ (Sistema Especialista de Recursos

Educacionais em Jogos)5.

A área de Geografia foi escolhida porque ela abrange um vasto conteúdo. A matriz

curricular de geografia para o Ensino Fundamental envolve, desde questões referentes ao

ińıcio do planeta Terra, até questões poĺıticas e novas tecnologias (BRASIL, 1998). Com

isso, tem-se mais jogos digitais dispońıveis, visto que as temáticas desses jogos digitais

não precisam ser espećıficas a respeito de poucos assuntos.

Além disso, o PCN de Geografia mostra uma série de questões que são importantes

para a formação de um aluno, tais como conceitos de cidadania, a vida em sociedade,

utilização consciente do meio ambiente, respeito e igualdade cultural, entre outros assuntos

5O SEREJ pode ser acessado online por meio da seguinte URL: www.serej.com.br
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relevantes.

Outra motivação para a escolha dessa área são os jogos digitais de mundo aberto

(sandbox ), já que boa parte deles possuem territórios exploráveis, o que é pertinente

para o ensino de caracteŕısitcas geográficas, tais como terrenos, biomas, fauna, flora,

dentre outros. Jogos sandbox são aqueles em que o jogador tem à disposição um cenário

geralmente explorável, no qual ele tem liberdade para seguir um caminho não-linear, ou

seja, o jogador não está preso a fases espećıficas do jogo, mas tem liberdade para fazer

outras coisas, como, por exemplo, missões alternativas, construções, exploração de cenário

para coleta de recursos e itens, etc.

Outro fator relevante na escolha da disciplina de Geografia é que a classificação indica-

tiva de um jogo também é algo que deve ser considerado. Jogos digitais como Minecraft,

por exemplo, possuem uma classificação indicativa livre, o que os torna posśıveis opções

para a aplicação dos mesmos com crianças de Ensino Fundamental. Um jogo com ele-

mentos de História, por exemplo, seria mais complexo de ser utilizado nesse caso, pois

parte deles possui elementos de guerras, o que eleva a classificação indicativa para 16 ou

até 18 anos de idade.

No caso deste trabalho, o sistema não se limita a avaliar jogos digitais com classificação

indicativa baixa. Os relatórios podem conter todos os tipos de jogos digitais que possuam

conteúdos geográficos, porém, em caso de classificação indicativa elevada, o sistema mostra

isso ao usuário e disponibiliza uma opção para que o jogo seja exclúıdo.

Os assuntos e tecnologias a serem pesquisados para a realização deste sistema são a

parte de jogos digitais em geral, jogos digitais educacionais, técnicas de Inteligência Arti-

ficial - tais como inferência e sistemas especialistas - além da linguagem de programação

C#, que, segundo a Microsoft (2011), é uma linguagem que possui recursos para se de-

senvolver softwares podendo utilizar orientação a objetos, de modo que o desenvolvedor

possa criar seus produtos de forma ágil, mantendo as caracteŕısticas de boas práticas de

programação.

Além disso, o SEREJ foi projetado como uma aplicação web que será desenvolvida

utilizando o web framework ASP.NET, que, segundo a Microsoft (2013), é gratuito e pode

ser utilizado para a construção de aplicativos, web sites e serviços diversos, utilizando

HTML, CSS e JavaScript. De acordo com a Microsoft (2013), o ASP.NET ainda pode

ser utilizado para se trabalhar com XML, além de diversos outros tipos de conteúdo web.
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Também possui suporte para projetos Model View Controller, web forms e web pages.

As hipóteses a serem respondidas são:

H1 - Se seria posśıvel utilizar jogos digitais comerciais (que não foram desenvolvidos

com fins educacionais) no ensino de Geografia, visto que esses jogos são desenvolvidos

para obter a atenção dos jogadores.

H2 - Se um sistema especialista desenvolvido para auxiliar um usuário na utilização

desses jogos pode contribuir para o trabalho docente e, quais são os principais desafios ao

se aplicar jogos digitais no ensino.

O trabalho teve ińıcio com uma revisão bibliográfica a respeito dos assuntos referentes

ao sistema. Em seguida, foi realizado um mapeamento dos conteúdos de geografia, com

base no PCN de Geografia para o ensino fundamental (BRASIL, 1998). Por fim, o sistema

foi desenvolvido tendo ińıcio pela base de conhecimento, seguido pelo motor de inferência

e as interfaces.

O maior desafio foi encontrar e realizar o mapeamento dos conteúdos educacionais

existentes nos jogos digitais para que pudessem ser inclúıdos no sistema e, enfim, ser

realizada a inferência com base nos parâmetros fornecidos pelo usuário, pois o trabalho não

foi apenas encontrar recursos educacionais em jogos digitais, mas como utilizá-los de modo

que um jogo continue sendo jogado por um estudante, independentemente do seu contexto

ser educacional ou não. Além disso, para o desenvolvimento do motor de inferência do

sistema, foi preciso um estudo sobre didática e técnicas de inteligência artificial, pois o

objetivo é que o sistema simule o pensamento de um especialista a respeito deste assunto.

Com o SEREJ desenvolvido, um indiv́ıduo pode utilizá-lo para verificar maneiras de

ensinar utilizando jogos digitais, o que seria útil principalmente para educadores, pois

os mesmos não precisariam ser especialistas nessa área para utilizar jogos digitais na

educação.

Este trabalho foi dividido em algumas partes, sendo elas: Referencial teórico, meto-

dologia, aplicação desenvolvida, testes preliminares com usuários, conclusões e trabalhos

futuros, referências e anexos.

O referencial teórico deste trabalho abrange todas as pesquisas realizadas a respeito de

jogos digitais, parâmetros curriculares nacionais, situações didáticas, design instrucional e

técnicas de inteligência artificial. Estas pesquisas serviram de base para o desenvolvimento

do sistema proposto.
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A parte da metodologia envolve todo o projeto do sistema, que diz respeito ao seu

funcionamento. Neste caṕıtulo foram descritas as funcionalidades do sistema desenvolvido

e os processos realizados por ele em cada operação, juntamente com as especificações,

requisitos e diagramas.

No caṕıtulo da aplicação desenvolvida estão descritas cada uma das partes do sistema

(base de conhecimento, motor de inferência e interface), bem como o funcionamento geral

de cada uma delas.

A parte de testes preliminares com usuários diz respeito aos questionários de opinião

que foram elaborados para a avaliação do sistema, bem como o perfil dos usuários e a

opinião de cada um deles com relação ao sistema. Nesse caṕıtulo também está descrito

como os testes foram realizados.

A parte das conclusões e trabalhos futuros apresenta o que foi posśıvel concluir com

base nas pesquisas realizadas e a opinião dos usuários a respeito do sistema. Também são

apresentados alguns trabalhos futuros posśıveis, utilizando como base esta pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 JOGOS DIGITAIS

Atualmente existem no mercado uma série de opções quando se trata de jogos digitais.

Os gêneros são variados e vão desde jogos digitais casuais até jogos chamados “hardcore”,

que costumam exigir mais do jogador com relação a mecânicas e caracteŕısticas de game-

play mais complexas, tais como jogos de simulação de corrida, dentre outros.

Os jogos digitais têm se firmado como um recurso de pesquisa em algumas áreas,

tais como a educação, literatura e comunicação social, pois os jogos digitais possuem um

potencial para serem inseridos no contexto atual da educação, podem ser uma forma de

expressar e representar um determinado texto ou conceito, além de serem um novo tipo

de mı́dia dispońıvel (ARANHA, 2006).

O papel do jogador diante de um jogo é aceitar os desafios propostos e utilizar suas

habilidades para concluir os objetivos do jogo. Por estarem entretidos buscando concluir

esses objetivos, os jogadores investem tempo jogando determinado jogo digital, mas para

que isso aconteça, é necessário que o jogador se sinta satisfeito ao realizar as tarefas pro-

postas pelo jogo, caso contrário, tem-se um contexto em que o jogador se sente frustrado

com o jogo e o elemento de interesse acaba.

Para que uma tarefa desperte o interesse em um indiv́ıduo, é necessário que essa

tarefa não seja muito simples, caso contrário ela pode se tornar entediante, mas, ao

mesmo tempo, o ńıvel de dificuldade não pode ser elevado demais, caso contrário a tarefa

se torna tão complexa que o indiv́ıduo corre o risco de desistir dela pelo alto ńıvel de

dificuldade. Esse equiĺıbrio deve ser obtido levando em consideração a teoria do flow

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990).

Para que um jogo digital se torne imersivo é necessário que o jogador entre em estado

de flow. A teoria do flow foi elaborada por Csikszentmihalyi (1990), e, segundo ele, o flow

é um estado em que o indiv́ıduo está tão entretido e focado em uma determinada tarefa,

que ele passa a não se preocupar com o que está acontecendo ao redor dele, visto que a

tarefa passa a ser o único foco. A figura 1 mostra um gráfico que exemplifica a linha do

flow de acordo com a dificuldade da tarefa e as habilidades de quem a realiza, levando

em consideração a teoria de Csikszentmihalyi (1990).
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Figura 1: Teoria do flow (Trad. CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 74)

Um jogo que faz o uso da teoria do flow tem como objetivo manter um alto grau de

imersão nos jogadores e esse, provavelmente, é um dos fatores que ajuda no crescimento

desse mercado.

Uma prova de que o mercado dos jogos digitais realmente possui um alto ı́ndice de

consumidores é dada por meio de alguns levantamentos financeiros feitos. Por exemplo, em

2011, nos EUA, foram gastos aproximadamente 24,75 bilhões de dólares contabilizando

jogos digitais, hardware e acessórios. De tudo isso, cerca de 31% foi gasto apenas em

conteúdo digital (LEMES; TOMASELLI; CAMAROTTI, 2012).

Outro fato relevante é que a indústria de jogos digitais no mundo já ultrapassou fi-

nanceiramente a do cinema. Em 2010, por exemplo, a soma do faturamento de todos

os filmes produzidos em Hollywood foi um pouco superior a 31,8 bilhões de dólares, en-

quanto em 2011 algumas pesquisas apontavam que o faturamento anual dos jogos digitais

ultrapassava 60,4 bilhões de dólares no mundo todo (FADEL, 2011).

Outro comparativo que pode ser feito é com relação ao jogo Call of Duty: Black

Ops e o filme Avatar, onde o primeiro vendeu cerca de 5,6 milhões de unidades em seu
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lançamento nos Estados Unidos, enquanto o filme vendeu cerca de 3,2 milhões de DVDs

e Blu-Rays em seu lançamento, contabilizando as vendas mundialmente (LANDIM, 2011).

A previsão é de que em 2015, o setor de jogos digitais ultrapasse os 75 bilhões de

dólares ao se contabilizarem as vendas de consoles, serviços relacionados a jogos online e

jogos digitais em geral (LANDIM, 2011).

Com base nessas informações, pode-se pensar em utilizar jogos digitais com o objetivo

de auxiliar no ensino e fazer com que estudantes tenham uma motivação a mais para

aprender.

2.1.1 Jogos Digitais Educacionais

Atualmente existem no mercado uma série de opções de jogos digitais educacionais,

que podem ser utilizados para ensinar sobre os mais diversos assuntos. Esses jogos digitais

são criados especificamente para essa área e visam facilitar o aprendizado. Gros (2003)

chega a dizer que o primeiro contato de uma criança ou jovem com a tecnologia costuma

ser por meio de um jogo digital, o que leva a entender que essa é uma forma possivelmente

atraente para chamar a atenção deste público.

De acordo com Savi e Ulbricht (2008), jogos digitais já são utilizados no ensino em

diversas áreas, que vão desde a educação básica até cursos de graduação, especialização,

dentre outros. Esses recursos podem ajudar crianças que estão aprendendo a ler e escrever,

podem também ajudar a entender sobre linguagem e lógica, podem servir para ensinar

indiv́ıduos a operar um computador e ajudar em processos de coordenação motora (SAVI;

ULBRICHT, 2008).

Existem jogos digitais que ensinam sobre saúde e bem estar, além de jogos digitais

que abordam temas mais complexos. Também já existem simuladores que buscam, por

exemplo, ensinar conceitos de f́ısica (SAVI; ULBRICHT, 2008).

Alguns exemplos de jogos digitais educacionais são o Gcompris e Childsplay, que têm

o objetivo de auxiliar na educação pré-escolar e ensino fundamental. Na área de simu-

ladores, um exemplo é o site do professor Romero Tavares da Silva6, onde se enontram

algumas opções de simuladores de f́ısica desenvolvidos pelo NOA (Núcleo de Construção

de Objetos de Aprendizagem), que auxiliam estudantes do ensino médio. Nesses simula-

dores é posśıvel que o usuário entre com algumas variáveis e veja em seguida o resultado

6http://www.fisica.ufpb.br/ romero/
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por meio de animações.

No caso de simuladores em geral, existe uma discussão a respeito deles serem ou não

considerados jogos digitais. É preciso verificar as caracteŕısticas dos mesmos para avaliar

se possuem o que é necessário para serem considerados jogos digitais de fato e não apenas

ferramentas interativas (DANTAS; BARROS; WERNER, 2004).

Outro caso são os chamados health games, como o Escape from Diab, que tem o objetivo

de ajudar crianças na prevenção de diabetes e obesidade infantil. Este jogo tenta mostrar

a importância de uma alimentação saudável e da prática de exerćıcios (SAVI; ULBRICHT,

2008).

Embora toda essa tecnologia esteja dispońıvel, é preciso ter cautela. Para Savi e

Ulbricht (2008), conseguir atenção de um aluno para a área educacional enquanto o mesmo

se diverte não é trivial. Um dos desafios principais ao se utilizar jogos digitais na educação

é fazer com que os estudantes tenham interesse no que é lecionado.

Kirriemuir e McFarlane (2004) dizem que boa parte dos jogos digitais educacionais

não possuem o mesmo ńıvel de sofisticação de jogos digitais que não são propriamente

educacionais. Além disso, as tarefas que devem ser executadas costumam ser repetitivas,

o que faz com que o jogo se torne monótono rapidamente; a diversidade de tarefas é

pequena, a instalação desses jogos digitais pode exigir certa complexidade, uma vez que

em alguns casos são necessários módulos espećıficos ou plugins, dentre outros problemas.

Em geral, existe uma série de jogos digitais educacionais que podem ser utilizados em

diversas áreas do conhecimento, porém algo que é comum é o fato de que muitos desses

jogos digitais não despertam a curiosidade e o interesse dos alunos. Outra coisa a ser

destacada é que numa quantidade significativa dos casos, os estudantes até iniciam sua

jornada em um jogo digital educacional, todavia, com o passar do tempo, eles abandonam

esse recurso. Por isso, deve-se atentar ao aplicar esse tipo de recurso na educação.

Gee (2003) coloca que jogos digitais comerciais podem ensinar os jogadores a respeito

de diversos assuntos e isso ocorre porque esses jogadores precisam, primeiramente, apren-

der a respeito de como o jogo funciona. Além disso, é preciso entender as mecânicas de

cada jogo digital e isso faz com que os jogos digitais se tornem uma espécie de “máquina

de aprendizado”.

12



2.1.2 Jogos Digitais Comerciais (“Não-Educacionais”)

Como visto, existem alguns desafios na área de jogos digitais educacionais e é preciso

buscar soluções para estes desafios. Jogos digitais comerciais em geral tem despertado a

atenção dos jogadores, e isso pode ser visto pelo constante crescimento dessa indústria

(LANDIM, 2011). Consequentemente, o número de consumidores desse tipo de mı́dia

tem aumentado. Com essas informações, pode-se tentar imaginar maneiras de aplicar

jogos digitais que não são propriamente educacionais na educação e, em algumas áreas de

aplicação, isso é posśıvel.

Para Gros (2003), um jogo precisa de objetivos bem definidos para ensinar algo, ou

então, deve possuir determinadas estratégias que desenvolvam a capacidade de aprendi-

zagem dos alunos.

Por exemplo, o jogo digital Minecraft é um jogo de gênero de mundo aberto (sandbox ),

onde o personagem é solto em um cenário aleatório, podendo ser um deserto, floresta,

pântano, dentre outros. Conforme o personagem explora o cenário, outros são gerados

aleatoriamente, fazendo assim com que o universo do jogo não seja limitado. O objetivo é

sobreviver e, para isso, o jogador deve coletar recursos básicos e com eles sintetizar outros

recursos. Por exemplo, ao coletar um bloco de aço, o jogador precisa refiná-lo em uma

fornalha para que o aço se torne adequado à construção de ferramentas.

Outra possibilidade do jogo é a construção de monumentos, estruturas, abrigos, etc.

O jogador pode utilizar os recursos coletados para desenvolver uma série de construções,

de acordo com a criatividade.

O jogo digital Minecraft já é utilizado em salas de aula de alguns lugares do mundo.

No trabalho de Schifter e Cipollone (2013), o jogo foi utilizado por um professor para

ensinar alguns conceitos de literatura. Os alunos utilizaram o jogo para produzir uma

história e deveriam gravar o gameplay para produzir o conteúdo visual da narrativa. O

objetivo era que ao final das aulas, os alunos tivessem um pequeno filme contando a

história desenvolvida por eles.

Com isso, é posśıvel observar algumas caracteŕısticas de jogos digitais em geral, que

podem ser úteis para o ensino.

Por exemplo, a disciplina de geografia possui uma série de objetos de estudo e, com a

evolução das tecnologias, é posśıvel entendê-la como algo mais amplo do que somente um

estudo das caracteŕısticas terrestres, mas o “espaço” é o conceito fundamental em que se
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baseia essa disciplina, desde a localização de uma região, até as ações que podem ocorrer

nela. Na geografia, se estuda uma série de assuntos, que vão desde localização de páıses,

até tipos de solos (COSTA; ROCHA, 2010).

Tüzün et al. (2009) buscaram criar um jogo digital para o ensino de geografia, cujo

público-alvo eram crianças. Eles observaram os resultados alcançados ao utilizar este

recurso e segundo os mesmos, os participantes da experiência obtiveram um ganho signi-

ficativo no aprendizado dessa disciplina.

Um padrão ocorre em jogos digitais de mundo aberto (sandbox ), pois em muitos deles,

a história se passa em locais onde existe uma série de recursos geográficos. Por exemplo,

no jogo “Minecraft”, produzido pela Mojang, o personagem está solto em um cenário

que possui uma série de biomas diferentes, que incluem desertos, selvas, campos abertos

e florestas cobertas por neve. Em mundo aberto, o universo desse jogo não tem fim.

Conforme o personagem explora o cenário, novos terrenos são criados aleatoriamente, o

que desperta a curiosidade em relação ao que se pode encontrar.

Existem ainda jogos digitais de mundo aberto que se passam em um tipo de terreno

predeterminado. Por exemplo, o jogo “Far Cry 2 ”, produzido pela Ubisoft, possui uma

ambientação que se passa na África, onde predomina uma vegetação de savana t́ıpica

do continente. Além disso, dependendo dos jogos digitais a serem utilizados, pode-se

aprender, inclusive, sobre determinadas culturas, já que muitos deles possuem elementos

na história que mostram um pouco de como os personagens vivem em determinada região.

A figura 2 mostra um exemplo de bioma existente no jogo “Minecraft”.
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Figura 2: Exemplo de um bioma de deserto presente no jogo Minecraft.

Fonte:http://www.planetminecraft.com/project/minecraft-desert-games-pvp-hunger-

games/

Em sua versão de computador, o jogo Minecraft possui um mapa que não é fixo. A

cada novo jogo, um novo ambiente é criado e, conforme o jogador explora o cenário, novos

territórios vão sendo gerados automaticamente, podendo variar de desertos até florestas

com vegetação t́ıpica.

Outro exemplo de jogo com possibilidade de ensino de geografia é o jogo “Where in

the World is Carmen Sandiego”, que teve várias versões, mas foi lançado pela primeira

vez na década de 80 para os computadores da época. O objetivo do jogo é encontrar

criminosos ao redor do mundo, com base em caracteŕısticas que os cidadãos dentro do

jogo vão passando ao jogador. Essas caracteŕısticas podem ser a respeito do próprio

criminoso ou a respeito do páıs para o qual ele fugiu. A figura 3 mostra um momento do

jogo no qual o jogador deve escolher um local para viajar e procurar o criminoso.
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Figura 3: Momento de escolha de viagem a um local do mundo no jogo Where in the World

is Carmen Sandiego. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HqWeqnhRvPA

Ao longo do jogo vão sendo fornecidas várias informações ao usuário, que podem ser

cores de bandeiras dos páıses, caracteŕısticas geográficas, históricas e culturais ou até

mesmo caracteŕısticas f́ısicas do suspeito que está sendo perseguido. Com base nessas

informações, o jogador precisa escolher os locais corretos para viajar e não perder tempo,

além de ser necessário obter um mandado para prender o criminoso com base nas carac-

teŕısticas f́ısicas.

Para realizar uma ligação entre um jogo digital e um recurso pedagógico, é necessário

saber quais assuntos devem ser ensinados, além de buscar formas de se fazer essa ligação.

No Brasil, existem os Parâmetros Curriculares Nacionais, que disponibilizam os assuntos

a serem ensinados dependendo do ńıvel de escolaridade. Além disso, uma abordagem que

pode ser utilizada para fazer a ligação entre os jogos digitais e o ensino, é a abordagem

de design instrucional. Esses assuntos serão discutidos nos próximos tópicos.

2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)

Algumas formas de planejamento dos métodos de ensino são elaboradas por profis-

sionais especializados nisso. Um exemplo são os PCN’s (Parâmetros Curriculares Naci-

onais) existentes no Brasil, que funcionam como um guia para o professor, fornecendo

os conteúdos que devem ser ensinados aos alunos, desde a educação básica até o ensino
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médio.

A seguir, será mostrado um exemplo desse recurso. No caso, o foco será no PCN de

geografia, visto que essa foi a área escolhida para ser desenvolvida inicialmente no sistema

especialista.

De acordo com Brasil (1998), os objetivos do ensino de geografia para alunos do ensino

fundamental são: fazer com que o indiv́ıduo entenda os valores da cidadania, os direitos e

deveres a serem seguidos; saber expressar a própria opinião e defender os pontos de vista

por meio do diálogo; conhecer as caracteŕısticas brasileiras, suas culturas e aprender a não

discriminar coisa alguma de acordo com sexo, crença, etnia, dentre outras caracteŕısticas

individuais; cuidar do meio ambiente e aprender sobre ele, além de utilizar as formas de

tecnologia para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.

Ainda de acordo com Brasil (1998), os objetivos, de acordo com os ciclos espećıficos

dos estudantes, são os seguintes:

Objetivos para o terceiro ciclo - 5ae 6aséries:

• Compreender a sociedade, natureza e suas leis.

• Entender os territórios locais e globais e a importância do tempo em cada um, além

da utilização da cartografia como um meio de linguagem para representação desses

territórios em diferentes escalas.

• Entender os diferentes tipos de paisagens e suas caracteŕısticas.

• Compreender que todos os conhecimentos geográficos adquiridos fazem parte da

cidadania, pois cada ser humano utiliza o espaço geográfico de maneira diferente.

• Reconhecer a importância da utilização consciente dos recursos existentes.

Objetivos para o quarto ciclo - 7ae 8aséries:

• Compreender as interações entre o ser humano e a natureza, e como ela muda de

acordo com essa interação.

• Verificar ações humanas passadas e como elas puderam modificar a natureza.

• Fenômenos geográficos.
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• Entender que nem todas as conquistas obtidas estão dispońıveis para todos os seres

humanos e tentar encontrar meios de democratizá-las.

• Utilização de linguagem gráfica para o estudo da geografia.

• Revisar o que foi aprendido no terceiro ciclo com relação à sociedade, natureza e

espaço geográfico.

A seguir, é mostrada uma tabela contendo os temas no ensino de Geografia a serem

ensinados de acordo com os ciclos estudantis:

Assunto 5ae 6aséries 7ae 8aséries

TERRITÓRIOS X -

NATUREZA X -

CAMPO, CIDADES E SUAS CARACTERÍSTICAS X -

CARTOGRAFIA X -

EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS - X

UM MUNDO COM VÁRIOS CENÁRIOS GEOGRÁFICOS - X

MODERNIZAÇÃO E O MEIO AMBIENTE - X

Tabela 1: Assuntos de geografia a serem ensinados no terceiro e quarto ciclos do ensino

fundamental.

A tabela acima mostra quais assuntos de geografia devem ser ensinados, desde a quinta

até a oitava série do ensino fundamental. Os livros didáticos elaborados para essa dis-

ciplina devem seguir esse modelo, para que os alunos aprendam de acordo com a ordem

descrita nos PCN’s.
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2.3 Situações didáticas

Diante dos desafios no ensino, Brousseau (1998) diz que o professor precisa, não apenas

mostrar determinado conceito a um estudante, mas desafiá-lo a compreender e buscar

soluções para os desafios propostos.

É necessário cuidado para que o professor não dê as respostas aos estudantes, mas

também não os desafie sem nenhum aux́ılio. O professor precisa, não somente trabalhar

o conteúdo estipulado curricularmente, mas também fornecer o aux́ılio necessário para

que o aluno chegue às suas conclusões sem que a resposta seja divulgada abertamente

(BROUSSEAU, 1998).

O aluno deve buscar a solução de determinado desafio, mas o professor precisa auxiliar

neste processo. Com a experiência, o aluno não apenas “decora” um conteúdo, mas

aprende de fato. Para Rogers (1970), o aprendizado por meio da experiência possui cinco

elementos que garantem a eficiência dessa abordagem, sendo eles:

• O envolvimento pessoal de cada um, de forma que os alunos tenham o interesse pelo

que está sendo ensinado e se envolvam nas tarefas a serem realizadas.

• O desejo de se descobrir e conhecer mais, independentemente de est́ımulos de fora.

Dessa forma, os alunos buscam aprender e realizam suas próprias descobertas,

mesmo que ninguém os influencie para isso.

• A aprendizagem pode influenciar no comportamento e nas atitudes do aluno, po-

dendo intervir até na personalidade, em alguns casos.

• O aluno deve ter a capacidade de avaliar a aprendizagem, de modo que seja capaz

de observar se está no caminho certo com relação ao que se deseja aprender.

• O significado é o principal, de modo que, quando o aluno aprende, ele é capaz de

perceber o significado de toda a experiência realizada no aprendizado.

Brousseau (1998) defende que, ao ensinar, os professores precisam elaborar determi-

nadas situações, que devem ser passadas aos alunos como problemas a serem resolvidos.

Ao aceitar o desafio de resolvê-los, o aluno tem no professor um aux́ılio para ajudá-lo,

porém a intenção é que o próprio aluno chegue na resolução do problema.

A ideia é que, para cada novo assunto a ser ensinado, existe uma situação didática que

o professor deve explorar e utilizar para ensinar aos seus alunos. As situações didáticas
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devem levar em consideração o professor, os alunos e o que será ensinado e é necessário

avaliar a ligação entre eles e as caracteŕısticas pedagógicas (BROUSSEAU, 1998).

Ao ser colocado em uma determinada situação didática, o aluno pode se empenhar e

buscar o que é necessário para resolver o desafio proposto pelo professor. A ideia é que

o aluno chegue a um ponto no qual ele já tem capacidade para continuar aprendendo

a respeito de outros assuntos sem a necessidade de um professor efetivamente presente

(BROUSSEAU, 1998).

Rogers (1970) diz que o aluno precisa aprender de modo que o conteúdo ensinado tenha

relevância para ele. O aluno não deve apenas “decorar” uma matéria, mas aprender sobre

ela, de modo que ele tenha curiosidade para investigar e descobrir cada vez mais a respeito

daquele assunto. O conteúdo precisa fazer sentido na vida do aluno.

De acordo com Brousseau (1998), o professor precisa lidar com o fato de que ele pode

desejar que o aluno resolva determinadas situações, mas, em alguns casos, o aluno pode

não ter o conhecimento necessário para realizar tal tarefa. Dessa forma, o professor tem as

opções de passar ao aluno a resposta do problema (mas dessa forma o aluno não aprende

por si) ou não fornecer aux́ılio adicional para que o problema seja resolvido (dessa forma

a relação entre o professor, o aluno e o saber é quebrada).

É preciso saber lidar com essa situação e adequar as formas de ensino para que elas

se encaixem corretamente na aprendizagem do aluno.

O aluno precisa ter experiência com o assunto a ser aprendido. Dessa forma ele

não esquece o que foi ensinado, justamente por ter aprendido na prática e ter tido uma

experiência pessoal com o aprendizado (ROGERS, 1970).

De acordo com Ricardo (2003), a relação entre professor, aluno e o saber é perećıvel, ou

seja, dura por um curto peŕıodo de tempo, mas espera-se que o aluno continue a aprender

e a buscar novos conhecimentos mesmo depois de a relação didática ter acabado.

Existem diferentes professores, alunos e classes; dessa forma, percebe-se que não existe

uma única forma padrão de ensino, cada indiv́ıduo ensina e aprende de maneiras diferentes,

mesmo que o assunto a ser ensinado seja o mesmo (RICARDO, 2003).

Rogers (2007) ainda defende que algumas situações não devem ser resolvidas por uma

pessoa central (professor), que passa o conhecimento para as outras (alunos), mas por

um grupo (alunos), onde cada pessoa (aluno) pode contribuir e participar do processo de

resolução.
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Mas não basta que apenas os alunos sejam responsáveis pelo aprendizado. Assim como

foi visto nas situações didáticas, é preciso que o professor tenha um papel de mediador no

processo de ensino. Rogers (1970) definiu dez prinćıpios que mostram o papel do professor

como facilitador da aprendizagem, sendo eles:

• O professor deve levar em consideração o ambiente de aprendizagem para seus alu-

nos, ele deve criar um clima proṕıcio para o ensino do conteúdo aos seus alunos;

• O professor deve ajudar a provocar e esclarecer os propósitos de cada aluno e também

os propósitos da classe em geral com relação ao que é ensinado;

• O professor deve se basear no desejo dos alunos em desenvolver o que tem significado

para ele, de modo que isso seja uma força de motivação para os alunos cumprirem

os objetivos e aprenderem de forma significativa;

• O professor deve se preocupar em disponibilizar o maior número posśıvel de recursos

que facilitem a aprendizagem;

• O professor deve ser um recurso que os alunos podem utilizar para o aprendizado;

• O professor deve aceitar o conteúdo intelectual e as atitudes dos alunos em resposta

ao que eles manifestam dentro da sala de aula;

• Conforme o clima da sala de aula vai sendo aceito e estabelecido pelos alunos, o

professor pode se tornar um aluno participante, de modo que ele possa dialogar com

os alunos e expressar a sua opinião, não apenas como professor, mas como um aluno;

• O professor deve compartilhar com seus alunos as suas opiniões, sentimentos e pen-

samentos, de forma que os alunos possam utilizar essas informações em seu apren-

dizado, mas ao mesmo tempo, não se sintam obrigados a utilizá-las;

• O professor deve se esforçar para entender os pontos de vista e os sentimentos dos

alunos, de modo que, ao compreender, ele possa auxiliar ainda mais no aprendizado

do aluno e da classe em geral;

• O professor precisa reconhecer que tem limitações e que só pode dar liberdade aos

seus alunos quando existe tranquilidade para fornecer essa liberdade;
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No ensino existe expectativa, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno,

com relação ao que deve ser ensinado e o que será aprendido. Porém, cada indiv́ıduo tem

caracteŕısticas individuais que fazem com que o ensino e aprendizado sejam diferentes

para cada pessoa (RICARDO, 2003).

Todos esses estudos realizados visam o melhor aprendizado, tentando relacionar de

maneira correta o que o professor sabe e a apropriação para os alunos, visando as carac-

teŕısticas de cada um, do professor e o ambiente de ensino.
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2.4 Design Instrucional

Para realizar a ligação entre os jogos digitais educacionais e as áreas a serem ensinadas,

pode-se utilizar abordagens já existentes para essa tarefa. Uma abordagem que pode ser

eficiente no caso deste trabalho é a de design instrucional.

Design instrucional representa uma série de tarefas complexas e desafiadoras. Inclui

várias atividades referentes a planejar, implementar, avaliar e gerenciar ambientes, com o

intuito de facilitar o processo de aprendizagem (SPECTOR; OHRAZDA, 2003).

O design instrucional é uma abordagem utilizada principalmente para o mapeamento

de conteúdos educacionais e as formas como deverão ser ensinados, visando a melhor

didática para quem for aprender. De acordo com Reiser (2001), a área do design instru-

cional leva em consideração a análise de formas de aprendizado e os problemas que são

enfrentados quando são aplicadas.

De acordo com Spector e Ohrazda (2003), o termo “design instrucional” possui uma

definição ampla e devem-se considerar várias abordagens, técnicas e ferramentas desen-

volvidas para auxiliar no processo.

Em seu trabalho, Gagné e Merrill (1990) lidam com vários requisitos que segundo eles,

são necessários para que os objetivos instrucionais sejam uma combinação de uma série

de objetivos que devem ser obtidos em uma determinada atividade.

Na abordagem de design instrucional é preciso considerar a natureza do conhecimento,

o ambiente de aprendizagem, o papel do aluno e o suporte instrucional fornecido a ele

(SPECTOR; OHRAZDA, 2003).

De acordo com Romiszowski e Romiszowski (2005), as questões de pedagogia evolúıram

com o tempo, juntamente com as mı́dias instrucionais. Dessa forma, surgiram novos equi-

pamentos para auxiliar na educação, como, por exemplo, recursos audiovisuais - televisão,

v́ıdeo e retroprojetores.

Reigeluth e Moore (1999) dizem que existe uma necessidade de utilização da tecnologia

como meio instrucional. Um exemplo dessas tecnologias são os sistemas especialistas de

instrução, que, segundo Kasowitz (2000), podem ser, em alguns casos, considerados um

tipo de ferramenta de design instrucional. Como exemplo, existem os trabalhos de Merrill

(1998) (ID Expert), que é um sistema especialista com o objetivo de facilitar o processo

de geração e utilização de mı́dia instrucional por um aluno, e o trabalho de Gustafson e

Reeves (1990) (IDioM), que é um sistema focado em design instrucional que busca facilitar
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o desenvolvimento de treinamentos interativos em determinado assunto.

Romiszowski e Romiszowski (2005) dizem que, com a evolução das tecnologias, a

sociedade foi percebendo uma mudança no modo de pensar do ser humano. As tecnologias

começaram a ser utilizadas para ajudar em uma série de tarefas, mas também iniciou-se

uma discussão a respeito dos problemas e das oportunidades que essas novas tecnologias

poderiam trazer, porém, na área educacional, os avanços tecnológicos trouxeram uma série

de novas ideias, tais como a utilização dos computadores não apenas como ferramentas

que “ensinam”, mas que também são capazes de “aprender”.

Spector e Ohrazda (2003) citam o sistema GTE (Generic Tutoring Environment), que

segundo eles, é um sistema que auxilia no processo de design instrucional e surgiu a partir

de uma colaboração entre comunidades industriais e acadêmicas. O objetivo do sistema

era disponibilizar algum suporte para sistemas tutores inteligentes. O GTE foi projetado

por Marcke (1992) e, segundo ele, a principal tarefa de um sistema tutor inteligente é

integrar o conhecimento de tal forma, que permita adaptar esse conhecimento para quem

for aprender.

Um sistema pode ser considerado instrucional quando ele possui uma série de recursos

que são utilizados para instruir a respeito de algo. Por exemplo, sistemas de treina-

mento utilizados em indústrias para treinar seus funcionários são considerados sistemas

instrucionais (GAGNÉ et al., 2004).

As novas tecnologias permitem aos alunos a execução de tarefas que não seriam

posśıveis apenas com uso de textos, tais como uso de equipamentos, ferramentas e feed-

back, porém, para conteúdos teóricos, geralmente o uso de texto e ilustrações é suficiente

(ROMISZOWSKI; ROMISZOWSKI, 2005).

Para Reiser (2001), qualquer meio que seja utilizado para passar uma instrução a um

usuário, sendo ele um computador, televisão ou qualquer outro, pode ser considerado um

meio instrucional.

A utilização da mı́dia como forma de instrução começou há um certo tempo, desde a

utilização em museus nos Estados Unidos, na primeira década do século XX, passando

pelos filmes instrucionais, o rádio e a televisão ao longo do século (REISER, 2001).

Ainda segundo Romiszowski e Romiszowski (2005), esse enfoque tende a ser reforçado,

principalmente com a busca por novas formas de ensino, tais como a educação à distância

e a facilidade de acesso a novas tecnologias.
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Gagné e Merrill (1990) dizem que existe uma série de modelos de aux́ılio para design

instrucional. O trabalho deles, especificamente, consiste em encontrar uma categoria de

objetivos instrucionais para uma determinada atividade, tais como habilidades, estratégias

cognitivas, dentre outras. Com isso, o designer instrucional fica preparado para analisar

e descrever as condições necessárias para um aprendizado eficiente.

É preciso também levar em consideração, não só a elaboração de um processo de

aprendizagem com base nos conhecimentos do professor, mas também, as habilidades dos

alunos. Existe uma série de ńıveis que podem ser observados. Benjamin Samuel Bloom,

juntamente com alguns outros pesquisadores, definiu esses ńıveis com relação ao ensino e a

capacidade dos alunos em aprender e desenvolveu a taxonomia de Bloom (BLOOM, 1956),

que especifica uma série de ńıveis e o que eles representam com relação a um aluno, suas

habilidades e tarefas que é capaz de executar. Os ńıveis são: Conhecimento, compreensão,

aplicação, análise, śıntese e avaliação.

O ńıvel de conhecimento é aquele em que os alunos podem se lembrar de algumas

informações, podendo variar entre o concreto e o abstrato.

O ńıvel de compreensão é aquele em que o aluno é capaz de entender e utilizar o

que foi comunicado de alguma forma. Nesse ńıvel, os alunos são capazes de traduzir,

interpretar e até mesmo extrapolar o que é comunicado.

O ńıvel de aplicação é aquele em que o aluno está capacitado a aplicar as abstrações

e conceitos apropriados em um problema, mesmo se não for pedido para que ele o faça.

No ńıvel de análise, o aluno é capaz de utilizar o material fornecido, dividi-lo em

várias partes, associar e definir relacionamentos para essas partes.

No ńıvel de śıntese, o aluno é capaz de combinar partes de experiências passadas

com novos materiais, gerando assim um novo produto com todas as partes devidamente

associadas.

O ńıvel de avaliação é aquele em que o aluno pode questionar e avaliar os valores de

materiais e ideias que utilizou e aprendeu ao longo do processo de aprendizagem.

Com relação a levar em consideração o aluno, suas capacidades e o que ele deve fazer

no processo de aprendizagem, não existe apenas a taxonomia de Bloom (1956). Outro

trabalho existente nessa área é o de Gagné (1965), onde ele define algumas condições de

aprendizagem, as quais são divididas em nove estágios, que, segundo ele, são importantes

no processo de ensino. Esses estágios são: Obter atenção, informar objetivos, estimular
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a recordação do que já foi aprendido, est́ımulo, fornecer orientação, desempenho, dispo-

nibilizar feedback, avaliar desempenho e motivar a retenção e transferência. Esses nove

estágios individualmente funcionam do seguinte modo:

Obter atenção: Fazer com que os alunos prestem atenção no que será ensinado.

Informar objetivos: Mostrar aos alunos o que eles deverão aprender ao longo do

processo de aprendizagem.

Estimular a recordação do que já foi aprendido: fazer com que os alunos se lem-

brem do que já foi ensinado. Desse modo eles podem utilizar conhecimentos já aprendidos

como aux́ılio em novos assuntos.

Est́ımulo: Passar as novas informações para os alunos, despertando a necessidade de

aprender o conteúdo do material utilizado no ensino.

Fornecer orientação: Auxiliar os alunos nos assuntos que têm necessidade para que

eles possam compreender melhor o que está sendo ensinado.

Desempenho: Fazer com que os alunos utilizem o conhecimento já obtido, de modo

que eles possam mostrar o que sabem.

Disponibilizar feedback : Fornecer um aux́ılio ao aluno quando necessário, podendo

ser algum tipo de reforço, explicação, melhor contextualização de um assunto, etc.

Avaliar desempenho: Fazer com que os alunos realizem algum teste individual-

mente, sem o aux́ılio do professor, de modo que possa ser avaliado o desempenho deles

com relação ao que foi ensinado.

Motivar a retenção e transferência: Fazer com que os alunos utilizem o que foi

ensinado em desafios diferentes dos quais se acostumaram nas aulas. Dessa forma, o aluno

pode aplicar o que aprendeu de fato.

Gagné (1965) considerou importantes todos esses estágios no processo de aprendiza-

gem. Eles são uma forma de aux́ılio ao professor durante todo o processo de ensino.

Sistemas instrucionais precisam levar em consideração todos esses estudos, principal-

mente os estágios de desenvolvimento do design instrucional, com o objetivo de garantir

melhor eficiência no processo instrucional para o professor e o aluno (GAGNÉ et al., 2004).

Existem atualmente alguns pesquisadores que se dedicam a estudar esse ramo edu-

cacional e que já desenvolveram modelos aparentemente funcionais a esse respeito. Um

dos modelos utilizados e conhecido é o modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence,

Satisfaction), proposto por John Keller (KELLER, 1987), onde ele apresenta quatro carac-
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teŕısticas espećıficas em que o designer instrucional deve se basear para conseguir integrar

a motivação no ensino, sendo eles: Atenção (Obter a atenção do estudante para algum

assunto e manter isso); Relevância (A relevância do que está sendo ensinado para a vida

do aluno em geral); Confiança (A confiança que o aluno tem no que faz, nos objetivos a

serem cumpridos e no que ele é capaz de fazer); Satisfação (Se sentir bem com as tarefas

executadas e os objetivos cumpridos).

2.4.1 O modelo ARCS

De acordo com Keller (1987), o modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence,

Satisfaction) possui uma série de passos para se desenvolver um conteúdo educacional

que motive o estudante a aprender. O designer instrucional deve ficar atento às seguintes

caracteŕısticas: atenção, relevância, confiança e satisfação.

No modelo ARCS, a parte da atenção é focada em despertar o interesse do aluno

para determinado assunto e manter esse interesse para que ele aprenda e fique motivado

no processo de aprendizagem. Essa parte consiste em se perguntar e documentar o que

é posśıvel ser feito para que o estudante tenha interesse pelo assunto a ser ministrado.

Outra questão relevante é tentar encontrar o que pode estimular o aluno a buscar novos

conhecimentos a respeito daquele assunto, ou seja, investigar o que está sendo ensinado.

Também é preciso se preocupar em manter o aluno engajado nas tarefas propostas, por-

tanto, outro ponto a ser levantado é como fazer para manter a atenção do estudante ao

que está sendo ensinado ao longo do processo de aprendizagem (KELLER, 2000).

Conseguindo responder a essas questões, o designer instrucional está pronto para

passar para a próxima fase do modelo.

A questão da relevância de determinado assunto é algo que deve ser observado como

uma necessidade do aluno em saber o porquê de aprender aquilo, por exemplo, entender

o quão útil é uma disciplina para a vida dele.

A primeira coisa a ser feita é tentar descobrir as principais necessidades do estudante,

em seguida, oferecer algo que seja do interesse de quem está aprendendo e se perguntar o

que pode ser feito para mostrar aos alunos questões referentes a escolhas, responsabilidades

e influências. Por fim, deve-se pensar em como unir o aprendizado do assunto com as

experiências pessoais de cada estudante (KELLER, 1987).

A parte da confiança é relevante para que o aluno perceba o que ele pode conseguir
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com seu aprendizado, suas expectativas de sucesso, oportunidades e responsabilidades

(KELLER, 1987). Essa parte consiste em fazer com que os estudantes tenham boas expec-

tativas de sucesso a respeito do assunto ensinado, além disso, os alunos devem acreditar

em sua capacidade para realizar determinada tarefa e o instrutor deve ser capaz de guiá-

los nisso. Por fim, os estudantes devem saber de forma clara que cada sucesso obtido foi

devido a seus esforços e habilidades pessoais (KELLER, 2000).

A parte da satisfação consiste em fazer com que cada estudante sinta-se bem ao

executar determinada tarefa ou cumprir um objetivo. Ao professor, cabe observar algumas

coisas, tais como satisfação intŕınseca e extŕınseca, além de um tratamento justo a cada

aluno com relação a seu aprendizado (KELLER, 2000).

Nessa área do modelo ARCS, os instrutores devem se preocupar em encontrar maneiras

de os estudantes utilizarem suas habilidades recém-aprendidas, fazendo com que eles as

pratiquem de alguma forma, recompensando-os e disponibilizando algum tipo de reforço

para cada sucesso obtido. Por fim, é necessário fazer com que os alunos se sintam bem com

cada tarefa realizada com sucesso. Com isso, eles serão motivados a obter mais objetivos

bem sucedidos (KELLER, 2000).

2.4.2 Outros modelos de design instrucional

Outro modelo de design instrucional existente é o proposto por Dick, Carey e Ca-

rey (2009), que possui uma série de passos, sendo eles: Identificar objetivos instrucionais,

análise instrucional, análise dos aprendizes e seus contextos, escrita de objetivos de perfor-

mance, revisar instruções, desenvolver instrumentos de avaliação, desenvolver estratégia

instrucional, desenvolver e selecionar materiais instrucionais, desenvolver e conduzir ava-

liações de instrução formais e desenvolver e conduzir avaliações de vários elementos.

Dick, Carey e Carey (2009) dizem que a estratégia instrucional deles descreve como o

designer instrucional usa a informação para analisar o que deve ser ensinado e, com isso,

planejar uma forma de associação entre os alunos e a informação a ser ensinada.

De acordo com Gagné et al. (2004), os modelos de design instrucional em geral, funcio-

nam em alguns estágios que se focam basicamente em identificar os resultados, desenvolver

a instrução e avaliar a eficácia da mesma. No modelo de Dick, Carey e Carey (1990), estão

descritos uma série de estágios necessários para atingir os objetivos instrucionais deseja-

dos. O processo executado em cada estágio desse modelo funciona do seguinte modo:
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Primeiramente, o designer instrucional precisa identificar os objetivos instrucionais

desejados e precisa saber separar os objetivos instrucionais daqueles que não são.

Em seguida, é preciso realizar uma análise de quais habilidades são necessárias para se

chegar a um objetivo instrucional. Juntamente com essa análise, o designer instrucional

precisa levar em consideração que o público a ser instrúıdo possui habilidades diferentes,

ou seja, enquanto uma instrução pode ser trivial para alguns, para outros ela será de um

ńıvel mais elevado. Com isso, é preciso buscar um equiĺıbrio no ńıvel de instrução.

O próximo estágio é definir objetivos de performance, que são objetivos bem es-

pećıficos. Com esse ńıvel de detalhamento dos objetivos é posśıvel elaborar materiais

para atingir o objetivo instrucional e facilitar a medição dos objetivos cumpridos ao longo

do processo instrucional, visto que os objetivos de performance estão em um ńıvel de

detalhe mais elevado que os objetivos instrucionais gerais.

Também é preciso elaborar itens de teste que vão permitir ao instrutor avaliar o

que é necessário para que um aluno atinja determinado objetivo e, com isso, se focar

apenas nas áreas em que esse aluno mais precisa. Nesses itens está descrito o que um

aluno deve aprender ao final de um processo de aprendizagem, simplificando assim o

acompanhamento do processo e permitindo revisões das instruções com o objetivo de

refinar o processo de aprendizagem.

Em seguida, é necessária a elaboração de um plano onde estão descritas as informações

necessárias para auxiliar os alunos a atingir os objetivos de performance, que são os

objetivos mais espećıficos. Além disso é necessário um material instrucional que sirva

como aux́ılio a um professor. Esses materiais podem ser impressos, digitais ou alguma

outra forma de mı́dia.

Por fim, os materiais instrucionais podem ser revisados e melhorados. Uma avaliação

formativa é útil, pois, com isso, é posśıvel avaliar as instruções e melhorá-las, de modo que

possam ser aplicadas de maneira mais eficiente para uma série de alunos. As avaliações

formativas permitem observar e refinar o material instrucional. Avaliações somativas

também são necessárias, pois permitem avaliar o processo de instrução elaborado como

um todo.

Existe um outro modelo, que é conhecido como ISD (Instructional Systems Design),

esse foi criado com o objetivo de garantir treinamentos mais eficientes após a Segunda

Guerra Mundial. Kearsley e Moore (2007) descrevem o ISD e seus estágios, dividindo-os
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em cinco: análise, elaboração, desenvolvimento, implementação e avaliação.

No estágio de análise é necessário identificar o que deve ser ensinado e verificar as

habilidades necessárias para a realização das tarefas ou aprendizado do conteúdo ensinado.

Devem ser observadas as caracteŕısticas do ambiente onde ocorre o aprendizado e as

caracteŕısticas dos alunos.

O estágio de elaboração envolve analisar os objetivos do curso, e isso envolve o que

será exigido dos alunos ao final do processo. Após essa análise, as mı́dias instrucionais

devem ser selecionadas e, em seguida, as atividades a serem realizadas pelos alunos devem

ser elaboradas.

O estágio de desenvolvimento envolve a parte de elaboração dos materiais didáticos

a serem utilizados pelos alunos durante todo o processo de aprendizagem.

No estágio de implementação são levadas em consideração as interações dos alunos.

Eles se inscrevem no curso, recebem os materiais de apoio ao ensino e interagem com os

professores, de modo que possam aprender de forma mais eficiente, além de interagirem

com outros alunos.

O estágio de avaliação consiste em avaliar os alunos por meio de testes. Os resultados

dessas avaliações podem ser utilizados como base para o refinamento do curso ou posśıveis

intervenções necessárias, levando em consideração o desempenho dos alunos. O objetivo

é saber o que foi aprendido pelos alunos e refinar todas as outras fases do modelo em uma

próxima aplicação do curso.

Todos os estágios do ISD permitem uma reestruturação, de modo que os cursos elabo-

rados utilizando este modelo possam melhorar a cada nova aplicação (KEARSLEY; MOORE,

2007).

Após conhecer alguns modelos de design instrucional, também é necessário conhecer

um pouco da área de Inteligência Artificial, com o objetivo de unir as pesquisas realizadas

até aqui com a parte tecnológica, de modo que o sistema proposto neste trabalho possa

ser desenvolvido.
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2.5 TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Para a realização deste trabalho, além das pesquisas nas áreas pedagógicas, tais como

PCN’s, situações didáticas e design instrucional, se faz necessário o estudo da parte com-

putacional, visto que o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema para auxiliar na

utilização de jogos digitais no ensino, de modo que todo o conhecimento obtido até aqui

seja transferido para um recurso computacional.

Não adianta apenas saber utilizar os jogos digitais para ensinar, é preciso encontrar

uma forma de mapear os conteúdos educacionais presentes de forma eficiente. Com isso,

indiv́ıduos que não possuam um certo conhecimento a respeito do assunto, também po-

derão utilizar estes recursos. Ao realizar um estudo sobre inteligência artificial, é posśıvel

observar que surge a possibilidade de realização deste trabalho utilizando algumas opções

dispońıveis nessa área.

Existem algumas técnicas de inteligência artificial que podem ser úteis na aplicação

de jogos digitais na educação. Inferência e sistemas especialistas podem ser ferramentas

importantes no mapeamento de jogos digitais, porém é preciso entender como cada uma

delas funciona.

Inteligência artificial consiste em fazer com que uma máquina realize tarefas que preci-

sem de conhecimento humano; hoje é posśıvel desenvolver sistemas capazes de fazer isso,

devido a tecnologia dispońıvel atualmente (KELLER, 1991).

Segundo Russell e Norvig (2004), a Inteligência Artificial constitui uma área de estudo

que não possui apenas um domı́nio espećıfico, mas vários, os quais podem ser de diversos

tipos, como lógica, jogos digitais, entre outros.

Andrade, Carneiro e Novais (2010), chegam a propor um sistema baseado em IA (In-

teligência Artificial), no qual é posśıvel resolver conflitos entre duas pessoas. Tal sistema

é chamado por eles de ODR (On-line Dispute Resolution) e mostra que a IA é importante

não apenas nas áreas computacionais.

Segundo Russell e Norvig (2004), existem áreas e aplicações que podem usufrir das

técnicas de Inteligência Artificial, tais como:

• Jogos digitais - Para desenvolver a IA de um adversário, por exemplo.

• Visão computacional - Para observações que uma máquina pode fazer, como é visto,

por exemplo, em robôs, organização de informações, etc.
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• Sistemas de recomendação - Para usuários que necessitam ter alguma recomendação

em determinado assunto.

Existem uma série de técnicas de Inteligência Artificial, porém, neste trabalho, destacam-

se duas delas: inferência e sistemas especialistas. Ambas serão discutidas nos próximos

tópicos.

2.5.1 Inferência

Ao se consultar um dicionário, a palavra inferência tem como sentido concluir, deduzir

e chegar de uma verdade a outra com base em um racioćınio. A inferência, assim como

a representação de conhecimento, é outra técnica de IA importante, pois por meio dela é

posśıvel se chegar a conclusões com base em informações já recebidas.

O termo “inferência” é utilizado em lógica. Inferência é utilizar dados antigos para

se chegar a novas conclusões. Em agentes lógicos, cada resposta criada para alguma

pergunta deve obedecer aos fatos já existentes nas sentenças anteriores, que estão na base

de conhecimento (RUSSELL; NORVIG, 2004).

2.5.1.1 Contextualização Histórica

Embora a inferência seja um termo muito utilizado em IA, sabe-se que ela existe há

muito tempo e é utilizada até hoje em diversas áreas. Os parágrafos a seguir apresentam

uma contextualização histórica a respeito desse assunto, além de explicarem como a in-

ferência foi e é utilizada em diversas áreas. Esta seção do texto foi baseada em (RUSSELL;

NORVIG, 2004).

Na filosofia, Aristóteles (384-322 a.C) foi o primeiro a elaborar leis que representam os

procedimentos de uma parte da mente. Ele elaborou um racioćınio no qual era posśıvel

se chegar a conclusões com base em premissas já existentes. Ramon Lull (1315) chegou

a apresentar uma ideia de que um racioćınio útil pode ser representado por um processo

mecânico.

A lógica em si pode ser observada desde os filósofos antigos, mas foi George Boole

(1815-1864) que transformou essa ideia em um desenvolvimento matemático, com a criação

da lógica booleana. Gottlob Frege (1848 - 1925) modificou a lógica de Boole, estendendo-a

para incluir objetos e relações entre eles. Com isso, foi criada a lógica de primeira ordem,
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que hoje é considerada o sistema mais simples de representação de conhecimento. Alfred

Tarski (1902 - 1983) introduziu uma teoria que mostra como criar relacionamentos entre

objetos lógicos e objetos do mundo real.

A área da neurociência estuda o cérebro, como funciona o sistema nervoso. Cérebros e

computadores executam tarefas diferentes e têm utilidades diferentes. Computadores têm

uma capacidade de processamento mais ágil em relação à velocidade com que executam

uma instrução, mas o cérebro têm bilhões de neurônios e sinapses que estão ativos ao

mesmo tempo, o que faz com que o cérebro humano compense a lentidão dos neurônios e

ainda fique em vantagem.

A inferência também existe na psicologia. Hermann von Helmholtz (1821-1894) fez

um estudo da visão humana aplicando um método cient́ıfico. Wilhelm Wundt (1832 -

1920) abriu um laboratório na Universidade de Leipzig, em 1879, que foi o primeiro labo-

ratório de psicologia experimental. Wundt fazia experimentos controlados, onde alguns

trabalhadores executariam tarefas perceptivas ou associativas, enquanto refletiam sobre

seus processos de pensamento. Helmholtz dizia que a percepção possúıa uma forma de

inferência lógica inconsciente.

Na engenharia da computação, o termo inferência também é importante. Na Segunda

Guerra Mundial três cientistas criaram computadores digitais, quase ao mesmo tempo.

O primeiro a ser operacional foi a máquina eletromecânica de Heath Robinson, criada

em 1940 pela equipe de Alan Turing com o objetivo de decodificar mensagens alemãs.

Em 1943, foi desenvolvido, pela mesma equipe, o Colossus, que era uma máquina base-

ada em válvulas eletrônicas. Em 1941, na Alemanha, foi criado o primeiro computador

programável operacional, chamado de Z-3; Konrad Zuse foi o seu criador. Ele também

criou os números de ponto flutuante e a primeira linguagem de programação de alto ńıvel,

chamada Plankalkül.

Norbert Wiener (1894 - 1964) foi a figura central na criação do que hoje se conhece

como teoria de controle. Wiener foi um matemático que se interessou por sistemas de

controle biológico e mecânico e a conexão deles com a cognição. Wiener, Rosenblueth

e Bigelow trataram o comportamento consciente como o resultado de um sistema de re-

gulagem, na tentativa de minimizar o “erro”. O objetivo da teoria de controle, mais

especificamente o chamado “controle estocástico ótimo”, é o projeto de sistemas que con-

seguem maximizar uma função objetivo sobre o tempo. A teoria de controle e cibernética
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começou em 1948 e continua até os dias atuais.

A lingúıstica moderna e a IA surgiram quase ao mesmo tempo, as duas se desenvol-

veram e criou-se a chamada lingúıstica computacional ou processamento de linguagem

natural. Porém, o processo de compreensão de uma linguagem é algo mais complexo do

que aparentava ser, pois exige não só o conhecimento sobre determinadas regras, mas

também o entendimento do contexto e assunto. Esse fato só foi realmente estudado a par-

tir de 1960. O trabalho de representação de conhecimento geralmente estava vinculado

com a linguagem e isso se uniu à lingúıstica, que era uma área que já possúıa anos de

estudos sobre a análise filosófica da linguagem.

Como pôde ser observado, o termo inferência não é somente utilizado na computação,

existem uma série de sistemas que utilizam inferência em diversas áreas. Peña (2011) fala

sobre métodos de inferência filogenética, onde se utiliza um método chamado de Neighbor-

Joining (NJ), que utiliza um segmento de bases nitrogenadas de um gene mitocondrial

como identificador para diversas espécies de animais (método este que foi criado por Saitou

e Nei em 1987). O objetivo deste algoritmo é identificar um determinado animal quando

não se conhece a espécie a qual ele pertence.

Baldo (2009) faz um estudo sobre inferência na área da lingúıstica, dizendo que in-

div́ıduos que aprendem uma segunda ĺıngua costumam fazer inferências para se chegar

a determinadas interpretações, em alguns casos. Isso pode ocorrer por não saberem o

significado de determinada palavra ou por outros fatores provenientes daquela linguagem

em questão. Tudo isso é feito com o objetivo de se obter a compreensão do que é lido.

No Brasil, existem estudos que utilizam inferência para auxiliar o sistema de saúde

nacional, como a aplicação de um sistema de inferência nebuloso para determinar medicina

preventiva no sistema de saúde complementar, no qual o objetivo é direcionar custos

médicos de empresas responsáveis por planos de saúde, utilizando determinadas variáveis

que são selecionadas por médicos que trabalham no mercado atual (MEDEIROS; MACHADO,

2009).

Na computação, a inferência é utilizada em diversas áreas, pois os sistemas atuais

precisam processar informações e tomar decisões importantes de acordo com o problema.

Em sistemas especialistas é necessário o uso de inferência, pois é preciso tomar decisões e

se chegar a conclusões com base em premissas e fatos já existentes.

Em uma área de atuação industrial, por exemplo, um processo possui um controle
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manual que é feito a todo instante e tudo isso com base em decisões de um especialista

que leva em consideração algumas premissas para se chegar a um pensamento lógico a

respeito do futuro. A inteligência artificial possui recursos para se chegar a determinadas

decisões com base em dados já existentes, mesmo que estes dados estejam, de certa forma,

incompletos. Ou seja, é a capacidade de inferência (SELLITTO, 2002).

Inferência é algo relativamente importante no estudo da IA. Sem ela não seria posśıvel

tomar determinadas decisões, além do mais, não é uma técnica utilizada apenas na com-

putação. como pôde ser observado, inferência já existe há um longo tempo e as técnicas

utilizadas para tomada de decisões vêm sendo aperfeiçoadas conforme o tempo passa e a

tecnologia avança.

2.5.2 Sistemas Especialistas

Sistemas especialistas são mais uma técnica de IA, assim como a representação de

conhecimento e a inferência. Segundo Flores (2003), um sistema especialista é um sis-

tema baseado em conhecimento, que visa utilizar o conhecimento de um especialista em

determinado assunto para a criação de um sistema que pode fornecer informações que

antes só poderiam ser dadas por um especialista, ou seja, ele procura simular a forma de

pensar de um ser humano expert no assunto.

Um sistema especialista pode ser considerado uma subárea da IA, sendo feito com o

objetivo de processar informações em diversas áreas e, com isso, tomar decisões com base

em uma série de parâmetros, que são fornecidos ao sistema ou que são calculados ao longo

do processo (PY, 2009).

De acordo com Artero (2008), sistemas especialistas são sistemas computacionais ca-

pazes de representar um conhecimento especializado a respeito de uma área bem espećıfica

e, com esse conhecimento, eles são capazes de realizar um processamento que pode chegar

a determinadas conclusões e solucionar problemas que precisam de elevado conhecimento

técnico do assunto.

Para Feigenbaum (1988), um sistema especialista é um sistema que é capaz de desen-

volver uma linha de racioćınio igual a de um especialista na área. Desse modo, o sistema

é capaz de obter as mesmas conclusões que um ser humano especialista no assunto. Um

sistema especialista usa conhecimentos passados e mecanismos de inferência para resolver

problemas considerados dif́ıceis.
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Waterman (1985) diz que a necessidade de um sistema especialista se dá quando é

posśıvel desenvolver um sistema capaz de simular o pensamento de um especialista sem a

necessidade de realizar tarefas que apenas o ser humano é capaz, porém é preciso avaliar

o custo-benef́ıcio do desenvolvimento.

De acordo com Waterman (1985), sistemas especialistas são mais simples de documen-

tar, transferir e são previśıveis, tudo isso quando comparados a especialistas humanos.

Um sistema baseado em conhecimento possui algumas caracteŕısticas que garantem

a sua eficiência. Em um sistema especialista, é posśıvel se criar regras e tomar decisões

com base em dados incompletos. Em um sistema comum, os dados são processados e

as decisões só podem ser tomadas com base em fatos já comprovados, ou seja, não é

posśıvel se trabalhar com base na imprecisão, caso o conhecimento seja alterado, todo

o código precisa ser refeito. Em um sistema especialista, novos fatos e regras podem

ser recuperados e utilizados sem que seja necessário alterar a forma como estes dados

são processados ou como o conhecimento é representado. Essas regras são chamadas de

heuŕısticas e representam o conhecimento utilizado nesses sistemas (FERNANDES, 2005).

Segundo Flores (2003) e Fernandes (2005), um sistema especialista é composto por

cinco partes: base de conhecimento, motor de inferência, subsistema de aquisição de

conhecimento, sistema de explicações e interface do usuário.

• Base de conhecimento - É a parte do sistema onde todo o conhecimento é arma-

zenado. O conhecimento é representado aqui por algum modelo de representação de

conhecimento, tal como regras de produção, lógica matemática, redes semânticas,

entre outros (ARTERO, 2008). A base de conhecimento possui uma série de dados que

são utilizados para realizar a inferência e se chegar a novas conclusões (WATERMAN,

1985).

• Motor de inferência - É responsável pela lógica do sistema. No motor de in-

ferência, são feitos todos os processos necessários para se chegar a uma determinada

conclusão. É por meio dele que o sistema “raciocina” com base no conhecimento, ele

busca informações na base e utiliza essas informações para “raciocinar”. O motor de

inferência possui um escalonador que organiza os passos necessários para a solução

do problema e os controla. O motor de inferência possui um intérprete, que exe-

cuta os itens escolhidos no escalonador e aplica as regras da base de conhecimento

(FERNANDES, 2005).

36



• Subsistema de aquisição de conhecimento - Esse subsistema é responsável por

adquirir o conhecimento a respeito de um domı́nio espećıfico de algo, geralmente um

especialista humano. Isso deve ser realizado dentro de um sistema computacional,

gerando, assim, o subsistema de aquisição de conhecimento, que é capaz de realizar

essa tarefa (KELLER, 1991).

• Sistema de explicações - Este componente permite que o usuário acompanhe

todo o processo que fez com que o sistema chegasse a uma determinada conclusão.

O sistema de explicações é capaz de explicar, passo a passo, todo o seu racioćınio até

a chegada de uma conclusão. Este componente é significativo, pois permite que o

usuário tenha conhecimento do que está sendo feito e o porquê (FERNANDES, 2005).

• Interface do usuário - É a parte do sistema especialista que é capaz de realizar a

interação entre o sistema e o usuário e, por meio dela, tem-se acesso ao conhecimento

especializado dentro da base de conhecimento, de modo que o usuário possa obter a

resposta para alguma questão, com base no racioćınio de um especialista (ARTERO,

2008).

Segundo Luger (2004), para um sistema ser considerado “inteligente”, ele deve possuir

um mecanismo de aprendizagem. Alguns sistemas especialistas são capazes de apren-

der com a própria experiência e resolver problemas, justamente por serem considerados

sistemas “inteligentes”. Para isso, é necessário que o sistema possua um módulo de refi-

namento do conhecimento. Sistemas especialistas são importantes, pois, por meio deles,

é posśıvel que um usuário que não é um especialista tome decisões que apenas quem tem

conhecimento no assunto poderia tomar. Conhecimento especializado é importante, pois

especialistas resolvem mais rápido problemas de determinado assunto, além de resolverem

melhor. São mais eficientes que os não especialistas nas seguintes questões:

• Reconhecer o problema;

• Resolver o problema mais rapidamente e de forma correta;

• Explicar uma determinada solução;

• Aprender com a experiência;
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Os sistemas especialistas são relevantes na atualidade, pois conhecimento especializado

não é algo trivial de se conseguir, geralmente demanda tempo elevado. Dentre as vantagens

de um sistema especialista, uma delas é que, uma vez feito o sistema, vários usuários

podem utilizá-lo. Dessa forma, a aquisição de conhecimento maior fica por parte de um

único especialista, que repassa essa informação ao sistema que, por sua vez, ajuda usuários

em tarefas de diversas áreas, como pode ser visto na figura 4:

Figura 4: Ilustração que mostra a estrutura de um sistema especialista. Tradução

de: http://www.intechopen.com/books/expert-systems/expert-system-used-on-heating-

processes

De acordo com Artero (2008), cada parte de um sistema especialista está dividida,

de modo que as formas de solução de um problema e o conhecimento especializado estão

separados. Dessa forma tem-se um programa que é capaz de buscar informações em

uma base para realizar a inferência necessária. Com isso, é posśıvel alterar a base de

conhecimento e, mesmo assim, o sistema continua funcionando normalmente, sem precisar

alterar outras partes do mesmo.

É necessário que o sistema desenvolvido não seja exclusivamente fechado, de modo que

não seja posśıvel a intervenção humana. Um sistema especialista deve ter a possibilidade

de receber novas alterações por meio de um especialista, com fins de manutenção. Dessa

forma, é posśıvel ter a capacidade de processamento de uma máquina aliada à capacidade

de pensamento humano (WATERMAN, 1985).

2.5.2.1 Tipos de Sistemas Especialistas

Segundo Barr e Feigenbaum (1981), sistemas especialistas são desenvolvidos geral-

mente para um domı́nio bem restrito. De acordo com Rich (1983), um sistema especialista
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pode estar entre várias categorias. Algumas dessas categorias de sistemas especialistas e

suas caracteŕısticas estão descritas a seguir, de acordo com Fernandes (2005).

Sistemas especialistas de interpretação utilizam fatos para chegar a determinadas

conclusões, descrever determinada situação e solução, e buscam as relações e significados.

Existe uma base de conhecimento e as situações geradas são analisadas em relação à base

de conhecimento, com o objetivo de descartar as que menos se interligam nessa relação e

utilizar as demais.

Sistemas de diagnóstico ajudam a detectar falhas que possam ocorrer na inter-

pretação dos dados. Eles geralmente atuam em conjunto com os sistemas especialistas

de interpretação, com o objetivo de buscar melhor precisão nas soluções. Eles ajudam a

corrigir determinadas falhas, ajudando, assim, na resolução de um problema espećıfico.

Sistemas especialistas de reparo geram uma maneira de administrar as falhas

ocorridas e observadas na etapa de diagnóstico. Eles analisam as falhas e determinam

qual será resolvida em determinado tempo, com base na disponibilidade do sistema e na

necessidade de recursos para se corrigir essa falha.

Sistemas especialistas de monitoramento são utilizados para se observar os sinais

do que é monitorado e interpretá-los. Em geral, funcionam em conjunto com os sistemas

especialistas simples, monitorando seu comportamento. Também informam ao usuário

caso seja necessária uma intervenção humana em determinado momento.

Sistemas de predição são sistemas especialistas que utilizam dados passados e atuais

para tentar chegar a uma conclusão do que pode acontecer no futuro. Esse sistema não

toma decisões e pode fornecer margens de erro que pode acontecer em determinado caso.

Sistemas de planejamento se focam em objetivos e criam um método para atingi-

los. Podem utilizar os dados obtidos pelo sistema especialista de predição. Além disso,

esse tipo de sistema toma decisões e executa determinadas ações para que as tarefas

necessárias sejam cumpridas.

Sistemas de projeto são sistemas especialistas que se parecem com os de planeja-

mento, mas são capazes de justificar as opções escolhidas para determinados problemas e

utilizam essas justificativas em novos problemas que possam surgir no futuro. Eles bus-

cam alternativas para soluções encontradas pelos sistemas especialistas de planejamento

sem que essas novas alternativas alterem muito o resultado final.

Sistemas especialistas de depuração fornecem soluções para problemas que estão
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ligados ao mau funcionamento do sistema, que geralmente ocorrem por distorção de dados.

Ele observa a base de conhecimento do sistema e as regras, verificando se existe algo que

possa fazer com que ocorram falhas.

Sistemas de instrução tem por objetivo ensinar o operador. Podem propor desafios,

instruir o usuário a respeito de determinado assunto e incorporar outros sistemas, como

os de diagnóstico e reparo.

Os sistemas especialistas de controle são utilizados para controlar outros sistemas

e seus comportamentos, mostra as soluções de alguns problemas posśıveis e gera um plano

para resolvê-los. Possui uma maior complexidade por se tratar de um sistema que pode

controlar, não só sistemas computacionais, mas outros tipos também.

O sistema especialista deste trabalho pode ser considerado de instrução, visto que a

ideia é mostrar a um usuário como aplicar jogos digitais na educação, sendo necessário

para isso instrui-lo a respeito dos jogos digitais e dos modos de aplicação deles no ensino,

porém esse sistema não terá nenhum outro incorporado a ele.

A ideia de sistemas especialistas começou a surgir quando os primeiros computadores

começaram a ser desenvolvidos, pois os pesquisadores começaram a pensar em como

utilizar o poder computacional na resolução de diversos problemas. Russell e Norvig

(2004) citam dois exemplos de sistemas especialistas que foram projetados para suprir

algumas necessidades: o DENDRAL e o MYCIN.

O DENDRAL foi criado em 1969. Teve ińıcio com uma pesquisa a respeito de um

problema em realizar a inferência de uma estrutura molecular a partir das informações

disponibilizadas por um espectrômetro de massa, feita por Ed Feigenbaum, Bruce Bu-

chaman e Joshua Lederberg. Esse sistema funcionava do seguinte modo: Uma entrada,

que é a fórmula elementar da molécula, deve ser fornecida, além do espectro de massa

que fornece as massas dos fragmentos da molécula que será gerada quando for bombar-

deada por um feixe de elétrons. Inicialmente, eles criaram uma versão que gera todas as

estruturas posśıveis; o problema é que isso se torna ineficiente, dependendo do tamanho

das moléculas. Com isso, os pesquisadores conversaram com diversos profissionais da área

de qúımica anaĺıtica e acabaram encontrando alguns padrões para este problema. Com

isso, o conhecimento foi mapeado e o sistema passou a realizar as inferências com base

nesse conhecimento, o que garantiu a eficiência. O DENDRAL foi o primeiro sistema

de conhecimento bem sucedido. Ele possúıa uma série de regras que eram utilizadas na
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inferência e sua abordagem foi usada na criação de novos sistemas. (RUSSELL; NORVIG,

2004)

O MYCIN foi desenvolvido por Feigenbaum, Buchanan e o Dr. Edward Shortliffe. Ele

foi desenvolvido para auxiliar na área de diagnóstico médico, mais especificamente a área

de infecções sangúıneas. O MYCIN obteve um desempenho tão bom no diagnóstico quanto

alguns especialistas no assunto e superou médicos que estavam em ińıcio de carreira.

Diferentemente do DENDRAL, as regras do MYCIN não podiam ser deduzidas, todas

elas deveriam ser obtidas por meio de entrevistas com especialistas. (RUSSELL; NORVIG,

2004)

Ainda existem muitos outros sistemas especialistas. O MACSYMA é um exemplo de

sistema especialista capaz de processar problemas matemáticos complexos. Ele foi codifi-

cado na linguagem LISP e seu desenvolvimento teve ińıcio em 1968, pelos pesquisadores

C. Engleman, W. Martin e J. Moses (YONEYAMA; JUNIOR, 2000).

Artero (2008) cita um sistema especialista desenvolvido nas décadas de 50 e 60, cujo

nome era Logic Theorist (LT). Ele foi desenvolvido com o único propósito de provar

teoremas matemáticos.

2.5.2.2 Sistemas Especialistas Para Jogos Digitais

Com os estudos na área de IA, sistemas especialistas e jogos digitais, é posśıvel encon-

trar trabalhos realizados utilizando todos esses assuntos em conjunto.

Um exemplo de sistema especialista na área de jogos digitais é o desenvolvido por

Mendonça e Mustaro (2011), cujo objetivo é calcular o grau de imersão de um determinado

jogo digital. Nele, o usuário deve passar algumas informações do jogo para o sistema, de

modo que seja posśıvel realizar o cálculo do grau de imersão do jogo.

Mendonça (2012) realizou um estudo a respeito do grau de imersão em jogos digitais

com o desenvolvimento de um sistema especialista capaz de avaliar essa imersão por meio

de alguns parâmetros passados pelo jogador, esses parâmetros dizem respeito a algumas

caracteŕısticas dos jogos digitais. Além disso, em seu trabalho foi realizada uma análise

dos dados com relação ao grau de imersão dos jogos digitais, de modo que foi posśıvel

avaliar como a imersão pode influenciar os sentimentos do jogador (MENDONÇA, 2012).

Outro sistema especialista que auxilia na área de jogos digitais é o de Martins (2013),

no qual o foco é auxiliar desenvolvedores de jogos digitais no processo de produção. O
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objetivo é disponibilizar ao usuário um modelo de todas as etapas de desenvolvimento

necessárias para se produzir o jogo. Dessa maneira, o usuário pode ter um guia de

atividades básicas para todo o processo de desenvolvimento.

Com isso, pode-se iniciar o processo de metodologia deste trabalho, tendo como base

teórica os estudos nas áreas de jogos digitais, design instrucional, Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN’s), situações didáticas e técnicas de inteligência artificial.
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3 METODOLOGIA

Alguns estudos foram feitos para que os objetivos deste trabalho sejam atingidos. Pri-

meiramente, foi feita uma pesquisa para o levantamento de trabalhos já publicados na

área. Foram encontrados trabalhos que fazem uso de jogos digitais educacionais e fer-

ramentas correlatas, tais como o trabalho de Savi e Ulbricht (2008), onde são citados

exemplos de jogos digitais educacionais como o Childsplay7 e o Gcompris8. Porém, tra-

balhos que utilizam jogos digitais não necessariamente educacionais (ou seja, comerciais)

ao longo do processo de ensino-aprendizagem constituem uma lacuna na literatura a ser

explorada, sobretudo na literatura estrangeira. As bases pesquisadas foram os periódicos

do portal da CAPES9, a ACM10, o IEEEXplore11, o Scopus12 e o Web of Science13.

Como um dos objetivos deste trabalho é desenvolver um sistema especialista capaz de

auxiliar no processo de aplicação de jogos digitais no ensino, foi necessário observar como

seria realizado o mapeamento entre os jogos digitais, os conteúdos educacionais a serem

ensinados e as formas de ligação entre eles.

Primeiramente, foi desenvolvido um banco de jogos digitais, onde estão cadastrados

uma série de jogos digitais e informações a respeito deles, tais como: nome, gênero,

produtora, site do jogo, classificação indicativa e áreas de ensino.

Em seguida, foram elaborados o motor de inferência e os algoritmos para geração de

frases do relatório. Essas frases dão algumas sugestões ao usuário com relação ao que

o jogo pode ensinar, como aplicar o jogo para o ensino de determinado(s) assunto(s)

e também uma breve explicação a respeito do jogo. O funcionamento do mecanismo de

geração das frases será mostrado nas seções da base de conhecimento e motor de inferência

do sistema.

Para o mapeamento entre os conteúdos educacionais e os jogos digitais, foi utilizada

a abordagem de design instrucional, mais especificamente o modelo ARCS(Attention,

Relevance, Confidence, Satisfaction)(KELLER, 2000). Ressalta-se que a utilização desta

abordagem neste trabalho (modelo ARCS) é um objeto de pesquisa, não é comprovado que

7http://childsplay.sourceforge.net/
8http://gcompris.net/index-en.html
9http://www.periodicos.capes.gov.br/

10http://www.acm.org/
11http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
12http://www.scopus.com/home.url
13http://wokinfo.com/
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ela efetivamente funcione para o caso deste trabalho especificamente, mas espera-se que,

pelas pesquisas realizadas até aqui, com base nas informações a respeito de jogos digitais e

design instrucional, esta abordagem de mapeamento entre conteúdos educacionais e jogos

digitais seja funcional a este desenvolvimento.

O mapeamento utilizando o modelo ARCS ocorre da seguinte forma:

• Atenção: A atenção do estudante é focada justamente na utilização dos jogos digi-

tais, propondo desafios dentro do jogo e dando liberdade para que o estudante os

cumpra. A meta é que o aluno não se sinta obrigado a realizar os objetivos de uma

única maneira, ou seja, se posśıvel, os jogadores não terão apenas um único modo de

realizar determinada tarefa dentro do jogo. Também é posśıvel a utilzação do jogo

pelo próprio professor, utilizando-o apenas para mostrar aos alunos caracteŕısticas

a respeito do assunto a ser ensinado;

• Relevância: Utilizar os jogos digitais e associar algumas caracteŕısticas ao mundo

real, mostrar como o assunto a ser aprendido se associa ao jogo e diferenciar ou

associar os resultados no jogo e o que aconteceria se aquilo ocorresse na realidade.

Deixar claro que o assunto tem sua importância tanto no jogo quanto na vida real;

• Confiança: Mostrar que, ao cumprir um objetivo proposto no jogo, o aluno tem

capacidade de aprender na vida real, visto que foi preciso um processo de apren-

dizagem e utilização de habilidades para as realizações dentro do jogo. Logo, ao

associar os objetivos dentro do jogo com a realidade, o estudante pode perceber que

ele é capaz de aprender a respeito do assunto que está sendo ensinado;

• Satisfação: A satisfação está ligada diretamente ao cumprimento dos objetivos den-

tro do jogo. O aluno poderá ficar satisfeito ao realizar um objetivo e, com isso,

aprender a respeito de algum assunto utilizando uma forma de entretenimento;

Após o mapeamento dos jogos digitais e suas ligações com áreas educacionais, bem

como formas de aplicação dos mesmos no ensino, algumas ferramentas espećıficas foram

pesquisadas e escolhidas para a criação do sistema especialista. O sistema foi desenvolvido

utilizando algumas linguagens de programação.

O sistema é uma aplicação web; foram utilizadas as linguagens HTML, Javascript,

jQuery, que é uma biblioteca para interfaces em Javascript, e CSS para a criação de todas

44



as interfaces do sistema. As linguagens HTML e CSS foram utilizadas para as partes de

interface do sistema, já a linguagem Javascript foi utilizada para as partes de lógica do

sistema e todo o funcionamento das páginas.

Mais especificamente, o motor de inferência foi desenvolvido utilizando o web fra-

mework ASP.NET, que segundo a Microsoft (2013), é disponibilizado de forma gratuita

e tem recursos suficientes para o desenvolvimento de aplicativos, web sites e serviços di-

versos utilizando HTML, CSS e JavaScript, que já foram utilizadas para a interface do

sistema. De acordo com a Microsoft (2013), o ASP.NET também possui suporte para

projetos Model View Controller, web forms e web pages. Todas essas informações for-

neceram uma base para justificar a escolha da linguagem de programação utilizada no

desenvolviemnto do sistema.

Juntamente com os códigos HTML e Javascript também foi feito o uso do JSON

(JavaScript Object Notation), que é utilizado como uma forma de notação para objetos

em Javascript, de modo que seja posśıvel armazenar informações sem precisar de um

arquivo auxiliar; também é posśıvel realizar busca e escrita em um JSON, o que é útil

para o motor de inferência e o relatório do sistema.

A ideia é que o sistema faça o papel de um especialista na área de jogos digitais, no

qual o usuário fornece o(s) assunto(s) que ele deseja ensinar e, em seguida, o sistema gera

um relatório educacional contendo os jogos digitais que podem ser utilizados para ensinar

a respeito do(s) assunto(s) escolhidos, bem como suas caracteŕısticas e sugestões de uso

em sala de aula.

De acordo com Flores (2003), um sistema especialista possui alguns componentes

importantes, tais como a base de conhecimento (onde se encontram as informações ne-

cessárias para se realizar inferência), um motor de inferência (que utiliza uma série de

sentenças e comparações de informações contidas na base de conhecimento para que se

chegue a uma conclusão) e a interface com o usuário (que serve para que o usuário se

comunique com o sistema de forma mais intuitiva).

Todas essas partes do sistema são descritas nos itens a seguir por meio do projeto

criado para seu desenvolvimento.

45



3.1 Projeto do Sistema - SEREJ

O desenvolvimento do sistema foi realizado com base nas pesquisas de IA, design

instrucional, situações didáticas e PCNs. O nome dado ao sistema foi SEREJ (Sistema

Especialista de Recursos Educacionais em Jogos).

A intenção do SEREJ é auxiliar professores a encontrar jogos digitais que possam

ser utilizados para ensinar assuntos de Geografia para o Ensino Fundamental, bem como

posśıveis formas de aplicação desses jogos digitais no ensino.

A área de Geografia foi escolhida, inicialmente, por ter uma grade curricular ampla, que

abrange assuntos, desde temáticas territoriais até questões de novas tecnologias. Esses

dados estão de acordo com o PCN de Geografia (BRASIL, 1998). Com isso, podem-

se utilizar jogos digitais com diversas temáticas e caracteŕısticas; o intuito é elevar as

possibilidades de jogos digitais aplicáveis ao ensino.

A classificação indicativa também é outro fator relevante para a escolha dessa área.

Por abranger uma série de assuntos, a área de geografia possibilita a aplicação de uma

série de jogos digitais com diversas temáticas e caracteŕısticas. Com isso, a intenção é

ter dispońıvel uma maior quantidade de jogos digitais com classificações indicativas mais

baixas, visto que o sistema está baseado, até o momento, em um PCN para alunos de

Ensino Fundamental. Vale ressaltar que o sistema tem jogos digitais cadastrados que

possuem classificação indicativa elevada, porém, o sistema disponibiliza um mecanismo

para exclusão destes jogos digitais, caso o usuário não deseje utilizá-los.

O objetivo é ter um sistema bem desenvolvido, capaz de receber dos usuários o que

eles necessitam ensinar e, com isso, apresentar os posśıveis jogos digitais aplicáveis às

áreas desejadas.

Outro objetivo foi ter um banco de jogos digitais, onde uma série de jogos digitais

comerciais foram cadastrados, contendo as principais informações a respeito deles e as

posśıveis áreas de ensino de Geografia aplicáveis a cada um. O intuito é que esse banco

cresça ao longo do tempo, de modo que, no futuro, ele tenha, não só jogos digitais asso-

ciados a área de geografia, mas também a outras áreas de ensino.

O principal público alvo do SEREJ são os professores, de modo que, ao desejarem

encontrar jogos digitais comerciais que tenham caracteŕısticas que podem ser utilizadas

no ensino de geografia, possam encontrar nesse sistema uma ferramenta possivelmente

útil.
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O funcionamento geral ocorre da seguinte forma: Inicialmente, o sistema gera afirmações

que fazem referência às áreas de ensino dispońıveis e o usuário precisa determinar o grau

de aderência de cada uma delas, com base no que deseja ensinar. Cada afirmação cor-

responde a um determinado assunto. O usuário deve determinar o grau de aderência de

acordo com o quanto ele deseja ensinar a respeito do assunto que está sendo mostrado,

sendo que os valores funcionam da seguinte forma: 5- Desejo muito ensinar a respeito

desse assunto. 4- Desejo ensinar a respeito desse assunto. 3- Não faço questão de ensi-

nar a respeito desse assunto. 2- Quase não desejo ensinar a respeito desse assunto. 1-

Definitivamente não quero ensinar a respeito desse assunto.

Alguns exemplos de afirmações geradas pelo sistema são:

• Você deseja abordar o tema de natureza e a importância dela para o homem.

• Você deseja ensinar sobre cartografia.

• Você deseja abordar o tema de modernização e meio ambiente.

Para cada afirmação gerada, caso o usuário determine, por exemplo, o grau de aderência

5, o sistema entende que ele deseja muito ensinar a respeito desse assunto. Caso ele de-

termine grau de aderência 1, o sistema corta essa opção dos assuntos a serem ensinados

pelo usuário.

Todas as determinações do usuário são gravadas em um vetor de assuntos, onde cada

ı́ndice corresponde a um assunto de Geografia, de acordo com o PCN (BRASIL, 1998). Ao

determinar o grau de aderência de alguma afirmação, o sistema marca o ı́ndice correspon-

dente àquela afirmação no vetor de assuntos, de modo que, ao final da avaliação, o vetor

está devidamente preenchido e serve para alimentar o motor de inferência do sistema.

A utilização de vetores para armazenamento de algumas informações é pertinente dada

essa estrutura facilitar o desenvolvimento web. Como a maior parte do motor de inferência

foi desenvolvida em Javascript e o sistema precisa alternar páginas HTML, um vetor é

uma estrutura simples que pode ser utilizada em todas essas operações sem necessidade

de mecanismos complexos. A vantagem da utilização dessa estrutura é a simplicidade na

utilização dela com relação a memória, inserção e remoção de variáveis, transporte entre

páginas HTML e busca.

As afirmações estão armazenadas em um arquivo JSON(JavaScript Object Notation) e

a função de geração de afirmações não permite que afirmações implicitamente respondidas
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sejam geradas; o objetivo disso é garantir uma avaliação mais rápida e eficiente.

Os assuntos mais gerais de Geografia são seguidos de uma série de assuntos mais

espećıficos. Um usuário pode mostrar ao sistema que não deseja ensinar a respeito de

um assunto geral, logo, o sistema não mostra afirmações espećıficas a respeito daquele

assunto. Com isso, o sistema segue com as afirmações do próximo assunto em questão.

Por exemplo, se um usuário determina um grau de aderência baixo para a afirmação:

“Você deseja abordar o tema de espaço f́ısico, territórios e lugares.”. O sistema então não

gera as afirmações mais espećıficas desse assunto, como, por exemplo: fronteiras, colônias,

continentes, etc. Com isso, o usuário determina apenas o que é essencial para ele.

Com as afirmações respondidas e o vetor de assuntos devidamente preenchido, o mo-

tor de inferência do sistema deve gerar um relatório educacional contendo os posśıveis

jogos digitais que podem ensinar a respeito dos assuntos desejados, bem como formas de

aplicação desses jogos digitais no ensino.

A geração do relatório ocorre da seguinte forma: O motor de inferência recebe o vetor

de caracteŕısticas devidamente preenchido e busca os jogos digitais presentes no banco de

jogos que tenham caracteŕısticas que podem ser associadas aos assuntos presentes no vetor.

O sistema gera um vetor de jogos, onde as informações dos jogos digitais selecionados são

inseridas e, por fim, o motor de inferência gera o relatório utilizando o vetor de assuntos

e o vetor de jogos.

Os jogos digitais presentes no banco de jogos possuem informações associadas a eles.

Essas informações são: nome, gênero, produtora, plataforma, classificação indicativa, site,

imagem e áreas de aplicação (áreas de geografia possivelmente aplicáveis ao jogo).

No relatório educacional estão presentes as informações a respeito de todos os jogos

digitais selecionados pelo motor de inferência, bem como posśıveis formas de aplicação

desses jogos digitais no ensino.

O funcionamento do sistema de maneira espećıfica ocorre do seguinte modo: O sistema

gera a primeira afirmação de geografia. Em seguida, o usuário deve determinar o grau de

aderência dessa afirmação. A partir disso, o motor de inferência gera novas afirmações,

com base nas respostas do usuário, e preenche o vetor de assuntos. Em seguida, ele utiliza

esse vetor para buscar os posśıveis jogos digitais que podem ser aplicados no ensino dos

assuntos em questão e, ao buscar esses jogos digitais, preenche o vetor de jogos. Com os

vetores de assuntos e de jogos devidamente preenchidos, o motor de inferência do sistema
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gera, enfim, o relatório educacional.

A figura 5 mostra o funcionamento do sistema de maneira mais sequencial.

Figura 5: Funcionamento geral do sistema.

As especificações de cada parte do sistema, bem como seu funcionamento, são descritas

a seguir, juntamente com os detalhes a respeito de cada operação, interação entre usuário

e sistema, requisitos para o funcionamento e diagramas.

3.1.1 Requisitos

Existem dois tipos de requisitos: requisitos funcionais (RF), que descrevem o compor-

tamento do sistema em si, suas funcionalidades e operações, e requisitos não funcionais

(RNF), que envolvem partes técnicas do sistema, tal como tecnologias necessárias para o

funcionamento, recursos que devem estar dispońıveis e fatores externos que são essenciais

para o funcionamento do sistema.

3.1.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais do SEREJ estão descritos a seguir:

RF01. O sistema deve possuir um banco de jogos digitais comerciais que possuem
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caracteŕısticas que podem ser associadas a assuntos de Geografia.

Informações: O banco de jogos presente no sistema deve conter informações a respeito

do jogo, levando em consideração os posśıveis assuntos que aquele jogo pode ensinar.

Regras: Todos os jogos digitais presentes no banco devem ter cadastradas as in-

formações de nome, gênero, produtora, site, classificação indicativa, imagens e assuntos

de Geografia que podem estar presentes na temática do jogo.

• O armazenamento desses jogos digitais deve ocorrer por meio de vetores, nos quais

cada ı́ndice representa determinada informação a ser buscada pelo motor de in-

ferência.

• Toda a inferência para a geração do relatório educacional deve ser executada por

meio de funções e deve utilizar as informações contidas no banco de jogos.

RF02. O sistema deve estar apto a receber quais assuntos o usuário deseja ensinar.

Informações: O sistema deve receber os assuntos de Geografia que o usuário deseja

ensinar, com o intuito de gerar um relatório contendo os posśıveis jogos digitais que

podem ser utilizados, além de modos de uso para o usuário que deseja utilizar esses jogos

digitais.

Regras: O sistema deve fornecer as afirmações a respeito das caracteŕısticas geográficas,

de modo que o usuário determine um grau de aderência a cada uma delas. É crucial que

o usuário forneça um grau de aderência mais próximo do correto a todas as afirmações

propostas, visando a uma melhor avaliação, que deve ser realizada pelo motor de inferência

do sistema.

• O usuário deve selecionar a opção de verificação dos jogos.

• O sistema deve mostrar uma afirmação com relação a área de Geografia para que o

usuário determine o grau de aderência.

• De acordo com o grau de aderência indicado nas afirmações passadas, o motor de

inferência deve buscar novas afirmações nos assuntos de Geografia.

RF03. O sistema deve ser capaz de avaliar um jogo com base em suas caracteŕısticas.
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Informações: O sistema deve ser capaz de realizar uma inferência utilizando os assuntos

de Geografia (de acordo com o grau de aderência fornecido pelo usuário a cada afirmação)

e associando-os a jogos digitais presentes no banco de jogos.

Regras: O sistema deve ter um vetor de caracteŕısticas que representa cada afirmação

que será fornecida ao usuário. De acordo com o grau de aderência das afirmações, o

vetor é preenchido, de modo que seja percorrido futuramente pelo motor de inferência,

fornecendo atributos para gerar o relatório educacional.

• Um vetor de caracteŕısticas deve estar já desenvolvido e no ińıcio de cada avaliação

ele deve estar vazio.

• Cada afirmação do sistema deve estar ligada a um ı́ndice do vetor que representa

aquele assunto espećıfico.

• O vetor deve ser preenchido de acordo com o grau de aderência que o usuário fornece

a cada afirmação.

• Ao final da avaliação, o vetor deve estar completamente preenchido com os assuntos

de Geografia e deve servir para alimentar o motor de inferência e gerar o relatório

educacional.

RF04. O sistema deve estar apto a gerar um relatório educacional.

Informações: O sistema deve ser capaz de gerar um relatório contendo as caracteŕısticas

educacionais e posśıveis modos de uso dos jogos digitais selecionados pelo sistema.

Regras: O sistema deve utilizar as caracteŕısticas marcadas no vetor de assuntos, além

de frases já pré-elaboradas e unir esses elementos, formando um relatório coerente, que

mostre ao usuário as caracteŕısticas educacionais do jogos digitais selecionados e modos

de uso dos mesmos, visando simplificar o trabalho de mediação da aprendizagem.

• O usuário precisa ter fornecido o grau de aderência a todas as afirmações mostradas

- sem os graus de aderência o vetor de assuntos não pode ser preenchido.

• O vetor de assuntos preenchido é percorrido pelo motor de inferência e os jogos

digitais que possuem as caracteŕısticas desejadas pelo usuário são selecionados para

estarem no relatório educacional.
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• Cada jogo selecionado é alocado em um vetor de jogos, semelhante ao que acontece

com o vetor de assuntos.

• O sistema utiliza frases pré-elaboradas, do tipo: “Este jogo pode ser utilizado para

ensinar (tal assunto)”, e une essas frases com as caracteŕısticas do jogo.

• Ao final do processo, um relatório em português, contendo as informações necessárias

ao usuário, é gerado.

RF05. Usuário deve ser capaz de visualizar o relatório educacional do jogo avaliado.

Informações: O sistema deve ser capaz de mostrar o relatório educacional ao usuário.

Regras: O relatório já deve ter sido gerado, restando ao usuário apenas visualizá-lo na

tela.

• O usuário seleciona a opção de visualizar o relatório educacional após ter determi-

nado o grau de aderência a todas as afirmações.

• O motor de inferência já deve ter realizado o processo de geração do relatório.

• O relatório é mostrado na tela após o processo de inferência ser realizado e o usuário

ter selecionado a opção de visualizar relatório.

3.1.1.2 Requisitos Não Funcionais

O SEREJ possui apenas um requisito não funcional e ele está descrito a seguir:

RNF01. O sistema é uma aplicação web.

Informações: O sistema deve funcionar como uma aplicação web, de modo que possa

ser acessado remotamente.

Regras: O usuário precisa ter conexão à internet para utilizar o sistema.

• O sistema deve estar desenvolvido como uma aplicação web e devidamente hospe-

dado em algum servidor para que seja acessado remotamente.

• O usuário precisa de uma conexão à internet, visto que o sistema só funciona online.
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3.1.2 Especificações

O SEREJ tem por objetivo receber os assuntos de Geografia que um usuário deseja

ensinar e, por fim, gerar um relatório com os posśıveis jogos digitais que podem ter alguma

caracteŕıstica com relação àqueles assuntos, além de informações a respeito destes jogos

digitais e formas de posśıveis aplicações dos mesmos no ensino.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

• O sistema é uma aplicação web desenvolvida em ASP.

• O sistema possui um vetor de assuntos, indicando os posśıveis assuntos a serem

ensinados na área de geografia, por exemplo: culturas, temática territorial, poĺıtica,

universo, vegetações, etc.

• O sistema possui um banco de jogos, contendo uma série de jogos digitais e suas

caracteŕısticas, tais como nome, gênero, produtora, site e classificação indicativa,

além das posśıveis áreas de ensino às quais eles poderiam ser aplicados.

• O sistema gera afirmações ao usuário, de modo que este possa fornecer o grau de

aderência a cada afirmação, de acordo com os assuntos que deseja ensinar.

• Cada afirmação mostrada ao usuário está ligada a alguma caracteŕıstica do vetor

de assuntos e ele é preenchido de acordo com as afirmações e graus de aderência

fornecidos pelo usuário a cada afirmação.

• As afirmações são mostradas com base no que o usuário já avaliou, descartando

afirmações das quais o sistema já conseguiu inferir a resposta e, consequentemente,

evitando que o usuário determine o grau de aderência a todas as afirmações presentes

no sistema.

• Ao final da avaliação, com o vetor de assuntos preenchido, o motor de inferência

percorre o banco de jogos para verificar os posśıveis jogos digitais que possuem

alguma caracteŕıstica relacionada aos assuntos que o usuário deseja ensinar.

• Ao verificar o banco, um vetor de jogos é gerado e preenchido, contendo as in-

formações principais a respeito dos jogos digitais selecionados pelo motor de in-

ferência.
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• As caracteŕısticas dos jogos digitais são encaixadas em frases predefinidas, gerando

um relatório educacional contendo os recursos educacionais que os jogos digitais

possuem e um posśıvel modo de uso dos mesmos. Um exemplo de frase gerada seria:

“De acordo com as caracteŕısticas apresentadas, este jogo pode ser útil para ensinar

o assunto de biomas, pois ele possui um mundo aberto, gera biomas aleatórios,

os quais, são baseados em caracteŕısticas reais.” A parte destacada em negrito

representa um atributo presente no vetor de assuntos.

• Todas as afirmações e frases do sistema estão de acordo com Brasil (1998).

Em resumo, o sistema funciona recebendo os assuntos de Geografia que o usuário

deseja ensinar e, de acordo com isso, gera um relatório contendo os posśıveis jogos digitais

que podem ensinar a respeito desses assuntos.

Os principais componentes do SEREJ são mostrados na figura 6.

Figura 6: Diagrama mostrando os componentes do SEREJ.

Para funcionar, o sistema segue uma ordem de operações que devem ser realizadas, o

detalhamento dessas operações será mostrado a seguir com a explicação de cada funcio-

nalidade e a representação delas por meio de diagramas de casos de uso e sequência.

3.1.3 Funcionalidades e Diagramas

Segundo Larman (2002), casos de uso são compostos de cenários que dizem respeito

ao funcionamento do sistema e interações entre atores, onde um ator é algum componente

ou pessoa que pode exercer influência nas operações do sistema. Um diagrama de casos de
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uso mostra de forma visual as operações que o sistema realiza e como os atores interagem

com essas operações.

O sistema possui um único caso de uso, e dentro desse caso de uso quatro operações,

que são executadas ao longo de todo o processo de avaliação dos jogos digitais. O caso de

uso se chama “Verificar Jogos”, e dentro dele as operações “gerar afirmação”, “preencher

vetor”, “gerar relatório” e “visualizar relatório” são executadas.

O caso de uso “Verificar Jogos” envolve o funcionamento de todo o sistema em um

alto ńıvel, é o único caso de uso do SEREJ. Nele são executadas todas as operações e

nenhuma outra operação do sistema é executada fora dele. Esse caso de uso consiste em

iniciar o processo de verificação dos jogos digitais, administrar e executar todas as outras

operações até a geração do relatório educacional e visualização pelo usuário.

A operação de gerar afirmação é responsável por toda a geração de afirmações que

devem ser mostradas ao usuário com base nas respostas às afirmações anteriores.

A operação de preencher vetor diz respeito ao preenchimento dos vetores do sistema.

Tanto o preenchimento do vetor de assuntos, quanto do vetor de jogos são feitos da

mesma forma, mudando apenas as informações de entrada, visto que o vetor de assuntos

é preenchido com os assuntos a serem ensinados e o vetor de jogos, com as informações a

respeito dos jogos digitais selecionados.

A operação de gerar relatório é responsável por receber os vetores devidamente preen-

chidos e, com base nas informações contidas neles, gerar o relatório educacional dos jogos

digitais selecionados de acordo com o que o usuário deseja ensinar.

A operação de visualizar relatório é executada pelo usuário e consiste apenas em

mostrar o relatório educacional na interface do sistema para que o usuário possa visualizá-

lo.

A figura 7 mostra o diagrama de casos de uso do sistema.
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Figura 7: Diagrama de casos de uso do SEREJ

O caso de uso “Verificar Jogos” possui uma especificação. A especificação referente a

ele, bem como suas informações principais, serão descritas a partir de agora.

3.1.3.1 Especificação dos casos de uso

Os casos de uso são cenários que descrevem a utilização do sistema por um ator. Cada

caso de uso possui uma sequência de operações que são executadas de acordo com as

interações entre o sistema e os atores (LARMAN, 2002).

As operações executadas por cada caso de uso e as interações entre os atores com

relação ao sistema deste trabalho serão descritas por meio das especificações dos casos de

uso, que mostram o fluxo de cada operação realizada pelo sistema.

O sistema possui um único caso de uso que envolve todas as operações executadas.

Porém, a complexidade desse caso de uso é alta, visto que trata-se de um sistema espe-

cialista, que possui uma série de afirmações e regras a serem executadas com o propósito

de inferir a respeito da posśıvel capacidade educacional de jogos digitais, e todas essas

afirmações e regras são geradas e executadas dentro de algumas operações.

A seguir será mostrada a tabela, com as especificações do caso de uso “Verificar Jogos”.
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Tabela 1: Caso de Uso Verificar Jogos

Identificador CSU01

Nome Verificar Jogos

Atores Usuário, motor de inferência

Sumário Este caso de uso consiste em todo o funcionamento

do sistema em alto ńıvel, desde o ińıcio da verificação

até a montagem final do relatório educacional.

Complexidade Alta

Pré-condições N/A

Pós-condição Ao final de todo o processo, um relatório educacional

estará dispońıvel, contendo o(s) jogo(s) que o usuário

pode utilizar para ensinar o(s) assunto(s) escolhido(s).

Pontos de Inclusão Nenhum

Pontos de Extensão Nenhum

Ações do Usuário Ações do Sistema

1. Usuário escolhe Verificar Jogo.

2. Motor de inferência gera a primeira afirmação.

3. Usuário determina o grau de

aderência da afirmação.

4. Motor de inferência gera próxima afirmação e pre-

enche o vetor de assuntos.

5. Os passos 3 e 4 são repetidos até o preenchimento

completo do vetor de assuntos.

6. Motor de inferência verifica o vetor de assuntos

preenchido.

7. Com base no vetor de assuntos, o motor de in-

ferência busca jogos digitais na base de jogos.

8. Motor de inferência gera relatório.

9. Relatório é mostrado na interface do sistema.

10. Usuário visualiza relatório edu-

cacional.
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Para ficar mais claro, foram elaborados diagramas de sequência para o caso de uso

“Verificar Jogos” e três das quatro operações: gerar afirmação, preencher vetor e gerar

relatório. Esses diagramas estão dispońıveis a seguir.

Não foi elaborado diagrama de sequência para a operação “visualizar relatório”, pois

essa operação consiste apenas na visualização do relatório pelo usuário, visto que a geração

do conteúdo educacional já ocorreu na operação de gerar relatório.

3.1.3.2 Diagramas de sequência

Os diagramas de sequência mostram a ordem de todas as atividades realizadas pelo

sistema com relação a determinada operação descrita nos casos de uso. Além disso, os

diagramas de sequência mostram a interação entre as partes do sistema. De acordo com

Larman (2002), diagramas de sequência ilustram os eventos que ocorrem no funcionamento

do sistema, esses eventos podem ser de entrada ou sáıda.

Esses diagramas mostram a interação entre os componentes do sistema, atores e

operações que podem ser executadas. Diagramas de sequência dizem respeito ao fun-

cionamento de um caso de uso espećıfico (LARMAN, 2002).

Todas as tarefas e interações realizadas pelos componentes do SEREJ, com base nos

casos de uso, estão descritas nos diagramas de sequência mostrados a partir daqui, bem

como uma breve explicação a respeito de cada operação realizada pelo sistema.

Verificar Jogos:

Como já foi descrito, esse caso de uso envolve o funcionamento geral do sistema, desde

o ińıcio da verificação até a fase de visualização do relatório. Dentro desse caso de uso

estão todas as operações, que serão especificadas mais detalhadamente com diagramas de

sequência logo em seguida.

58



Figura 8: Diagrama de sequência do caso de uso Verificar Jogos

Dentro desse caso de uso, tem-se as operações: gerar afirmação, preencher vetor, gerar

relatório e visualizar relatório. Nenhuma dessas quatro operações é executada sem ligação

com o caso de uso verificar jogos.

Gerar Afirmação:

As afirmações do sistema estão contidas em um arquivo JSON (JavaScript Object

Notation), com uma série de informações a respeito de cada uma.

O funcionamento detalhado dessa operação ocorre da seguinte forma: O motor de

inferência gera a primeira afirmação a ser determinada pelo usuário. Ao determinar o

grau de aderência dessa afirmação, o motor de inferência gera a próxima afirmação, com

base na resposta dada pelo usuário. A partir dáı, o sistema repete esse processo até que

o JSON com as afirmações seja completamente percorrido.

A figura 9 mostra o diagrama de sequência com os passos executados por essa operação.
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Figura 9: Diagrama de sequência da operação Gerar Afirmação

Durante essa operação, o sistema precisa preencher os vetores de assuntos e jogos.

O processo de preenchimento é especificado pelo diagrama de sequência da operação

preencher vetor.

Preencher Vetor:

O preenchimento dos vetores ocorre da seguinte forma: De acordo com as respostas

do usuário, o motor de inferência preenche o vetor de assuntos, de modo que, ao final do

preenchimento, o sistema saiba quais assuntos o usuário deseja ensinar.

Essa mesma operação é feita para o vetor de jogos. A diferença é que o vetor de jogos

só será preenchido após o preenchimento do vetor de assuntos e busca no banco de jogos,

depois disso, com base nas respostas do usuário, os jogos digitais selecionados no banco

são alocados em um vetor de jogos, de acordo com os ı́ndices desse vetor.

O diagrama de sequência dessa operação está especificado na figura 10.
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Figura 10: Diagrama de sequência da operação preencher vetor

Com todos os vetores preenchidos, o motor de inferência tem o necessário para gerar

o relatório educacional dos jogos digitais selecionados.

Gerar Relatório:

Para gerar o relatório, inicialmente, o motor de inferência verifica o vetor de assuntos

e o vetor de jogos.

O vetor de jogos armazena as informações referentes a nome, gênero, produtora, pla-

taforma, site, classificação indicativa, imagem e áreas de aplicação de cada jogo. Essas

informações são utilizadas para a geração da primeira parte do relatório, que mostra

exatamente essas informações.

O vetor de assuntos é utilizado em seguida, para gerar frases onde estão descritas as

áreas a serem ensinadas com esses jogos digitais e posśıveis formas de aplicação no ensino.

Toda essa operação é realizada para cada um dos jogos digitais selecionados no banco de

jogos. A sequência dessa operação pode ser vista na figura 11.
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Figura 11: Diagrama de sequência da operação gerar relatório

Com o relatório educacional gerado, o usuário pode visualizá-lo na interface do sistema.

Ao final da avaliação, o sistema mostra uma opção para o usuário selecionar caso ele queira

visualizar o relatório gerado.
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4 APLICAÇÃO DESENVOLVIDA - SEREJ

Após o projeto, o desenvolvimento do sistema ocorreu com a construção da base de

conhecimento, motor de inferência e interfaces.

4.1 Base de Conhecimento

Primeiramente foi realizada uma pesquisa para encontrar jogos digitais que pudessem

ser utilizados no ensino de Geografia. Dentre as caracteŕısticas observadas para cada jogo

estão: o gênero (ação, aventura, estratégia, etc.), a temática, caracteŕısticas de gameplay

e plataformas onde são executados.

Os jogos digitais selecionados resultaram em um banco de jogos, que conta atualmente

com 60 jogos digitais cadastrados. Juntamente com os jogos digitais, foram cadastradas as

informações e caracteŕısticas de cada um. As informações de cada jogo presente no banco

se referem ao nome do jogo, gênero, plataforma, site, classificação indicativa, imagens,

áreas do PCN de Geografia e caracteŕısticas educacionais.

Cada jogo possui determinadas áreas do PCN de Geografia que estão associadas a

ele. Por exemplo, um jogo que possui uma temática territorial em seu gameplay, terá

associado a ele a temática de espaço f́ısico, territórios e lugares do PCN de Geografia.

As áreas do PCN de Geografia que se associam a cada jogo estão cadastradas no próprio

vetor, que contém as informações necessárias dos jogos digitais dispońıveis no sistema.

A base de conhecimento do sistema também possui as afirmações a serem determinadas

pelo usuário. Para o cadastro das afirmações, foi utilizado o JSON(JavaScript Object

Notation) e esse JSON foi inclúıdo na base de conhecimento do sistema. Juntamente

com as afirmações, estão cadastrados os ı́ndices das próximas afirmações a serem geradas

e mostradas ao usuário, de modo que não seja necessário responder a algo que já foi

implicitamente respondido.

Ao todo, o sistema possui um total de 157 afirmações, que abrangem todas as sete

áreas do PCN de Geografia (BRASIL, 1998), sendo elas:

• Espaço f́ısico, territórios e lugares

• Natureza e a importância dela para o homem

• Campo, cidades e suas caracteŕısticas históricas e formações socioespaciais
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• Cartografia

• Evolução das tecnologias do mundo

• Um mundo com vários cenários geográficos (poĺıticos, culturais, éticos, etc.)

• Modernização e meio ambiente

Além dos jogos digitais e afirmações, a base de conhecimento também possui as frases

que devem ser mostradas no relatório educacional. Essas frases dizem respeito a carac-

teŕısticas dos jogos digitais, sugestões de uso em sala de aula e outras informações a res-

peito dos jogos digitais. Essas frases são utilizadas para serem encaixadas nos relatórios

educacionais, de modo que cada relatório seja gerado automaticamente, sem nenhum

deles estar pré cadastrado no sistema. Isso faz com que jogos digitais que possuam carac-

teŕısticas parecidas possam utilizar as mesmas frases com relação àquela caracteŕıstica.

Por não possuir nenhum relatório educacional pré-cadastrado, por gerar os relatórios

via inferência e por já ter frases pré-cadastradas que servem para vários jogos digitais,

a duplicação de informações é evitada e o número de linhas de código é reduzido. Essa

alternativa visa um melhor aproveitamento do sistema.

Juntamente com as frases, a base de conhecimento possui ı́ndices que estão associados

a cada uma. Esses ı́ndices são utilizados pelo motor de inferência para busca e inclusão

dessas frases nos relatórios educacionais. Um exemplo de uma frase que pode ser inclúıda

em relatórios educacionais seria: “O jogo possui uma série de caracteŕısticas a respeito de

cidades rurais, tais como cultivo e tecnologias rústicas, mas é posśıvel que as tecnologias

evoluam, com o intuito de cumprir os objetivos do jogo.”

Juntamente com essa frase que diz respeito a uma caracteŕıstica de gameplay do jogo,

pode estar associada uma frase de sugestão de uso em sala de aula, como por exemplo:

“Explique para os seus alunos as diferenças entre ambientes rurais e urbanos, bem como

a evolução das tecnologias e todo o processo envolvido nisso.”

A base de conhecimento do sistema também possui alguns vetores. O primeiro deles

é o vetor de assuntos, onde cada ı́ndice representa uma afirmação a ser respondida pelo

usuário. Para cada afirmação mostrada ao usuário, a posição do vetor referente àquela

afirmação é preenchida pelo sistema, de modo que, ao final da avaliação, a base de conhe-

cimento tenha um vetor com todas as informações referentes ao quanto o usuário deseja

ensinar sobre cada assunto.
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Com o vetor de assuntos preenchido, é posśıvel preencher o vetor de jogos. Esse vetor

possui cada posição associada a um jogo cadastrado no sistema. O motor de inferência

utiliza o vetor de assuntos para observar o que o usuário deseja ensinar para, então,

selecionar os jogos digitais e preencher o vetor de jogos.

As informações contidas nos dois vetores são utilizadas pelo motor de inferência para

a geração dos relatórios educacionais de cada jogo marcado no vetor de jogos; ambos os

vetores devem estar devidamente preenchidos.

Para ficar mais claro, a figura 12 mostra a representação de duas afirmações necessárias

para o preenchimento de algumas posições do vetor de jogos, juntamente com os jogos

digitais aos quais estes ı́ndices estão associados.

Figura 12: Representação de duas afirmações, jogos digitais associados a elas e ı́ndices em

seus respectivos vetores.

Com todas as informações cadastradas na base de conhecimento, juntamente com

informações adicionais a serem inclúıdas durante o processo de avaliação dos jogos digitais

e as regras necessárias para o funcionamento, o trabalho parte para o motor de inferência,

que é responsável por realizar as operações necessárias ao longo do processo de seleção de

afirmações e jogos digitais, bem como a geração dos relatórios educacionais.

4.2 Motor de Inferência

O motor de inferência do sistema funciona com uma série de sentenças do tipo “Se,

Então”, onde os parâmetros que o usuário passou serão observados e utilizados por meio

do vetor de assuntos para a seleção dos jogos digitais e geração dos relatórios educacionais.
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O sistema realiza inferência para três operações: Selecionar novas afirmações a serem

respondidas pelo usuário, selecionar jogos digitais de acordo com o que o usuário deseja

ensinar e gerar relatórios educacionais para os jogos digitais selecionados.

O funcionamento do motor de inferência ocorre da seguinte forma: Primeiramente, ao

iniciar a verificação, o motor de inferência busca a primeira afirmação a ser mostrada para

o usuário. A partir dáı, novas afirmações são geradas, com base no grau de aderência das

afirmações que o usuário já respondeu.

As informações com relação à próxima afirmação a ser gerada estão presentes no

arquivo JSON, de modo que o motor de inferência realiza uma busca e verifica qual a

próxima afirmação a ser mostrada ao usuário. Isso é feito para que não seja necessário

determinar afirmações já respondidas implicitamente. Por exemplo, caso o usuário não

deseje ensinar sobre nenhum assunto com relação a natureza, ao informar isso ao sistema

pela primeira vez, nenhuma afirmação que esteja ligada a esse assunto será gerada a partir

dáı. Nessa fase da verificação, o vetor de assuntos passa a ser preenchido com base no

grau de aderência determinado pelo usuário para cada afirmação.

Cada afirmação possui um ı́ndice e o vetor de assuntos foi desenvolvido utilizando

valores inteiros. Com isso, a documentação e o desenvolvimento do sistema se tornam

mais intuitivos, fazendo com que a ligação entre as afirmações, vetor de assuntos, vetor

de jogos e frases do relatório final sejam mais simples de se interligar.

Com isso, para cada afirmação determinada pelo usuário, os valores de cada ı́ndice do

vetor de assuntos vão sendo preenchidos. Ao final da avaliação, o vetor estará completo.

Os detalhes com relação às afirmações e os ı́ndices do vetor de assuntos ao qual elas estão

associadas podem ser vistos no anexo A.

Outra operação que o motor de inferência realiza é a de seleção dos jogos digitais.

Na base de conhecimento, estão cadastrados 60 jogos digitais com suas caracteŕısticas.

Para a seleção desses jogos digitais, o sistema utiliza o vetor de assuntos devidamente

preenchido.

Após a avaliação por parte do usuário e a conclusão do preenchimento do vetor de as-

suntos, o motor de inferência o percorre, verificando cada ı́ndice desse vetor. Os ı́ndices do

vetor de assuntos são referentes aos mesmos ı́ndices das afirmações, portanto, ao verificar

se uma determinada posição do vetor está preenchida com um valor alto, significa verificar

se a afirmação referente àquele ı́ndice foi determinada com um alto grau de aderência pelo
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usuário.

Ao percorrer o vetor de assuntos, o motor de inferência vai preenchendo o vetor de

jogos, que possui 60 posições, cada uma representando um determinado jogo. A marcação

nesse vetor é binária, ou seja, caso o jogo seja selecionado pelo sistema, sua posição no

vetor de jogos é preenchida com “1”, caso contrário, “0”.

Os detalhes quanto aos ı́ndices do vetor de jogos, sua relação com cada jogo e as

afirmações necessárias para que cada um seja selecionado pelo sistema, podem ser vistos

nos anexos B e C.

Após o preenchimento dos vetores de assuntos e de jogos, o motor de inferência pode,

enfim, gerar os relatórios educacionais. O funcionamento ocorre primeiramente percor-

rendo o vetor de jogos. Para cada posição do vetor preenchida com o valor “1”, o sistema

gera um relatório referente ao jogo, associado àquela posição do vetor de jogos.

A montagem do relatório ocorre utilizando as informações contidas na base de conhe-

cimento a respeito de cada jogo. O motor de inferência monta um cabeçalho, no qual é

informado o nome do jogo. Em seguida, acrescenta embaixo as informações a respeito de

produtora, gênero, plataformas, site, classificação indicativa e imagem da capa.

Outro campo do relatório é gerado, contendo as sete áreas do PCN de Geografia

(BRASIL, 1998) e, caso o jogo tenha alguma caracteŕıstica que possa ser associada a alguma

dessas áreas, isso é indicado nessa parte do relatório. O intuito disso é disponibilizar uma

informação básica e geral a respeito de qual área de Geografia pode ser abordada por

meio do jogo em questão.

Em seguida, o motor de inferência gera as informações que dizem respeito às carac-

teŕısticas do jogo e as sugestões de uso em sala de aula. Para isso, o sistema utiliza as

frases cadastradas na base de conhecimento, que podem ser de dois tipos: Caracteŕısticas

e aplicações, onde as caracteŕısticas informam a respeito do jogo em si (temática, game-

play, mecânicas, etc.) e as aplicações informam a respeito de como utilizar a caracteŕıstica

do jogo para aplicá-lo na sala de aula (sugestão de uso).

As frases são geradas no relatório, com base nas caracteŕısticas presentes em cada

jogo, de modo que elas possam se repetir em jogos digitais com temáticas, gêneros ou

mecânicas iguais ou parecidas. Isso vale, tanto para as caracteŕısticas, quanto para as

aplicações (sugestões de uso). As frases cadastradas no sistema abrangem todas as sete

áreas do PCN de Geografia. As frases referentes às caracteŕısticas e aplicações dispońıveis
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para serem encaixadas nos relatórios educacionais podem ser vistas nos anexos D e E.

O motor de inferência também seleciona algumas imagens do jogo para serem colocadas

no relatório. O intuito disso é apenas mostrar visualmente para o professor algumas

caracteŕısticas de gameplay do jogo.

4.3 Interface

A interface do sistema foi elaborada utilizando as linguagens HTML, CSS, Javascript

e JQuery. A página inicial do sistema contém informações sobre os desenvolvedores,

tutorial de uso do sistema, entidades apoiadoras e um pequeno texto, que apresenta e

explica um pouco a respeito do sistema desenvolvido.

Além disso, a página inicial fornece dois botões ao usuário na parte inferior, um onde

está escrito “VERIFICAÇÃO COMPLETA” e outro onde está escrito “VERIFICAÇÃO

SIMPLES”.

A figura 13 mostra a interface da página principal do sistema.

Figura 13: Interface principal do sistema.

Os dois botões de verificação localizados na parte inferior da página enviam o usuário

para a parte de verificação dos jogos digitais, onde as afirmações serão selecionadas e o

usuário deverá indicar o grau de aderência para cada uma que for mostrada. O sitema pos-

sui dois módulos de verificação: o primeiro, acessado por meio do botão “VERIFICAÇÃO

COMPLETA” é um módulo onde o usuário pode realizar uma busca mais espećıfica, ou

seja, ele pode indicar exatamente um assunto restrito que ele deseje ensinar dentro de al-
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guma área do PCN de Geografia, por exemplo, o assunto de “fenômenos naturais” que está

dentro da área de “natureza”. Nesse módulo de verificação, o usuário precisa responder a

um número maior de afirmações, visto que a busca é mais espećıfica, consequentemente,

o número de jogos digitais selecionados costuma ser menor.

O segundo, acessado pelo botão “VERIFICAÇÃO SIMPLES”, disponibiliza ao usuário

a possibilidade de realizar uma avaliação mais geral, ou seja, caso o usuário deseje verificar

todos os jogos digitais que estão relacionados com uma ou mais áreas inteiras do PCN de

Geografia, seria necessário determinar grau de aderência para muitas afirmações no outro

módulo. A verificação simples mostra apenas sete afirmações ao usuário, onde as sete áreas

do PCN de Geografia são abordadas. Essa verificação exige que o usuário determine grau

de aderência para poucas afirmações, mas o número de jogos digitais selecionados costuma

ser maior que na verificação completa.

A interface das páginas de verificação são as mesmas, A figura 14 mostra um exemplo

da página de verificação.

Figura 14: Interface da página de verificação.

Ao final da verificação, o sistema realiza o trabalho de geração dos relatórios educaci-

onais para os jogos digitais selecionados. Os relatórios são gerados em uma outra página.

Como são gerados mais de um relatório, cada um deles fica dentro de um espaço fixo, com

uma barra de rolagem e alinhados à esquerda na página.

Cada relatório contém um cabeçalho, uma área onde são descritas algumas informações

a respeito do jogo, uma área onde é colocada uma imagem da capa do jogo, uma parte

onde são informadas as áreas do PCN de Geografia nas quais este jogo pode se encaixar e

uma última parte onde são colocadas as caracteŕısticas do jogo, sugestões de uso em sala

de aula e imagens do jogo.

As caracteŕısticas e sugestões de uso estão alinhadas uma ao lado da outra no relatório.
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Além disso, caso o usuário não deseje utilizar determinado jogo, existe um botão na parte

superior de cada relatório onde é posśıvel exclúı-lo dos relatórios gerados. Também existe

um outro botão que permite que os jogos digitais exclúıdos sejam mostrados novamente.

A figura 15 mostra a interface da página dos relatórios educacionais.

Figura 15: Interface da página dos relatórios educacionais.

O sistema disponibiliza um tutorial de uso na página inicial, em que é posśıvel ao

usuário verificar como utilizar o sistema. Nesse tutorial, está explicado como avaliar as

afirmações com base no grau de aderência e o que cada grau representa.

O SEREJ tem o objetivo de ser uma ferramenta simples de ser utilizada. Para que

um usuário utilize o sistema, basta saber o que deseja ensinar e mostrar isso por meio da

interface.

Um usuário não precisa ter conhecimento da área de jogos digitais para utilizar o

SEREJ, visto que essa parte é toda resolvida pelo próprio sistema. Em nenhum momento

o usuário precisa realizar nenhuma operação que tenha ligação com a área de jogos digitais,

nenhuma pergunta a respeito desse assunto é feita ao usuário, e este fica restrito apenas a

sua área de conhecimento (Geografia), todo o resto é responsabilidade do próprio SEREJ.

Os relatórios educacionais gerados pelo SEREJ mostram todas as informações que o

usuário precisa para conhecer as informações básicas a respeito dos jogos digitais seleciona-

dos. Os relatórios educacionais foram projetados para oferecer ao usuário as informações

da maneira mais básica e simples posśıvel, de modo que por meio dos relatórios, os usuários

possam observar as informações a respeito do jogos e suas caracteŕısticas de gameplay de

forma intuitiva, e com isso, conhecer o básico a respeito desses jogos de forma rápida.
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As sugestões de uso que os relatórios educacionais mostram para o usuário visam dar

liberdade aos alunos, de modo que eles possam aprender realizando tarefas dentro do jogo,

sem se sentirem obrigados a realizar um objetivo exclusimamente educacional. Isso foi

feito para que as chances de um aluno se frustrar com o universo do jogo sejam reduzidas.

Utilizando o SEREJ, o professor tem um aux́ılio para aplicar jogos digitais no ensino,

mesmo que este professor não conheça da área de jogos digitais. Todo o projeto e de-

senvolvimento foram realizados visando um usuário que não tenha conhecimento algum

dessa área.

Foram realizados testes com professores de Geografia, onde eles avaliaram questões de

relevância, coerência, facilidade de uso, potencial, usabilidade e melhorias do SEREJ. O

processo de desenvolvimento desses testes, bem como seus resultados podem ser vistos no

caṕıtulo a seguir.
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5 TESTES PRELIMINARES COM USUÁRIOS

Para validar a utilidade do sistema desenvolvido, foi elaborado um questionário de

testes para ser aplicado com professores de Geografia de escolas brasileiras. Os testes

ocorreram de modo que cada usuário teve acesso ao sistema para utilizá-lo e, em seguida,

responderam a um um questionário de opinião a respeito das funcionalidades do sistema,

sua utilidade, relevância e coerência.

5.1 Questionário de Testes

O questionário de testes elaborado para a avaliação do sistema foi desenvolvido visando

às principais questões que deveriam ser respondidas com relação a este trabalho, tais como

a utilidade do sistema, aplicação em sala de aula, facilidade de uso e melhorias.

O questionário foi dividido em alguns blocos, iniciando com a identificação do usuário

(Nome, idade e tempo de experiência em docência na área de Geografia), seguido por

uma identificação de elementos didáticos complementares, tais como v́ıdeo, data show,

wesites, etc. O usuário também foi questionado a respeito do conhecimento que tinha na

área de jogos digitais. As alternativas desta questão foram baseadas na escala de Likert

(LIKERT, 1932), sendo elas: tenho muito conhecimento a respeito de jogos digitais, tenho

um conhecimento razoável a respeito de jogos digitais, conheço um pouco a respeito de

jogos digitais, não conheço muito a respeito de jogos digitais, não tenho conhecimento

algum a respeito de jogos digitais.

Quanto a avaliação do sistema, especificamente, o questionário foi dividido em cinco

blocos, sendo eles:

• Bloco 1: Relevância do sistema

• Bloco 2: Interface do sistema/facilidade de uso

• Bloco 3: Potencial do sistema

• Bloco 4: Utilização do sistema

• Bloco 5: Melhorias do sistema
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A maioria das questões tiveram suas alternativas baseadas na escala de Likert (LIKERT,

1932), dando ao usuário várias opções de escolha ao longo do questionário. O objetivo

disso foi tentar garantir maior qualidade de avaliação do sistema.

O bloco 1 do questionário teve por objetivo avaliar o quão relevante é o sistema para

os professores que o utilizaram. Nesse bloco, foram elaboradas questões referentes à

utilização de algum outro sistema com o conceito parecido com o do SEREJ, relevânica

no Ensino Fundamental do que o sistema se propõe a fazer (gerar relatórios educacionais

de jogos digitais comerciais.), relevância com relação ao ńıvel de atenção que os jogos

digitais selecionados pelo sistema podem despertar nos alunos e coerência quanto aos

jogos digitais e os conteúdos educacionais presentes nos relatórios gerados pelo sistema.

O bloco 2 diz respeito à interface do sistema com relação ao seu visual, facilidade

de uso, organização das informações dispońıveis ao usuário e informação necessárias dis-

pońıveis para a utilização.

O bloco 3 foi elaborado para verificar o potencial do sistema com relação à sua capa-

cidade de crescimento em número de usuários e sua utilidade e aplicação, atualmente e

no futuro.

O bloco 4 buscou saber dos usuários se eles utilizariam e recomendariam o sistema para

aplicar algum jogo em sala de aula, o ńıvel de conhecimento necessário para se utilizar o

SEREJ, o maior desafio encontrado atualmente na aplicação de jogos digitais na educação

e se esse desafio será superado em um futuro próximo.

O bloco 5 teve por objetivo saber quais melhorias são necessárias para o sistema, entre

elas: design, afirmações, relatórios, organização das informações,tutoriais, novas áreas de

ensino a serem adicionadas, sugestões e observações.

Os testes foram realizados individualmente e manualmente por cada usuário. Todos

professores de Geografia com experiência em docência nessa área.

5.2 Testes Realizados

Para a realização dos testes, três usuários participaram da pesquisa de opinião a

respeito do SEREJ. Todos profissionais da área de Geografia, com experiência em docência

no Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas ou privadas. O questionário de

opinião foi respondido individualmente pelos usuários e cada um deles tinha experiências

e conhecimentos diferentes a respeito de jogos digitais.
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O participante 1 tem quatro anos de experiência em docência na área de Geografia

em escolas públicas e afirmou ter muito conhecimento a respeito de jogos digitais. O

participante 2 tem sete anos de experiência em docência na área de Geografia, tanto em

escolas públicas, quanto privadas e afirmou ter um conhecimento razoável a respeito de

jogos digitais. O participante 3 tem doze anos de experiência em docência na área de

Geografia em escolas públicas e afirmou não ter muito conhecimento a respeito de jogos

digitais.

Para cada um dos participantes, primeiramente, foi explicado o objetivo e a motivação

da pesquisa; também foi explicado o que o sistema deveria fazer. Em seguida, cada um

deles teve a oportunidade de utilizar o sistema pelo tempo que fosse preciso para que

pudessem ter conhecimento a respeito de todos os mecanismos e funcionalidades. Por

fim, um questionário de opinião a respeito do SEREJ foi respondido por cada um dos

participantes.

Quanto à relevância do sistema, os participantes 1 e 3 afirmaram que o sistema é

totalmente relevante no que se propõe a fazer. O participante 2 afirmou que o sistema é

relevante. Nenhum dos participantes havia utilizado alguma ferramenta com o conceito

parecido com o do SEREJ antes.

Ainda na área da relevância do sistema, os três participantes afirmaram que os jogos

digitais selecionados pelo SEREJ são totalmente relevantes quanto ao ńıvel de atenção que

podem despertar nos alunos. Os três também afirmaram que os relatórios educacionais

gerados pelo SEREJ são coerentes com relação aos jogos digitais selecionados e os assuntos

da área de Geografia.

Quanto à interface e a facilidade de uso do sistema, o participante 1 afirmou que o

SEREJ é fácil de utilizar e os participantes 2 e 3 afirmaram que o SEREJ é muito fácil

de utilizar. Os três afirmaram que o sistema apresenta as informações necessárias para o

seu devido uso.

No que diz respeito à organização das informações nos relatórios educacionais, os

participantes 2 e 3 afirmaram que elas estão muito bem organizadas e o participante 1

afirmou que elas estão organizadas.

Quanto ao potencial do sistema, todos os participantes afirmaram que o SEREJ tem

grande potencial de crescimento. Os três também afirmaram que os jogos digitais selecio-

nados pelo sistema são aplicáveis à sala de aula e acreditam que eles ainda serão aplicáveis
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no futuro. Para os três participantes, o SEREJ pode se tornar uma ferramenta de apoio

para professores, caso queiram aplicar jogos digitais no ensino.

Quanto a questões de utilização do sistema, os três participantes afirmaram que utili-

zariam e recomendariam o SEREJ para outros professores que desejassem utilizar jogos

digitais no ensino de Geografia.

No que diz respeito ao ńıvel de conhecimento que o usuário precisa ter a respeito de

jogos digitais para utilizar o SEREJ e conhecer a respeito dos jogos digitais selcionados

por ele, nenhum dos três participantes achou necessário ter muito conhecimento da área

de jogos digitais, pois, segundo eles, o sistema fornece as informações necessárias a um

usuário que não tenha muito conhecimento nessa área. O participante 1 achou necessário

ter um pouco de conhecimento, já os participantes 2 e 3 não acharam necessário quase

nenhum conhecimento da área de jogos digitais.

De acordo com os três participantes, os maiores desafios na aplicação de jogos digitais

no ensino, atualmente, são a falta de conhecimento da área de jogos digitais, a falta de

recursos técnicos e a burocracia das instituições de ensino, todavia os participantes 1 e

3 acreditam que estes desafios serão superados em um futuro próximo, já o participante

2 acredita que o desafio da falta de recursos técnicos não será superado, pois, em sua

opinião, falta interesse do governo em investir nas escolas.

Quanto às melhorias que o SEREJ pode receber, os três participantes afirmaram que

acrescentariam outras áreas de ensino ao sistema. O participante 1 sugeriu, ainda, uma

área de aplicação para o professor e o participante 2 sugeriu melhorias no design do

sistema.

O participante 3 escreveu uma observação a respeito do SEREJ, sendo ela: “É uma

ferramenta que poderá acrescentar muito na produtividade do trabalho escolar. Prático

e eficiente.”

A figura 16 mostra informações a respeito do ńıvel de conhecimento da área de jogos

digitais dos participantes.
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Figura 16: Participantes, seus conhecimentos da área de jogos digitais e experiência em

docência.

A figura 17 mostra a opinião dos participantes no que diz respeito a algumas questões

de relevância do SEREJ.

Figura 17: Opiniões dos participantes quanto a relevância do SEREJ.

A figura 18 mostra a opinião dos participantes quanto a coerência dos relatórios edu-

cacionais gerados pelo SEREJ.

76



Figura 18: Opiniões dos participantes quanto a coerência dos relatórios educacionais do

SEREJ.

A figura 19 mostra a opinião dos participantes quanto a facilidade de uso do SEREJ.

Figura 19: Opiniões dos participantes quanto a facilidade de uso do SEREJ.

As figuras 20 e 21 mostram as opiniões dos participantes no que diz respeito ao design,

interface e visual do SEREJ e a organização das informações nos relatórios educacionais.
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Figura 20: Opiniões com relação ao design, interface e visual do SEREJ.

Figura 21: Opiniões com relação a organização das informações nos relatórios educacio-

nais.

A figura 22 mostra informações sobre questões onde todos os participantes tiveram a

mesma opinião a respeito do SEREJ.
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Figura 22: Opiniões de todos os participantes a respeito do SEREJ.

Todas as informações dos questionários e opiniões dos participantes serviram de base

para se chegar a algumas conclusões referentes ao trabalho realizado, juntamente com a

proposta de alguns trabalhos futuros que são posśıveis de serem feitos, utilizando como

base todas as pesquisas realizadas até aqui.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A aplicação desenvolvida, as pesquisas realizadas e os testes com usuários forneceram

uma base para se chegar a algumas conclusões, sendo elas:

A área de jogos digitais na educação possui uma série de desafios, tais como: o ńıvel

de atenção dos alunos com relação a jogos digitais educacionais, falta de conhecimento da

área de jogos digitais por parte dos professores e falta de recursos tecnológicos dispońıveis

nas escolas.

Técnicas de inteligência artificial, tal como sistemas especialistas, podem auxiliar um

professor que queira aplicar jogos digitais no ensino mas que não tem muito conhecimento

dessa área.

Existem jogos digitais comerciais com recursos educacionais impĺıcitos, mesmo não

sendo estes jogos digitais considerados educacionais.

É posśıvel desenvolver um banco de jogos digitais comerciais que abordam, de alguma

forma, temas da área de Geografia.

É posśıvel desenvolver um sistema especialista capaz de avaliar jogos digitais com base

em suas caracteŕısticas e gerar relatórios educacionais coerentes e relevantes contendo as

informações necessárias para um professor que deseje utilizá-los no ensino.

Professores com experiência em docência na área de Geografia utilizaram o SEREJ e

o avaliaram por meio de um questionário de opinião que abordava uma série de carac-

teŕısticas do sistema. Levando em consideração a opinião desses professores ouvidos na

realização deste trabalho, pode-se chegar às seguintes conclusões:

Os jogos digitais selecionados pelo SEREJ são relevantes com relação ao ńıvel de

atenção que podem despertar nos alunos.

Os relatórios educacionais gerados pelo SEREJ são relevantes e coerentes com relação

às caracteŕısticas de gameplay dos jogos digitais selecionados e os conteúdos educacionais

de acordo com o PCN de Geografia (BRASIL, 1998).

Os jogos digitais selecionados pelo SEREJ, em geral, são aplicáveis à sala de aula.

Não é necessário muito conhecimento da área de jogos digitais para utilizar o SEREJ

e verificar jogos digitais que possam ser usados no ensino, o que garante que um usuário

não especialista na área de jogos digitais possa utilizá-lo sem precisar conhecer esta área.

O SEREJ tem grande potencial de crescimento e pode se tornar um sistema de aux́ılio

aos professores que queiram aplicar jogos digitais no ensino.
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O sistema fornece as informações necessárias para sua devida utilização tendo em vista

um usuário com pouco conhecimento da área de jogos digitais.

Com base em toda pesquisa realizada até aqui, existem alguns trabalhos futuros que

podem ser realizados, levando em consideração o potencial de crescimento do sistema e

os trabalhos posśıveis que ainda não foram feitos. Estes trabalhos futuros são:

Desenvolver um banco de dados que permita o cadastro de usuários, de modo que eles

tenham uma conta no sistema e, dessa forma, possam acessar as pesquisas já realizadas,

acrescentar informações aos relatórios e enviar feedback aos desenvolvedores.

Aumentar e refinar o banco de jogos e o motor de inferência, permitindo que outras

áreas, além da Geografia, possam ser acrescentadas ao sistema.

Realizar melhorias na interface do sistema, principalmente com relação ao design de

modo geral.

Desenvolver um mecanismo que permita associar assuntos de diferentes áreas nos re-

latórios educacionais, de modo que um mesmo jogo possa ser utilizado em diferentes

disciplinas.

Realizar uma pesquisa de opinião com um número maior de usuários, de modo que a

relevância do sistema seja avaliada por uma quantidade maior de pessoas.

Desenvolver um aplicativo do SEREJ para dispositivos móveis, de forma que seja

posśıvel acessar o sistema em diferentes lugares de maneira eficiente sem a necessidade de

internet.

Acompanhar professores que estejam dispostos a utilizar o sistema para aplicar jogos

digitais na sala de aula e realizar uma pesquisa para avaliar o papel do SEREJ nesse

processo e os efeitos disso com relação aos alunos e professores.

Com base em todas essas informações, pode-se dizer que este trabalho alcançou os

objetivos propostos, visto que o sistema foi desenvolvido, possui um banco de jogos digitais

e gera relatórios educacionais relevantes e coerentes com relação a jogos digitais e os

assuntos da área de Geografia. Como não é necessário que o usuário tenha conhecimento

da área de jogos digitais, o SEREJ cumpre o papel de sistema especialista, visto que as

informações necessárias a respeito dos jogos digitais são fornecidas por ele.

A ideia deste trabalho foi fornecer um aux́ılio aos professores que desejem aplicar jogos

digitais no ensino, visto que são um recurso crescente no mercado atual, principalmente

com relação ao número de usuários. Com recursos tecnológicos cada vez mais acesśıveis,
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espera-se que a utilização de jogos digitais nas escolas se torne algo mais real e crescente.
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ARANHA, G. Jogos eletrônicos como um conceito chave para o desenvolvimento de

aplicações imersivas e interativas para o aprendizado. Ciências e Cognição/Science and

Cognition, v. 7, p. 105–110, 2006.
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TÜZÜN, H. et al. The effects of computer games on primary school students achievement

and motivation in geography learning. Computers & Education, v. 52, p. 68–77, 2009.

WATERMAN, D. A Guide to Expert Systems. [S.l.]: Addison Wesley Publishing

Company - Vermont South, Victoria, 1985.

87



YONEYAMA, T.; JUNIOR, C. L. N. Inteligência Artificial em Controle e Automação.

[S.l.]: FAPESP - São Paulo - SP, 2000.

88



ANEXO A - Afirmações cadastradas no sistema e seus ı́ndices

0 - Você deseja abordar o tema de espaço f́ısico, territórios e lugares.

1 - Você deseja ensinar a respeito de divisões territoriais.

2 - Você deseja ensinar a respeito das caracteŕısticas de determinados territórios.

3 - Você deseja abordar questões sociais de algum território.

4 - Você deseja ensinar sobre natureza com relação a algum território.

5 - Você deseja abordar assuntos com relação a um território espećıfico.

6 - Você deseja ensinar sobre algum território do continente africano.

7 - Você deseja ensinar sobre algum território do continente americano.

8 - Você deseja ensinar sobre algum território do continente asiático.

9 - Você deseja ensinar sobre algum território do continente europeu.

10 - Você deseja ensinar sobre algum território do continente da Oceania.

11 - Você deseja explicar sobre o trabalho realizado no processo de transformação da

natureza para a construção do território atual.

12 - Você deseja mostrar as caracteŕısticas e diferenças referentes aos centros urbanos

e às zonas rurais.

13 - Você deseja ensinar a respeito dos diferentes costumes presentes na zona rural e

na zona urbana.

14 - Você deseja ensinar a respeito das paisagens da zona rural e urbana.

15 - Você deseja ensinar a respeito do trabalho no campo e na cidade.

16 - Você deseja ensinar a respeito dos ambientes naturais ao redor do mundo.

17 - Você deseja ensinar sobre os diferentes tipos de moradias existentes ao redor do

mundo.

18 - Você deseja ensinar a respeito do cultivo de elementos da natureza em diversos

ambientes.

19 - Você deseja ensinar a respeito das diferentes formas de cultivo em diferentes

ambientes, desde florestas até desertos.

20 - Você deseja explicar sobre os espaços e as relações deles com o ser humano.

21 - Você deseja explicar sobre caracteŕısticas arquitetônicas de determinados lugares.

22 - Você deseja ensinar a respeito das interações entre os diferentes locais do mundo.

23 - Você deseja ensinar a respeito de questões de cidadania.
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24 - Você deseja ensinar sobre questões de imigração.

25 - Você deseja tratar de assuntos referentes a cultura, exclusão social e a influência

disso nas cidades.

26 - Você deseja abordar o tema de natureza e a importância dela para o homem.

27 - Você deseja ensinar a respeito de fenômenos naturais.

28 - Você deseja ensinar a respeito das previsões de fenômenos naturais.

29 - Você deseja ensinar a respeito dos diferentes tipos de relevo do planeta terra.

30 - Você deseja ensinar a respeito dos movimentos tectônicos.

31 - Você deseja ensinar a respeito dos solos e a sua utilização urbana e rural.

32 - Você deseja ensinar sobre erosão e desertificação.

33 - Você deseja ensinar sobre os diferentes climas do planeta.

34 - Você deseja ensinar sobre como o clima afeta uma região.

35 - Você deseja ensinar sobre como o clima afeta o cotidiano da população.

36 - Você deseja ensinar a respeito de como as cidades e as florestas afetam o clima.

37 - Você deseja ensinar sobre a água e sua importância para o mundo.

38 - Você deseja falar sobre os movimentos da terra.

39 - Você deseja ensinar sobre os ciclos do dia e da noite.

40 - Você deseja ensinar sobre as mudanças de estações no ano.

41 - Você deseja ensinar sobre determinados tipos de biomas.

42 - Você deseja ensinar sobre florestas tropicais e suas caracteŕısticas.

43 - Você deseja ensinar sobre o cerrado e suas caracteŕısticas.

44 - Você deseja ensinar sobre a caatinga e suas caracteŕısticas.

45 - Você deseja ensinar sobre os desertos e suas caracteŕısticas.

46 - Você deseja ensinar sobre as savanas e suas caracteŕısticas.

47 - Você deseja falar sobre questões socioambientais.

48 - Você deseja explicar sobre a limitação dos recursos do planeta.

49 - Você deseja ensinar sobre desenvolvimento sustentável.

50 - Você deseja ensinar sobre o lixo e reciclagem.

51 - Você deseja ensinar sobre a poluição e o ambiente urbano.

52 - Você deseja ensinar sobre a poluição e o ambiente rural.

53 - Você deseja ensinar a respeito de industrialização, ambiente e o modo de vida.
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54 - Você deseja ensinar sobre problemas ambientais, tais como o aquecimento global

e a chuva ácida.

55 - Você deseja ensinar sobre formas sustentáveis de produção.

56 - Você deseja ensinar sobre o turismo e como ele pode afetar o ambiente.

57 - Você deseja ensinar sobre o respeito a natureza e formas de utilização dela sem

degradação.

58 - Você deseja ensinar sobre a urbanização e a consequência disso no meio ambiente.

59 - Você deseja abordar o tema de campo, cidades e suas caracteŕısticas históricas e

formações socioespaciais.

60 - Você deseja ensinar sobre monumentos, museus e compreensão das transformações

do espaço.

61 - Você deseja ensinar sobre caracteŕısticas arquitetônicas de determinados lugares.

62 - Você deseja falar sobre cidades históricas e o turismo.

63 - Você deseja falar sobre feiras livres e sua relação com o passado e o presente.

64 - Você deseja ensinar a respeito de caracteŕısticas culturais presentes em diferentes

lugares.

65 - Você deseja ensinar sobre o trabalho tradicional do passado.

66 - Você deseja ensinar sobre o cultivo antigamente e na atualidade.

67 - Você deseja ensinar sobre a relação entre o campo, a monocultura empresarial e

o trabalho assalariado.

68 - Você deseja ensinar sobre o capitalismo e sua influência na relação entre a zona

rural e urbana.

69 - Você deseja ensinar sobre multinacionais e exportações.

70 - Você deseja ensinar sobre os desafios dos pequenos e médios produtores do campo

na atualidade.

71 - Você deseja ensinar a respeito do abastecimento nas cidades e sua relação com a

zona rural.

72 - Você deseja falar sobre os sem-terra na zona rural, os sem teto na zona urbana e

os problemas disso.

73 - Você deseja ensinar sobre as metrópoles e as inovações tecnológicas.

74 - Você deseja explicar sobre como as inovações tecnológicas desenvolvidas nas

metrópoles afetam o campo.
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75 - Você deseja ensinar sobre modernização e desemprego.

76 - Você deseja ensinar sobre o papel do estado na sociedade.

77 - Você deseja ensinar sobre oligarquias agrárias e burguesia industrial financeira.

78 - Você deseja ensinar sobre poĺıticas neoliberais.

79 - Você deseja ensinar sobre consumo, cultura e evolução da sociedade.

80 - Você deseja ensinar sobre o consumo antes e depois da industrialização dos anos

50.

81 - Você deseja ensinar sobre a expansão dos meios de comunicação e transportes.

82 - Você deseja falar sobre sociabilidade entre pessoas do campo e da cidade.

83 - Você deseja ensinar sobre a migração do campo para a cidade.

84 - Você deseja ensinar sobre cartografia.

85 - Você deseja ensinar conceitos de escala.

86 - Você deseja ensinar sobre orientação cartográfica.

87 - Você deseja ensinar sobre coordenadas geográficas.

88 - Você deseja ensinar sobre a localização de territórios nos mapas.

89 - Você deseja ensinar sobre legendas nos mapas.

90 - Você deseja ensinar sobre diferentes tipos de mapas. (Relevo, vegetação, etc.)

91 - Você deseja ensinar sobre medidas cartográficas. (Altitude, distancia)

92 - Você deseja abordar o tema da evolução das tecnologias do mundo.

93 - Você deseja ensinar sobre a evolução dos transportes.

94 - Você deseja ensinar sobre a relação das tecnologias com a integração de mercado.

95 - Você deseja ensinar sobre tecnologias computacionais.

96 - Você deseja ensinar sobre a evolução da internet.

97 - Você deseja ensinar sobre a evolução das tecnologias de navegação aérea.

98 - Você deseja ensinar sobre globalização.

99 - Você deseja ensinar sobre as novas divisões internacionais de trabalho.

100 - Você deseja ensinar sobre redes de cidades mundiais.

101 - Você deseja ensinar sobre automação e desemprego.

102 - Você deseja ensinar sobre as novas tecnologias e a transformação das cidades.

103 - Você deseja abordar o tema de que o mundo tem vários cenários geográficos

(poĺıticos, culturais, éticos, etc.).

104 - Você deseja ensinar sobre fronteiras e conflitos internacionais.
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105 - Você deseja ensinar sobre questões éticas e culturais de uma região.

106 - Você deseja ensinar sobre poĺıtica internacional.

107 - Você deseja ensinar sobre a formação de blocos econômicos no mundo.

108 - Você deseja ensinar sobre o bloco econômico da américa do sul.

109 - Você deseja ensinar sobre o bloco econômico da américa do norte.

110 - Você deseja ensinar sobre o bloco econômico da américa central.

111 - Você deseja ensinar sobre o bloco econômico da Europa.

112 - Você deseja ensina sobre o bloco econômico da Ásia e Oceania.

113 - Você deseja ensinar sobre o bloco econômico da África.

114 - Você deseja ensinar sobre os novos conceitos de soberania.

115 - Você deseja ensinar sobre o ı́ndice de desenvolvimento humano e o bem estar da

população.

116 - Você deseja ensinar a respeito de pobreza e exclusão social.

117 - Você deseja ensinar sobre o mercado mundial e páıses industrializados.

118 - Você deseja ensinar sobre formas de produção e desenvolvimento desigual.

119 - Você deseja ensinar sobre pluralidade cultural.

120 - Você deseja ensinar sobre a influência de outras culturas em um páıs.

121 - Você deseja ensinar sobre os processos interativos e fisionomia das paisagens

brasileiras.

122 - Você deseja ensinar sobre mobilidade e desigualdades socioespaciais.

123 - Você deseja ensinar sobre diferenças poĺıticas (socialismo x capitalismo).

124 - Você deseja ensinar sobre diferenças de desenvolvimento dos páıses (páıses de-

senvolvidos, subdesenvolvidos, etc.).

125 - Você deseja abordar o tema de modernização e meio ambiente.

126 - Você deseja ensinar sobre o modo de vida atual e os efeitos disso no meio

ambiente.

127 - Você deseja ensinar sobre os progressos técnico-cient́ıficos, sociedade e natureza.

128 - Você deseja ensinar sobre o consumo de recursos naturais e o impacto disso no

ambiente.

129 - Você deseja ensinar sobre o uso de recursos naturais e a degradação ambiental.

130 - Você deseja ensinar sobre a limitação dos recursos naturais e a sua utilização,

reutilização e recuperação.
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131 - Você deseja ensinar as questões do extrativismo.

132 - Você deseja ensinar sobre as indústrias, transportes e o impacto disso no ambi-

ente.

133 - Você deseja ensinar a respeito do uso de agrotóxicos.

134 - Você deseja ensinar sobre a degradação dos solos.

135 - Você deseja ensinar sobre agricultura.

136 - Você deseja ensinar sobre sistemas agŕıcolas.

137 - Você deseja ensinar sobre os produtos e tecnologias agŕıcolas e o impacto no

ambiente.

138 - Você deseja ensinar sobre a importância da fauna.

139 - Você deseja ensinar sobre florestas plantadas e sustentabilidade.

140 - Você deseja ensinar sobre florestas e o monóxido de carbono.

141 - Você deseja ensinar sobre o consumo de energia nas cidades.

142 - Você deseja ensinar sobre o consumo e os hábitos urbanos.

143 - Você deseja ensinar sobre poluição e qualidade de vida.

144 - Você deseja ensinar sobre moradia e conforto.

145 - Você deseja ensinar sobre a água e o ambiente urbano.

146 - Você deseja falar sobre o lixo urbano e seu tratamento.

147 - Você deseja ensinar sobre doenças e epidemias no ambiente urbano.

148 - Você deseja ensinar sobre paisagens urbanas.

149 - Você deseja ensinar sobre poĺıticas públicas urbanas.

150 - Você deseja ensinar sobre saneamento básico.

151 - Você deseja ensinar sobre fontes de energia limpa.

152 - Você deseja ensinar sobre as matérias primas que são utilizadas para construir

as cidades.

153 - Você deseja ensinar sobre reciclagem.

154 - Você deseja ensinar sobre desmatamentos, queimadas e o impacto disso no am-

biente.

155 - Você deseja ensinar sobre mineração e o impacto disso no ambiente.

156 - Você deseja falar sobre conflitos socioambientais.
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ANEXO B - Jogos presentes no sistema e seus respectivos ı́ndices

Índice Jogo

1 Age of Empires

2 Age of Empires II

3 Age of Empires III

4 Beasts of Prey

5 Blockscape

6 Cabela’s African Adventure

7 Carmen Sandiego

8 Civilization

9 Civilization II

10 Civilization III

11 Civilization IV

12 Civilization V

13 Crusader Kings African Portraits

14 Democracy 3

15 Depth Hunter 2

16 Driver San Francisco

17 Empire: Total War

18 Endless Space

19 Europa Universalis IV

20 Euro Truck Simulator 2

21 Far Cry 2

22 Far Cry 3

23 Far Cry 4

24 Farm for Your Life

25 Farming Simulator

26 Far Sky

27 Fate of the World

28 Galactic Civilizations 3

29 Hunting Unlimited

95



Índice Jogo

30 Imperium Romanum

31 Just Cause 2

32 Kerbal Space Program

33 LA. Noire

34 Little Farm

35 Medieval 2: Total War

36 Minecraft

37 Need for Speed The Run

38 Patrician IV

39 Plague INC. Evolved

40 Planetary Annihilation

41 Pride of Nations Scramble for Africa

42 Recycle

43 Rodina

44 Rome: Total War

45 Sins of a Solar Empire

46 Sleeping Dogs

47 Spore

48 Test Drive Unlimited

49 Test Drive Unlimited 2

50 The Crew

51 The Forest

52 The Sandbox

53 Transocean The Shipping Company

54 Tropico 5

55 Universe Sandbox

56 Watch Dogs

57 Wildlife Park 2

58 World of Diving

59 World of Zoo

60 Zoo Park
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ANEXO C - Relação entre afirmações com alto grau de aderência e jogos selecionados

Afirmações Jogos selecionados

0,1 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,21,22,23,27,28,30,

35,38,39,41,44,45,47,50,53,54

0,2,3 8,9,10,11,12,14,27,46,47,54

0,2,4 1,2,3,4,6,10,11,12,17,20,21,22,23,27,30,35,38,44,47,48, 49,50

0,2,5,6 6,13,21,41

0,2,5,7 12,16,17,33,37,50,56

0,2,5,8 7,12,23

0,2,5,9 1,2,3,8,9,10,11,12,17,19,20,30,35,38,44,49

0,2,5,10 7,11,12

0,11 8,9,10,11,12,27,36,47,52,54

0,12,13 1,2,3,24,25,34,47,50,56

0,12,14 1,2,3,4,16,20,24,25,31,33,36,37,42,46,47,48,49,50,

51,53,54,56

0,12,15 1,2,3,4,17,24,25,34,35,36,42,44,47,51

0,16 4,5,6,15,21,22,23,26,29,31,36,47,51,57,58,59

0,17 1,2,3,4,5,11,12,16,22,24,25,30,31,36,37,42,46,48,49,

50,53,54,56

0,18 1,2,3,4,5,24,25,26,30,34,36,47,51,54

0,19 1,2,3,4,5,24,25,26,30,34,36,47,51,54

0,20,21 1,2,3,10,11,12,16,20,30,33,35,37,38,44,46,48,49, 50,53,56

0,20,22 1,2,3,8,9,10,11,12,27,35,38,44,47

0,23 8,9,10,11,12,14,27,47,54

0,24 14,21,22,23,27,46,47,54

0,25 14,21,22,23,27,46,47,54
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Afirmações Jogos selecionados

26 4,5,8,9,10,11,12,15,17,20,21,22,23,24,25,27,29,30,

31,34,35,36, 37,38,40,44,47,48,49,50,54,57,58,59,60

26,27 8,9,10,11,12,17,20, 21,22,23,25,27,36,38,47, 48,49,50,54

26,27,28 14,25

26,29 1,2,3,4,5,10,11,12,17,19,20,21,22,23,30,31,36,38,40,44,47,

48,49,50,54

26,30 14,27

26,31 4,5,10,11,12,17, 21,22,23,25,36

26,31,32 5,11,12,25,27,36

26,33 10,11,12,20, 21,22,23,25,27,36,37,38, 48,49,50,54

26,33,34 10,11,12,20, 21,22,23,27,36,37,38, 48,49,50,54,56

26,33,35 27

26,33,36 20, 21,22,23,27,37,38

26,37 8,9,10,11,12,14,27

26,38 4,5,18,28,32,36,40,43,47,55

26,38,39 4,5,20, 21,22,23,25,28,32,36,40,43,47, 48,49,50,55

26,38,40 4,5,18,28,32,36,40,43,47,55

26,41 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59

26,41,42 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59

26,41,43 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59

26,41,44 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59

26,41,45 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59

26,41,46 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,20,21,22,23,29,30,31,35,36,37,38,

40,44,47,48,49,50,54,57,59
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Afirmações Jogos selecionados

26,47 1,2,3,8,9,10,11,12,14,17,25,27,28,30,35,36,38,42,44,47,54

26,47,48 1,2,3,8,9,10,11,12,14,17,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,38,

44,47,51,54

26,47,49 5,8,9,10,11,12,14,25,27,36

26,47,50 14,27,42

26,47,51 8,9,10,11,12,14,27,42,54

26,47,52 14,25,27

26,47,53 8,9,10,11,12,14,17,25,27,47,54

26,47,54 14,27

26,47,55 5, 8,9,10,11,12,14,17,25,27,36,54

26,47,56 14,20,27,53,54

26,47,57 5,8,9,10,11,12,14,17,25,27,35,36,47,51,54

26,47,58 8,9,10,11,12,14,17,27,47,54

59 1,2,3,10,11,12,16,17,20,24,25,27,30,33,34,35,37,38,44,46,47,

48,49,50,53,54,56

59,60 1,2,3,10,11,12,16,17,20,30,33,35,37,44, 48,49,50,53,56

59,61 1,2,3,8,9,10,11,12,16,17,20,30,33,35,37,38,44,46,

48,49,50,53,56

59,62 11,12,16,17,20,30,33,35,37,44,46, 48,49,50,53,56

59,63 10,11,12,30,35,46

59,64 10,11,12,17,22,23,27,30,35,44,46,47,56

59,65 1,2,3,5,10,11,12,17,27,30,35,36,38,44,47

59,66 1,2,3,5,10,11,12,17, 24,25,27,30,34,35,36,38,44,47,54

59,67 1,2,3,5,10,11,12,17, 24,25,27,30,34,35,36,47

59,68 10,11,12,14,27,35,44,54

59,69 14,20,25,27,53

59,70 1,2,3,10,11,12,17,25,27,34,36

59,71 8,9,10,11,12,14,17,25,27,34,35,53,54

59,72 14,27

59,73 1,2,3,8,9,10,11,12,14,16,17,27,46,47,54
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Afirmações Jogos selecionados

59,73,74 1,2,3,8,9,10,11,12,14,17,25,27,34,44

59,75 14,27

59,76 8,9,10,11,12,14,17,27,30,35,38,44,54

59,77 8,9,10,11,12,14,17

59,78 8,9,10,11,12,14,27

59,79 8,9,10,11,12,14,17,25,27,47,56

59,80 8,9,10,11,12,17,30,33,35,38,44

59,81 8,9,10,11,12,14,20,27, 48,49,50,53,56

59,82 10,11,12,17,25

59,83 8,9,10,11,12,14,27,47

84 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,27,

28,29,31,32,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49, 50,53,54,55

84,85 10,11,12,13,16,19,20,27,32,37,39, 48,49,50,55

84,86 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,27,

28,29,31,32,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49, 50,53,54,55

84,87 20,32,37, 48,49,50

84,88 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,27,28,32,35,37,38,39,

41,44,47,48,49,50,53,55

84,89 6,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,31,32,37,39,45,

48,49,50,53,54

84,90 8,9,10,11,12,13,17,18,28,38,54,55

84,91 13,16,53,55

92 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,17,18,22,23,25,27,28,30,32,35,

36,38,40,43,44,45,47,54,56

92,93 8,9,10,11,12,14,18,20,28,32,47

92,94 8,9,10,11,12,14,27,30

92,95 8,9,10,11,12,20,56

92,95,96 56

92,97 10,11,12,18,32,43

100



Afirmações Jogos selecionados

92,98 8,9,10,11,12,14,27,47

92,98,99 8,9,10,11,12,14,17,27

92,98,100 8,9,10,11,12,14,17,27

92,101 14,27

92,102 1,2,3, 8,9,10,11,12,14,17,27,28,35,44,47,54

103 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,17,21,22,23,27,28,30,35,38,40,41,

43,44,46,47,53,54,56

103,104 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22,23,27,28,30,35,38,40,41,

43,44,45,47,51,54

103,105 10,11,12,17, 21,22,23,30,35,44,46,47,51,56

103,106 8,9,10,11,12,14,17,18,27,28,35,54

103,107 8,9,10,11,12,14,27

103,107,108 8,9,10,11,12,14,27

103,107,109 8,9,10,11,12,14,27

103,107,110 8,9,10,11,12,14,27

103,107,111 8,9,10,11,12,14,27

103,107,112 8,9,10,11,12,14,27

103,107,113 8,9,10,11,12,14,27

103,114 8,9,10,11,12,14,17,27,30,44

103,115 8,9,10,11,12,14,27

103,116 14,27

103,117 8,9,10,11,12,14,27,53

103,118 8,9,10,11,12,14,27

103,119 10,11,12,17, 21,22,23,30,46,47,51,56

103,120 10,11,12,17, 21,22,23,30,44,46

103,122 14,27

103,123 8,9,10,11,12,14,27,28,30,38,44,47,54

103,124 8,9,10,11,12,14,17,27,47
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Afirmações Jogos selecionados

125 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,17,24,25,27,28,29,30,32,34,35,

36,38,42,47,54

125,126 1,2,3,5, 8,9,10,11,12,14,25,27,36,47

125,127 1,2,3, 8,9,10,11,12,14,17,25,27,30,35,38,47,54

125,128 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,17,24,25,27,28,30,32,34,35,36,

38,51,54

125,128,129 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,17, 24,25,27,30,32,34,36,47,51,54

125,128,130 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,17,24,25,26,27,28,30,32,34,35,

36,38,47,51,54

125,128,131 1,2,3,4,5,11,12,17,27,30,36,51

125,132 10,11,12,14,20,27,53,54

125,133 25

125,134 11,12,27,36

125,135 1,2,3,4,5,10,11,12,17, 24,25,30,34,36

125,135,136 1,2,3,10,11,12,14,25,34

125,135,137 10,11,12,14,17,25,27

125,138 6,15, 21,22,23,29,36, 57,58,59,60

125,139 5,14,27,36

125,140 4,5,14,27

125,141 11,12,14,27,54

125,142 10,11,12,14,17,27,46,54

125,143 8,9,10,11,12,14,17,27,47,54

125,144 4,5,11,12,14,17,27,36

125,145 11,12,14,27

125,146 14,27,42

125,147 14,27,39

125,148 10,11,12,16,20,30,38,42,46, 48,49,50,53,56

125,149 8,9,10,11,12,14,27,54

125,150 14,27

125,151 8,9,10,11,12,14,17,27,54
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Afirmações Jogos selecionados

125,152 1,2,3,5, 8,9,10,11,12,17,30,35,36,38,47,54

125,153 14,27,42

125,154 5, 8,9,10,11,12,14,27

125,155 1,2,3,11,12

125,156 4,5, 8,9,10,11,12,14,17,27,47
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ANEXO D - Frases referentes às caracteŕısticas dos jogos

CARACTERÍSTICA1: Este jogo possui uma série de territórios do peŕıodo antigo,

bem como suas caracteŕısticas de vegetação. Os territórios retratados no jogo se baseiam

em civilizações da Europa, África e Ásia.

CARACTERÍSTICA1-2: Este jogo possui uma série de territórios da época do império

romano, bem como suas caracteŕısticas geográficas.

CARACTERÍSTICA1-3: Este jogo possui uma série de territórios da era medieval,

bem como suas caracteŕısticas geográficas.

CARACTERÍSTICA1-4: Este jogo possui uma série de territórios do continente afri-

cano, bem como suas caracteŕısticas geográficas.

CARACTERÍSTICA1-5: Este jogo possui uma série de territórios do continente eu-

ropeu e africano, bem como suas caracteŕısticas geográficas.

CARACTERÍSTICA2: O jogo possui uma série de caracteŕısticas a respeito de cidades

rurais, tais como cultivo e tecnologias rústicas, mas é posśıvel que as tecnologias evoluam,

com o intuito de cumprir os objetivos dos jogos.

CARACTERÍSTICA3: O jogo possui caracteŕısticas de natureza das regiões retrata-

das, bem como cultivo de recursos, o que envolve também o meio ambiente.

CARACTERÍSTICA3-2: O jogo possui uma série de caracteŕısticas de natureza das

regiões retratadas, e essas caracteŕısticas são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA3-3: O jogo possui uma série de biomas nas regiões do jogo que
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retratam bem os biomas dessas mesmas regiões na realidade.

CARACTERÍSTICA3-4: O jogo gera biomas aleatoriamente, de modo que, conforme

o jogador explora o cenário, novos biomas são gerados. Esses biomas são baseados na

realidade.

CARACTERÍSTICA3-5: O jogo gera biomas aleatoriamente para cada planeta pre-

sente no jogo. Esses biomas são baseados na realidade.

CARACTERÍSTICA3-6: O jogo possui uma série de caracteŕısticas de natureza de

uma ilha tropical, e essas caracteŕısticas são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA3-7: O jogo possui uma série de caracteŕısticas de natureza da

região do Himalaia, e essas caracteŕısticas são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA4: O jogo possui mapas, onde ficam especificados os territórios,

seus relevos e vegetação.

CARACTERÍSTICA4-2: O jogo possui mapas, onde ficam especificados os territórios.

CARACTERÍSTICA5: Este jogo possui uma série de territórios do peŕıodo da idade

média, bem como suas caracteŕısticas de vegetação. Os territórios retratados no jogo se

baseiam em uma série de civilizações citadas acima.

CARACTERÍSTICA6: Este jogo possui uma série de territórios do peŕıodo entre o

século XVI e XIX, bem como suas caracteŕısticas de vegetação, culturais, arquitetônicas

e monetárias. Os territórios retratados no jogo se baseiam em uma série de civilizações

citadas acima.

105



CARACTERÍSTICA6-2: Este jogo retrata uma série de territórios do peŕıodo entre o

século XVIII e XIX, bem como suas caracteŕısticas de vegetação, culturais, arquitetônicas

e monetárias.

CARACTERÍSTICA7: Este jogo possui uma série de territórios desde o ińıcio da

humanidade até o futuro, bem como suas caracteŕısticas de vegetação, cultura, história

e poĺıtica. Os territórios retratados no jogo se baseiam em civilizações do mundo todo,

desde que corretamente selecionados no ińıcio do jogo.

CARACTERÍSTICA8: O jogo possui um sistema de evolução da humanidade e das

tecnologias, e esse sistema de evolução ocorre de forma que não é posśıvel obter um novo

recurso sem ter obtido o necessário para cria-lo.

CARACTERÍSTICA8-1: No jogo, é permitida a criação de novos recursos, porém é

preciso a coleta de recursos necessários para a criação de cada novo elemento presente no

jogo.

CARACTERÍSTICA8-2: O jogo permite que as tecnologias especificamente espaciais

evoluam, inclusive, elas são necessárias para o avanço no jogo, visto que as civilizações

inimigas investem nestes recursos para derrotar o jogador.

CARACTERÍSTICA8-3: O jogo aborda uma temática que leva em consideração

questões de novas tecnologias, em especial, sistemas computacionais.

CARACTERÍSTICA8-4: No jogo é posśıvel evoluir as tecnologias dispońıveis para

os territórios retratados, visando melhores armas de guerra, melhor desenvolvimento das

regiões e melhor economia.

CARACTERÍSTICA8-5: Este jogo retrata uma série de tecnologias espaciais que vão

desde materiais utilizados, até combust́ıveis que podem ser consumidos pelos equipamen-
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tos elaborados pelo jogador.

CARACTERÍSTICA8-6: O jogo possui um sistema de evolução dos elementos, e esse

sistema de evolução ocorre de forma que não é posśıvel obter um novo recurso sem ter

obtido o necessário para cria-lo.

CARACTERÍSTICA9: Esse sistema de evolução presente no jogo envolve o estudo e

desenvolvimento de novas áreas do conhecimento, tecnologias, etc. Além da evolução do

mapa de acordo com o tempo.

CARACTERÍSTICA10: Caso possua a expansão “Conquests”, ela retrata questões

referentes ao fascismo, imperialismo, conselho tribal e feudalismo.

CARACTERÍSTICA11: Este jogo também possui caracteŕısticas diplomáticas que

podem ser utilizadas para o bem da civilização.

CARACTERÍSTICA11-2: Este jogo possui caracteŕısticas diplomáticas que podem

ser utilizadas para o bem do jogador.

CARACTERÍSTICA12: Este jogo possui caracteŕısticas que podem afetar a civi-

lização tal como a poluição, indústrias, saúde da população, crescimento e limitação de

tamanho, etc.

CARACTERÍSTICA12-2: Este jogo retrata a utilização de recursos do planeta, tais

como petróleo, querosene, etc.

CARACTERÍSTICA13: Este jogo possui caracteŕısticas culturais religiosas, e apre-

senta sete delas: Budismo, Cristianismo, Confucionismo, Hindúısmo, Islamismo, Judáısmo

e Taóısmo.
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CARACTERÍSTICA13-2: Este jogo possui caracteŕısticas culturais, sendo que cada

povo retratado no jogo tem suas próprias ideologias.

CARACTERÍSTICA13-3: Este jogo possui caracteŕısticas culturais e religiosas, sendo

que cada povo retratado no jogo tem suas próprias ideologias e convicções.

CARACTERÍSTICA14: O jogo possui um sistema territorial, onde cada espécie no

jogo precisa cuidar do seu próprio território, sendo posśıvel conquistar novos.

CARACTERÍSTICA14-1: O jogo possui um sistema territorial, onde cada povo re-

tratado no jogo precisa cuidar do seu próprio território, sendo posśıvel conquistar novos.

CARACTERÍSTICA15: O jogo possui uma série de planetas, civilizações e sistemas.

O universo é fantasioso, mas possui um pequeno grau de realidade, sendo posśıvel inclusive

encontrar o nosso sistema solar e o planeta terra no jogo.

CARACTERÍSTICA16: O jogo retrata territórios reais do mundo.

CARACTERÍSTICA16-2: O jogo retrata territórios reais dos Estados Unidos.

CARACTERÍSTICA16-3: O jogo retrata uma série de cidades reais.

CARACTERÍSTICA16-4: O jogo retrata territórios reais da Europa.

CARACTERÍSTICA16-5: O jogo retrata territórios reais da região do Haváı.

CARACTERÍSTICA16-6: O jogo retrata territórios reais da ilha de Ibiza.

CARACTERÍSTICA16-7: O jogo retrata o território de São Francisco em uma escala
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reduzida.

CARACTERÍSTICA16-8: O jogo retrata territórios espaciais baseados na realidade

ou não.

CARACTERÍSTICA16-9: O jogo retrata o território de Los Angeles na década de 40

em uma escala reduzida.

CARACTERÍSTICA16-10: O jogo retrata territórios baseados no continente africano.

CARACTERÍSTICA16-11: O jogo retrata o território de Hong Kong em uma escala

reduzida.

CARACTERÍSTICA16-12: O jogo retrata o território de Chicago em uma escala

reduzida.

CARACTERÍSTICA17: São mostradas algumas caracteŕısticas a respeito dos locais

onde o jogo se passa, e essas caracteŕısticas são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA18: O jogo possui um mundo aberto, ou seja, o jogador pode

explorar o universo do jogo seguindo o caminho que desejar.

CARACTERÍSTICA19: O jogo permite a construção dos cenários, sendo posśıvel

utilizar o que se coletou para construir.

CARACTERÍSTICA20: O jogador tem a opção de coletar recursos como madeira,

pedra, areia, porém esses recursos não são gerados novamente uma vez que já foram

coletados.
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CARACTERÍSTICA20-2: O jogador tem a opção de coletar recursos na natureza,

porém esses recursos não são gerados novamente uma vez que já foram coletados.

CARACTERÍSTICA21: O jogo permite o cultivo de alimentos orgânicos, tais como o

trigo, melancia e cacau.

CARACTERÍSTICA21-2: O jogo permite o cultivo de alimentos orgânicos.

CARACTERÍSTICA22: O jogo permite a criação de animais, tanto para consumo,

quanto para companhia.

CARACTERÍSTICA23: No jogo é posśıvel aniquilar planetas inteiros.

CARACTERÍSTICA24: O jogo retrata animais da região onde se passa a história do

jogo, e esses animais são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA24-2: O jogo retrata animais das regiões onde se passa a história

do jogo, e esses animais são baseadas na realidade.

CARACTERÍSTICA25: O jogo possui a representação de uma série de planetas, bem

como suas trajetórias no espaço.

CARACTERÍSTICA26: Este jogo aborda questões poĺıticas e de interesse tanto de

autoridades quanto da população.

CARACTERÍSTICA27: O jogo se passa em um ambiente rural.

CARACTERÍSTICA28: O jogo possui uma série de caracteŕısticas rurais tais como

tecnologias e indústria agropecuária.
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CARACTERÍSTICA29: Este jogo aborda questões de meio ambiente, tais como aque-

cimento global e preocupação com limitação de recursos do planeta.

CARACTERÍSTICA30: Este jogo aborda questões poĺıticas e como elas influenciam

do destino do mundo.

CARACTERÍSTICA30-2: Este jogo aborda questões poĺıticas e como elas influenciam

do destino do mundo. O jogador tem que levar em consideração uma série de questões,

tais como economia, terrorismo, mudanças climáticas, etc.

CARACTERÍSTICA31: Este jogo possui a representação dos oceanos.

CARACTERÍSTICA32: Este jogo possui uma representação do fundo do oceano, bem

como suas caracteŕısticas geográficas. Também possui representação de animais marinhos.

CARACTERÍSTICA33: Este jogo possui um sistema de coleta seletiva, geração de

energia e reciclagem.

CARACTERÍSTICA34: Este jogo permite que sejam observados cenários em que

algum v́ırus está se espalhando pelo mundo.
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ANEXO E - Sugestões de uso dos jogos na sala de aula

APLICAÇÃO1: Peça aos seus alunos que identifiquem esses territórios, nomeando

algumas caracteŕısticas exclusivas a cada um, em seguida, observe se essas caracteŕısticas

estão de acordo com a realidade.

APLICAÇÃO2: Explique para os seus alunos as diferenças entre ambientes rurais e

urbanos, bem como a evolução das tecnologias e todo o processo envolvido nisso.

APLICAÇÃO2-2: Explique para os seus alunos as diferenças entre ambientes rurais e

urbanos, utilizando os ambientes representados no jogo.

APLICAÇÃO2-3: Utilize os biomas representados no jogo para comparar e explicar

os biomas presentes na realidade, peça aos seus alunos que explorem o universo do jogo

buscando identificar cada um destes biomas.

APLICAÇÃO2-4: Utilize a vegetação representada no jogo para comparar e explicar

as vegetações presentes na realidade, peça aos seus alunos que explorem o universo do

jogo buscando identificar as caracteŕısticas desse tipo de vegetação.

APLICAÇÃO3: Mostre aos seus alunos a importância de se extrair os recursos com

responsabilidade, tais como madeira, ouro e comida, visto que esses recursos são limitados

tanto na vida real quanto no jogo.

APLICAÇÃO3-2: Mostre aos seus alunos a importância de se extrair os recursos com

responsabilidade, visto que esses recursos são limitados tanto na vida real quanto no jogo.

APLICAÇÃO3-3: Mostre aos seus alunos a importância de se cultivar e extrair os

recursos com responsabilidade, visto que esses recursos são limitados tanto na vida real

quanto no jogo.
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APLICAÇÃO3-4: Explique para seus alunos a respeito dos animais com relação ao

homem, principalmente com relação a indústria de alimentos. Peça para que eles criem e

cuidem dos animais dentro do jogo.

APLICAÇÃO3-5: Mostre aos seus alunos a importância de se extrair os recursos com

responsabilidade, visto que esses recursos são limitados.

APLICAÇÃO3-6: Explique para seus alunos a respeito dos animais com relação ao

homem. Peça para que eles criem e cuidem dos animais dentro do jogo.

APLICAÇÃO4: Utilize esses mapas como exemplo para explicar aos seus alunos as

questões de cartografia.

APLICAÇÃO4-2: Utilize esses mapas como exemplo para explicar aos seus alunos as

questões de cartografia e as localizações de cada local.

APLICAÇÃO5: Explique essa evolução para seus alunos, mostre como foi a evolução

das tecnologias atuais desde seus primórdios utilizando o sistema de evolução do jogo.

APLICAÇÃO5-1: Explique essa evolução para seus alunos, mostre como é a evolução

das tecnologias utilizando o sistema de evolução do jogo.

APLICAÇÃO5-2: Explique essa evolução para seus alunos, mostre como é a evolução

das tecnologias utilizando o sistema de evolução do jogo e o efeito da utilização delas no

jogo e no mundo.

APLICAÇÃO5-3: Explique para seus alunos a evolução das tecnologias, e o que foi

necessário para que o ser humano pudesse explorar o espaço.
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APLICAÇÃO6: Também explique essa evolução dos estudos e do planeta para seus

alunos, mostrando os estudos necessários para se obter cada tecnologia, e o que eles

beneficiam, bem como a evolução do planeta com relação a seus territórios.

APLICAÇÃO7: Você pode utilizar cada um desses sistemas presentes no jogo para

mostrar aos seus alunos os posśıveis benef́ıcios ou malef́ıcios de cada um desses sistemas

de governo.

APLICAÇÃO7-2: Utilize o sistema de poĺıtica do jogo para explicar para os seus

alunos a respeito dos diversos tipos de governo existentes, suas caracteŕısticas, ideologias,

benef́ıcios e malef́ıcios de cada um. Peça para que seus alunos observem as consequências

para cada tipo de governo no jogo.

APLICAÇÃO8: Explique as questões referentes a diplomacia para os seus alunos e

os benef́ıcios dela dentro e fora do jogo. Desafie seus alunos a encontrarem soluções

diplomáticas em situações que ocorrerem dentro do jogo.

APLICAÇÃO9: Mostre isso a seus alunos e peça para que eles observem cada carac-

teŕıstica e escolha realizada no jogo, mostrando como cada decisão pode afetar o planeta

em diversas áreas referentes ao meio ambiente e a população.

APLICAÇÃO9-2: Mostre isso a seus alunos e peça para que eles observem cada ca-

racteŕıstica e escolha realizada no jogo, mostrando como cada decisão pode afetar algum

território em diversas áreas referentes a qualidade de vida da população.

APLICAÇÃO10: Utilize essa caracteŕıstica do jogo para mostrar aos seus alunos que

os seres humanos são diferentes e possuem diversas culturas e crenças, de modo que deve-se

respeitar a todos.

APLICAÇÃO11: Utilize as questões territoriais do jogo para explicar aos seus alunos
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que cada páıs possui um território com suas próprias leis e caracteŕısticas que devem ser

respeitadas. Aproveite para mostrar os resultados de uma guerra territorial utilizando os

acontecimentos do jogo.

APLICAÇÃO12: Desafie seus alunos a chegarem ao ńıvel de exploração de planetas

do jogo, com isso eles podem observar as caracteŕısticas do universo do jogo e comparar

com a realidade. Desafie-os a encontrar o planeta terra e o nosso sistema solar dentro do

jogo, de modo que possam observar com qual ńıvel de realidade isso foi retratado.

APLICAÇÃO13: Utilize a representação do jogo para mostrar a localização de cada

território presente, e compare a representação do jogo com o mundo real.

APLICAÇÃO13-2: Você pode utilizar qualquer cidade representada no jogo para ex-

plicar suas caracteŕısticas. Desafie seus alunos a encontrarem essas cidades dentro do jogo

e observar suas caracteŕısticas, comparando com a realidade.

APLICAÇÃO14: Observe o que é mostrado no jogo e apresente aos seus alunos,

confirmando ou corrigindo as caracteŕısticas mostradas. Peça para que eles descubram as

caracteŕısticas de cada local retratado no jogo.

APLICAÇÃO14-2: Observe o que é mostrado no jogo e apresente aos seus alunos,

confirmando ou corrigindo as caracteŕısticas mostradas. Peça para que eles descubram as

caracteŕısticas da cidade retratada no jogo.

APLICAÇÃO15: Aproveite a caracteŕıstica de mundo aberto e dê liberdade para

que seus alunos explorem o ambiente a procura de caracteŕısticas únicas de cada local

representado.

APLICAÇÃO15-2: Aproveite a caracteŕıstica de mundo aberto e dê liberdade para

que seus alunos explorem o ambiente a procura de caracteŕısticas únicas da cidade repre-
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sentada.

APLICAÇÃO16: Peça para que seus alunos construam coisas que acham necessárias

no jogo, depois, explique sobre a necessidade do ser humano em se construir cidades,

delimitar territórios e estocar recursos.

APLICAÇÃO16-2: Peça para que seus alunos alterem o ambiente do jogo da forma

como quiserem, em seguida observe e explique os efeitos que o homem pode causar ao

planeta.

APLICAÇÃO17: Mostre aos alunos as consequências de uma aniquilação total do

planeta, observando as consequências disso no jogo.

APLICAÇÃO18: Mostre aos seus alunos e explique as caracteŕısticas de fauna da

região onde o jogo se passa, comparando com as caracteŕısticas reais. Peça aos seus

alunos que explorem o jogo e encontrem animais caracteŕısticos daquela região.

APLICAÇÃO18-2: Mostre aos seus alunos e explique as caracteŕısticas de fauna das

regiões onde o jogo se passa, comparando com as caracteŕısticas reais. Peça aos seus

alunos que explorem o jogo e encontrem animais caracteŕısticos de cada região.

APLICAÇÃO18-3: Mostre aos seus alunos e explique as caracteŕısticas de fauna das

regiões onde o jogo se passa, comparando com as caracteŕısticas reais. Peça aos seus

alunos que explorem o jogo e encontrem animais caracteŕısticos de cada região. No caso

de um zoológico, mostre aos seus alunos as diferenças e semelhanças entre os ambientes

no zoológico e os ambientes naturais onde esses animais vivem.

APLICAÇÃO19: Utilize isso para mostrar aos seus alunos as questões referentes aos

movimentos da terra e dos planetas, como isso afeta questões como dia, noite, estações

do ano e fases da lua.
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APLICAÇÃO20: Explique para seus alunos as questões poĺıticas referentes aos tipos

de governo e os benef́ıcios e malef́ıcios disso para a população, com base nos acontecimen-

tos do jogo.

APLICAÇÃO21: Utilize o jogo para mostrar aos seus alunos como é esse tipo de

indústria, e como ela funciona. Desafie seus alunos a encontrarem soluções para cada

desafio proposto no jogo com relação à administração desse negócio.

APLICAÇÃO22: Mostre aos seus alunos as questões referentes a modernização e os

seus efeitos, explique a respeito de aquecimento global e mudanças climáticas, peça aos

seus alunos que observem isso no jogo e depois compare com acontecimentos da realidade.

APLICAÇÃO23: Utilize essa representação para explicar aos seus alunos as questões

referentes aos oceanos do mundo, suas caracteŕısticas e diferenças.

APLICAÇÃO24: Utilize essa representação para mostrar aos seus alunos que os ocea-

nos possuem caracteŕısticas geográficas como relevo, profundidade, fauna, etc. Peça para

que seus alunos explorem o cenário do jogo a procura dessas caracteŕısticas.

APLICAÇÃO25: Explique para seus alunos a importância da coleta seletiva para o

planeta, bem como os sistemas de geração de energia e reciclagem, e os benef́ıcios disso

para a população. Peça aos seus alunos que realizem essas atividades dentro do jogo e

verifiquem as consequências disso.

APLICAÇÃO26: Utilize isso para mostrar aos seus alunos como uma epidemia começa

e evolui, mostre a eles a importância de se tomar cuidado com a saúde, e as consequências

que podem ocorrer em um cenário ruim para o ser humano com relação a doenças.
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