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Abstract. This paper demonstrates the development of an application for 

managing digital educational games which was developed making use of 

analytical and empirical methods for evaluating usability with assumptions of 

adaptive, customized and customizable interfaces. The results from application 

development demonstrate a significant acceptance of the interface by users 

and consequently lead to the improvement of the teaching-learning process 

when these parameters are taken into consideration. 

Resumo. O presente artigo demonstra o desenvolvimento de uma aplicação 

para gerenciamento de jogos digitais educacionais a qual foi desenvolvida se 

utilizando de métodos analíticos e empíricos para a avaliação de usabilidade, 

estabelecendo-se com pressupostos de interfaces adaptativas, personalizáveis 

e customizáveis. Os resultados advindos do desenvolvimento da aplicação 

retratam uma aceitação significativa da mesma por parte dos usuários que a 

utilizam e consequentemente acarretam a melhoria do processo ensino-

aprendizagem quando os parâmetros, acima mencionados, são levados em 

consideração. 

1. Introdução 

Interfaces são utilizadas em diferentes tipos de aplicações computacionais. São 

responsáveis pela comunicação estabelecida entre sistemas e os seres humanos que as 

utilizam e onde a usabilidade oferecida pelas mesmas está estritamente relacionada à 

interação que ela proporciona aos usuários.  

 Tecnologias de informação e comunicação têm proporcionado experiências de 

interação em aplicações computacionais aos mais diferentes tipos de usuários, sendo a 

evolução destas tecnologias responsável pelo desenvolvimento de uma gama expressiva 

de interfaces de jogos com atividades direcionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem em diferentes tipos de dispositivos e explorando características como 



  

mobilidade, praticidade, interoperabilidade e portabilidade [Boff e Buseti, 2011] [Savi e 

Ulbricht, 2008] [Maciel e Ellwanger et al, 2011] [Maciel e Ellwanger, 2012].  

 Entretanto, todo o potencial que os jogos digitais educacionais oferecem é 

limitado; seja por fatores desmotivadores de sua utilização, pela resistência de seu uso, 

devido ao não entendimento dos preceitos técnicos associados aos mesmos, ou pela 

carência de habilidades para manipulá-los em prol da prática educativa tanto por 

educadores quanto por educandos [Becta, 2001; Kirriemuir; Mcfarlane, 2004] 

[Balasubramanian; Wilson, 2006]. Diante disso, o presente artigo tem por intuito 

demostrar uma aplicação desenvolvida para o gerenciamento de jogos digitais 

educacionais, considerando preceitos de usabilidade [Rocha e Barnauskas, 2003] 

[Nielsen, 2007], denominada KID+. Para tanto, a seção1 apresenta um breve 

embasamento teórico sobre interfaces; a seção 2 retrata os benefícios de utilização dos 

jogos digitais educacionais para a prática educativa; a seção 3 ressalta a importância das 

interfaces na concepção de sistemas; a seção 4 apresenta os aspectos metodológicos 

considerados no desenvolvimento da aplicação KID +; a seção 5 apresenta os resultados 

advindos da aplicação da mesma e a seção 6 apresenta as conclusões advindas da 

realização deste trabalho e os direcionamentos para trabalhos futuros. 

2. Jogos digitais educacionais no auxilio ao processo ensino-aprendizagem 

Jogos digitais educacionais têm sido potencialmente úteis e sua utilização demonstra 

vários benefícios ao processo de ensino e de aprendizagem, dentre os quais se destacam 

as facilidades que os mesmos oferecem para a aquisição e assimilação de conteúdos 

didáticos; o desenvolvimento de estratégias importantes para a aprendizagem como a 

resolução de problemas, o raciocínio dedutivo, a memorização e estimulam a 

capacidade de percepção, compreensão, introspecção (insights) e habilidades analíticas e 

computacionais. Além disso, jogos em equipes desenvolvem o espirito de equipe e a 

cooperação entre grupos [Mcfarlane; Sparrowhawk; Heald, 2002] [Gros, 2003] 

[Mitchell; Savill-Smith, 2004]. 

 Apesar dos benefícios, acima mencionados, atualmente muitos jogos e softwares 

educacionais não atingem as expectativas de educadores e educandos, principalmente 

porque a categoria destes jogos é demasiadamente simples comparada aos games 

comerciais de competição; as atividades propostas pelos mesmos serem bastante 

repetitivas e não diversificadas; ao auxiliarem no desenvolvimento de uma ao invés de 

várias habilidades do educando e o conteúdo e estilo de alguns jogos serem projetados 

para um sexo de alunos em detrimento de outro [Becta, 2001; Kirriemuir; Mcfarlane, 

2004].  

 Outro fator restritivo de sua utilização advém da necessidade de um 

entendimento técnico sobre a concepção de jogos digitais, tanto por parte do professor 

quanto do aluno, no que tange a instalação de módulos especiais ou plugins para sua 

execução e, em alguns casos, até mesmo pela linguagem utilizada em determinados 

jogos não ser adequada à faixa etária dos alunos [Becta, 2001; Kirriemuir; Mcfarlane, 

2004]. Além disso, muitos professores tem receio de utilizá-los na prática docente por 

não terem uma garantia da real participação ou cooperação dos alunos nas atividades 

propostas, ou ainda, porque estas podem expor suas vulnerabilidades tecnológicas em 



  

relação ao conhecimento dos alunos que, na maioria das vezes, se utilizam bem mais de 

tecnologias que seus próprios mestres [Balasubramanian; Wilson, 2006]. 

 Na concepção de Balasubramanian e Wilson (2006) encontrar bons jogos que 

possam de alguma maneira, auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem não é uma 

tarefa trivial se apresentando como grande desafio à prática docente. Gros (2003) 

corrobora com estes pressupostos e salienta que para que os mesmos possam ser 

utilizados com fins educativos existe a necessidade dos jogos terem objetivos de 

aprendizagem bem definidos, serem capazes de fornecer suporte aos conteúdos 

trabalhados nas disciplinas, ou ainda, proporcionarem o desenvolvimento de estratégias 

ou habilidades significativas que realmente possam ampliar a capacidade cognitiva e 

intelectual dos educandos.  

3. Interfaces: elo comunicacional entre educadores e educandos 

Interfaces são utilizadas nos mais diferentes tipos de aplicações sejam elas direcionadas 

a jogos digitais educacionais ou não, sendo implementadas por desenvolvedores de 

diferentes formas. Exercem um papel fundamental na concepção de sistemas, 

principalmente quando estes se direcionam ao processo ensino aprendizagem, pois é 

através dela que se estabelece a comunicação entre educadores e educandos.  

 Para Rocha e Baranauskas (2003) interfaces não devem ser concebidas sem 

considerar os seres humanos que as utilizam e por isso os conceitos de interface e 

interação são estabelecidos ou analisados conjuntamente. Por isso são concebidas de 

diferentes formas, sendo categorizadas em interfaces adaptáveis, personalizáveis ou 

ainda customizáveis. Interfaces adaptáveis são aquelas que permitem ajustar 

determinadas propriedades da interface a certas circunstâncias de acordo com uma 

necessidade específica [Lima, 2002].  

 Características específicas de personalização e customização são referenciadas 

como exemplos de atividades que contribuem para a melhoria da usabilidade de 

sistemas, oferecendo ambientes mais individualizados e específicos. Serviços de 

personalização e customização possibilitam tanto alterações de componentes visuais 

quanto informacionais na interface, e, além disso, oferecem a possibilidade de se 

conhecer as preferencias individuais e navegacionais dos usuários, atribuindo 

recomendação de informações específicas aos mesmos, entretanto ambas apresentam 

características específicas, conforme demonstra o Quadro1 [Camargo e Vidotti , 2009]. 
CUSTOMIZAÇÃO 

Funcionalidade Descrição  

Escolha de idiomas Possibilita ao usuário escolher um idioma de sua preferencia. 

Ordenação da busca 
Possibilita ordenar as informações em categorias como: data, ordem 

alfabética, preço, itens mais vendidos, por região etc. 

Visualização de itens selecionados Possibilita ao usuário visualizar apenas os itens selecionados 

Indicação de quantidade de resultados por 

página 

Possibilita ao usuário escolher a quantidade de resultados por página 

Opções de formatos de informações Possibilita ao usuário escolher um formato para ser apresentado na página, 

representando um documento ou uma busca efetuada. 

Inserção de informações Permite ao usuário customizar seu perfil com mensagens. 

PERSONALIZAÇÃO 

Funcionalidade Descrição 

Espaço de sugestão Possibilita um espaço (caixa de texto) para que o usuário opine sobre o 

ambiente. 

Recebimento de informações de interesses 

pessoais (via e-mail). 

Possibilita várias opções ao usuário para que ele possa escolher as 

informações que ele deseja receber (via e- mail). 

Relacionamento com informações procuradas Oferece ao usuário outras opções de busca relacionadas ao termo 



  

pesquisado. 

Opção “indicar para um amigo” Possibilita indicar o ambiente ou alguma ‘informação’ para um amigo.   

Determinação de prioridades e preferências Possibilita ao usuário determinar qual ‘informação’ é mais relevante para 

ele. Pode ser aplicada para organizar buscas, disponibilizar informações na 

página principal do usuário, localizar algum produto, entre outras 

situações. 

Quadro1- Atividades de Customização e Personalização adaptado de Camargo e Vidotti [2009]. 

 Embora personalização e customização de interfaces tenham características 

específicas, ambas estão diretamente relacionadas. Seguindo este raciocínio Bonet 

(2001) salienta que a customização ocorre quando o usuário pode configurar a interface 

e criar um perfil manualmente, adicionando ou removendo elementos, ou seja, o 

controle da aparência e/ou conteúdo é explicito e controlado pelo usuário enquanto que 

a personalização da interface significa que o sistema de comunicação que o usuário 

utiliza para manter contato com o software são páginas individualizadas de acordo com 

as necessidades dos mesmos, as quais podem ser aletradas manualmente ou com base 

nos dados de navegações anteriores [Nielsen, 1998] [Bonet, 2001], sendo de vital 

importância para aumentar a utilidade, a satisfação e a lealdade do usuário, uma vez que 

permite oferecer serviços precisos e efetivos adaptados a necessidades individuais 

[Mizzaro e Tasso, 2002].  

 Diante do exposto, a aplicação abaixo apresentada referencia características 

tanto de interfaces adaptativas, quanto personalizáveis e customizáveis, por considerar 

os embasamentos teóricos a elas inerentes.  

4. KID+: Procedimentos metodológicos da aplicação prática 

O ambiente KID+ é uma aplicação direcionada ao gerenciamento de diversos jogos e 

aplicações educativas, tendo por pressuposto a centralização de uma série de atividades 

em um único sistema. Essa centralização torna-se bastante útil tanto para professores 

quanto para alunos à medida que o sistema foi desenvolvido para crianças pertencentes a 

faixa etária de 7 a 12 anos de idade, podendo ainda ser utilizado por professores para 

desenvolvimento de atividades curriculares, não exigindo dos mesmos conhecimentos 

demasiadamente técnicos e proporcionando a otimização da tarefa de coleta de jogos 

virtuais educativos.  

 Com tais pressupostos o sistema apresenta três diferentes perspectivas. Sob a 

ótica das crianças o ambiente é visto como uma plataforma que proporciona o 

aprendizado constante através de jogos e atividades educativas, favorecendo a melhoria 

contínua da construção do conhecimento, apoiada por experiências lúdicas. Sob a ótica 

de professores é concebida como uma plataforma que oferece oportunidade de aplicação 

dos conteúdos curriculares através de métodos não convencionais, proporcionando aos 

mesmos uma nova metodologia de ensino, apoiada por tecnologias de informação e 

comunicação. Por fim, sob a ótica dos profissionais da computação (desenvolvedores) é 

concebida como uma aplicação desenvolvida em Java, sendo, portanto multiplataforma 

e oferecendo um gerenciamento centralizado de aplicativos desenvolvidos em flash.  

 Além disso, o ambiente KID+ foi desenvolvido com base em preceitos de 

usabilidade, apoiando-se em métodos analíticos (heurísticas de usabilidade) e empíricos 

(testes de usabilidade) de avaliações de usabilidade [Nielsen, 1998][Nielsen, 

2003][Nielsen, 2007][Rocha e Baranauskas, 2003], oferecendo um caráter quanti-

qualitativo ao trabalho, devido a pesquisa quantitativa oferecer subsídios a que tudo que 



  

pode ser quantificável, traduzindo em números opiniões e informações para posterior 

classificação e análise enquanto que a pesquisa qualitativa leva em consideração a 

existência de uma relação dinâmica entre mundo objetivo e a subjetividade do sujeito o 

qual não pode ser traduzido em números [Silva e Menezes, 2005]. Diante disso, a 

utilização de ambas traz resultados positivos visto que uma complementa a outra, 

aliando-se a profundidade da pesquisa qualitativa, por seus resultados servirem de base 

a uma compreensão inicial de determinado fenômeno, à representatividade trazida pela 

pesquisa quantitativa, sob a qual seus resultados concentram-se em direcionamentos e 

recomendações de uma linha de ação [Richardson, 1999][Malhotra, 2006]. 

Diante do exposto o desenvolvimento do trabalho teve por intuito contemplar as 

seguintes heurísticas: Visibilidade e status do sistema; Estética e design minimalista; 

controle do usuário, flexibilidade e eficiência de uso; consistência e padrões, prevenção 

de erros, compatibilidade do sistema com o mundo real. No que tange aos testes com 

usuários, os mesmos foram realizados considerando a interação dos mesmos com o 

ambiente e com o desenvolvimento de um instrumento de avaliação, o qual foi 

elaborado a partir de seis questões fechadas, contemplando a atribuição de níveis 

escalares. Tais procedimentos são detalhados nas seções subsequentes. 

5. Resultados - Desenvolvimento guiado por heurísticas e avaliação de 

usuários 

O desenvolvimento guiado por heurísticas teve por intuito contemplar os métodos 

analíticos de avaliações de usabilidade, sob os quais se concentram as avaliações 

heurísticas. Assim as heurísticas contempladas no desenvolvimento são explanadas nas 

seções subsequentes.  

5.1 Visibilidade e Status do sistema: O ambiente KID + contempla esta heurística à 

medida que as funcionalidades do sistema estão sempre visíveis ao usuário e retratando 

o comportamento do sistema diante de qualquer interação advinda do usuário para com 

a interface. 

 

Figura 1 – interfaces que retratam a visibilidade e o status do sistema 

 A execução dos jogos se dá em um painel dentro do próprio sistema, deixando 

visível as categorias e as opções de configuração, as quais podem ser acessadas a 

qualquer momento. A categoria acessada fica pressionada para que o usuário saiba em 

qual categoria ele se encontra em um determinado momento, conforme demonstra a 

figura 1.  Além disso, os ícones (links) são apresentados de forma autoexplicativa, com 

imagens e denominação correspondentes ao conteúdo do mesmo, sendo a sua 



  

compreensão, acessível às crianças. Todas as informações colocadas nos ícones são 

pertinentes e instrutivas ao usuário. 

5.2 Estética e Design Minimalista - A página principal é formada por duas partes 

distintas, ou seja, as opções com as categorias de jogos e atividades disponibilizadas em, 

aproximadamente, 15% do espaço total da aplicação e o painel de execução do sistema, 

contemplando a maior parte do frame, com aproximadamente 85% do espaço, conforme 

demonstrado na Figura2. Os usuários tem acesso às categorias da aplicação com um 

simples click de mouse, o qual lista todos os jogos no painel central da tela. A 

apresentação dos jogos dentro de cada categoria se dá conforme o número de acessos, 

disponibilizando os jogos acessados com maior frequência em primeiro lugar. 

   

Figura 2 – Estética e design minimalista 

 Como o aplicativo está voltado a usuários infantis, foram utilizados imagens nos 

menus e nas opções de configuração, para facilitar o entendimento da aplicação. A cor 

de fundo e o menu de opções são totalmente configuráveis pelo próprio usuário, ficando 

assim a critério do mesmo utilizá-los conforme preferência. A fonte dos menus foi 

formata em tamanho maior que as recomendadas, para facilitar a leitura pelas crianças, 

devido ao acesso frequente da aplicação, enquanto que as mensagens direcionadas aos 

usuários (feedback) foram formatadas em fonte e tamanho padrão. 

5.3 Controle do usuário: No Kid+ o usuário tem controle total do sistema, permitindo 

uma melhor interação do usuário com o programa gerenciador de jogos ao proporcionar 

acesso a todas as funcionalidades oferecidas pela aplicação e o feedback constante do 

mascote da aplicação, estimulando o processo de ensino e de aprendizagem.  

 

Figura 3 – Opções de personalização e customização da interface 

 Além disso, conforme demonstrado na figura3, as opções de configurações do 

fundo de tela tanto para meninas quanto meninos permanecem disponíveis em tempo 

integral aos educandos, podendo ser acessadas mesmo durante a execução de uma 



  

determinada atividade, sem a necessidade de que a mesma seja interrompida e de acordo 

com a opção escolhida, considerando ícones e cores personalizadas. 

5.4 Flexibilidade e eficiência de uso: O Kid+ foi projetado para ser exibido em tela 

cheia se adequando a qualquer configuração de máquina, devido ao código de captura de 

vídeo atribuído ao mesmo.   

 

Figura 4 – Disponibilização de ícones e categorização de jogos no ambiente KID+. 

 Além disso, conforme demonstra a figura 4, o tamanho do menu e dos ícones 

também são proporcionais e centralizados conforme o tamanho da tela e todas as 

atividades são feitas na janela principal, não havendo a necessidade de rolar o “texto” na 

horizontal ou na vertical, facilitando assim o acesso aos jogos com apenas alguns clicks 

de mouse. 

5.5 Prevenção de erros: Desde o inicio da concepção do KID+ houve a preocupação 

com a prevenção de possíveis erros que possam ocorrer pela intervenção por parte dos 

usuários (professores e alunos). Sabe-se que nenhum sistema é totalmente livre de erros 

e que estes perturbam e prejudicam o usuário, sendo muitas vezes desagradáveis aos 

mesmos.  

 

Figura 5 – Mensagens de erro (a) e opções de configurações (b) 

 Diante do exposto e conforme apresentado na figura 5, todas as opções 

acessíveis e visíveis ao usuário são totalmente funcionais, tendo como preocupação a 

prevenção de erros ou a correção dos mesmos em caso de sua ocorrência. Para isso, 

durante a execução, o sistema oferece um retorno ao usuário, referenciando os motivos 

do erro e oferecendo subsídios para que os mesmos possam corrigi-lo de forma simples 

e compreensível ao usuário. 



  

5.6 Consistência e padrões/Satisfação Subjetiva: durante o desenvolvimento da 

aplicação foi dado enfoque diretamente ao usuário e a interação do mesmo para com o 

sistema, considerando a facilidade de manuseio e em oferecer um sistema 

autoexplicativo, no qual o usuário não se sentisse “perdido” durante a realização de suas 

atividades. Contemplou-se também a harmonia e padronização de cores, fontes e ícones, 

preservando a correlação entre as funcionalidades oferecidas nas diversas interfaces do 

sistema.  

 Conforme demonstra a figura 5, para contemplar a heurística correspondente à 

satisfação subjetiva, priorizaram-se as preferências e desejos dos usuários. Para isso, o 

sistema possui padrões diferentes, configuráveis conforme os diferentes tipos de 

usuários e disponibiliza funções que permitem ao usuário fazer as modificações cabíveis 

com o intuito de tornar o sistema mais atrativo aos olhos dos usuários. 

5.7 Compatibilidade do sistema com o mundo real: Como mencionado 

anteriormente, todo o desenvolvimento do sistema tem foco no usuário final, 

considerando seus costumes e estilos navegacionais e explorando as concepções dos 

usuários e suas experiências anteriores na utilização de sistemas, o que colabora para 

uma aprendizagem mais significativa.   

 A utilização das heurísticas, acima apresentadas, foi de suma importância para o 

desenvolvimento da aplicação e serviram de subsídio para a realização de métodos 

empíricos de avaliação, ou seja, os testes de usuários, os quais foram realizados a partir 

de entrevistas estruturadas compostas por questionamentos voltados à usabilidade da 

aplicação e aplicados a um grupo de 20 usuários, envolvendo alunos e professores. Tais 

questionamentos foram realizados tendo como suporte questões fechadas considerando 

níveis escalares, variando de “péssimo” a “ótimo” para com a interface da aplicação no 

intuito de se obter todas as informações que subsidiassem uma abordagem completa do 

funcionamento do sistema e de sua utilização por parte dos usuários, conforme 

demonstra o gráfico da figura 6.  

 

Figura 6 – Avaliação de Usuários 

 Nesta avaliação os respondentes foram questionados sobre sua percepção sobre o 

layout do sistema (Q1), a interação fornecida pelo mesmo (Q2), as mensagens de erro 

(Q3), o controle do usuário sobre suas funcionalidades (Q4), opções de configuração do 

sistema (Q5) e a qualidade dos jogos disponíveis na aplicação (Q6), respectivamente.  



  

 No que se refere ao layout do sistema (Q1), 20% dos respondentes classificaram-

no como bom e 80% como sendo ótimo. Sobre a interação que o mesmo proporciona 

(Q2), as respostas foram, respectivamente, 10% regular, 20% bom e 70% ótimo. No que 

corresponde às mensagens fornecidas pelo sistema, ou seja, o feedback fornecido ao 

usuário a partir de sua interação (Q3), as respostas foram 30% bom e 70% ótimo. Já no 

que tange ao controle sobre as funcionalidades do sistema (Q4), os percentuais 

concentraram-se 10% bom e 90% ótimo. Nas opções de configuração do sistema (Q5), 

10% regular, 40%bom e 50% ótimo e, por fim, no que se refere à qualidade dos jogos 

que podem ser adicionados e gerenciados pela aplicação (Q6), 20% regular, 55% bom e 

25 % ótimo, o que revela uma grande concentração de percentuais avaliativos nos níveis 

“bom” e “ótimo”, ou seja, demonstram uma grande aceitação da aplicação KID+ por 

parte dos usuários, o que deve, em grande parte, pelo seu desenvolvimento ser 

embasado em heurísticas de usabilidade, tendo por foco o público alvo da aplicação.  

6. Conclusões e direcionamentos para trabalhos futuros 

A evolução tecnológica traz consigo grandes possibilidades de desenvolvimento de 

aplicações nos mais diferentes contextos e os jogos digitais são exemplos destas 

aplicações que podem contribuir enormemente para o contexto educacional. Entretanto 

faz-se necessário levar em consideração os preceitos de usabilidade durante o seu 

desenvolvimento, mesmo que para se contemplar uma determinada heurística tenha-se, 

muitas vezes, que se comprometer outra, pois nem sempre se consegue comtemplar 

todas as heurísticas de uma única vez, o que exige interações frequentes para com o 

usuário.  

 No desenvolvimento da aplicação KID+ para gerenciamento de jogos digitais 

educacionais foi dado prioridade a praticidade e eficiência de uso, fazendo com que 

tarefas rotineiras fossem realizadas de forma prática e que oferecessem um acesso 

rápido aos jogos digitais, reunindo-os em um único ambiente. Para atender tais 

pressupostos as heurísticas de usabilidade e as concepções, existentes na literatura, no 

que tange a interfaces adaptáveis, personalizáveis e customizáveis foi de fundamental 

importância. Para trabalhos futuros sugere-se a aplicação de novos métodos de avaliação 

de usabilidade não somente da aplicação KID+ mas também dos jogos nela inseridos 

para a melhoria contínua da aplicação como um todo. 

7. Referências 

Balasubramanian, N.; Wilson, B.G. “Games and Simulations”. In: Society For 

Information Technology And Teacher Education International Conference, 2006. 

Proceedings. Vol1. 2006. Disponível em: <http://site.aace.org/pubs/foresite/ 

GamesAndSimulations1.pdf>. Acesso em: nov 2012. 

Becta. Project. Coventry: BECTA. “Computer Games in Education”. Disponível em: 

<http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&rid=13595>. 2001 Acesso em 

out 2012. 

Bonett, M. “Personalização de Web Services: Oportunidades e Desafios”, 

http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/intro.html. 2001. Acesso: abr. de 

2012. 



  

Boff, E.;   Busetti R. “MUNDUS - Um MMOG para instigar o conhecimento”. Revista 

Renote – Novas Tecnologias na Educação. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS; v. 9, n. 1 (2011). 

Camargo, L.S.A; Vidotti, S.A.B.G. Arquitetura da Informação para ambientes 

informacionais digitais: integração de serviços de personalização e customização. 

Ibersid: Revista de Sistemas de Información y documentación.Vol3, pgs 209-215, 

2009.  

Gros, B. “The impact of digital games in education.” First Monday, v. 8, n. 7, jul. 2003. 

Disponível em: <http://www.firstmonday.org/issues/issue8_7/xyzgros/index.html>. 

Acesso em novembro de 2012. 

Kirriemuir, J.; Mcfarlane, A. “Literature Review in Games and Learning”. Bristol: 

Futurelab, 2004. Disponível em: <http://www.futurelab.org.uk/resources/ 

publications_reports_articles/literature_reviews/Literature_Review378>. Acesso  set. 

2012. 

Lima, P.S.R.“Personalização de Interfaces Web para Sites Institucionais com Base em 

Perfis de Usuários”. Programa de pós-graduação em Computação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.  Porto Alegre, 2002. 

Maciel , G.J.M; Ellwanger, C.; Schneider, W.;  Zancan, G.” MobilEduc: Modelando o 

Processo Ensino-Aprendizagem em Dispositivos Móveis. In: Anais do Simpósio de 

Computação Aplicada. Universidade de Passo fundo- UPF. 2011. 

Maciel, G. J. M.; Ellwanger, C. “Mobileduc: Um Modelo para o Processo Ensino-

aprendizagem em Dispositivos Móveis”. Resumo. Anais do II Congresso 

Internacional de Educação Cientifica e Tecnológica. Santo Ângelo, 2012. 

Malhotra, N.K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 

Mizzaro,  S.;  Tasso,  Carlo  (2002)  “Personalization  Techniques  in  Electronic 

Publishing  on  the  Web:  Trends  and  Perspectives”. Disponível em: 

http://users.dimi.uniud.it/~stefano.mizzaro/AH2002/proceedings/PerElPub.pdf. 

Acesso: abr. de 2012. 

Nielsen, J. “Personalization is Over-Rated”. Disponível em: 

http://www.useit.com/alertbox/ 981004.html. 1998. Acesso: abr. de 2012. 

Richardson, R.J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

Rocha, H.V.; Baranauskas, M.C.C.“Design e Avaliação de Interfaces humano-

computador”. Instituto de Computação. Universidade Estadual de Campinas, 2003. 

Savi, R.,  Ulbricht , V.R. “Jogos Digitais Educacionais: Benefícios e Desafios”. Revista 

Renote – Novas Tecnologias na Educação. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS; v. 6, n. 2; 2008. 

Silva, E. L.; Menezes, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 4.ed. 

Florianópolis: UFSC, 2005. Disponível em: <http://tccbiblio.paginas.ufsc.br/ 

files/2010/09/024_Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes

1.pdf>. Acesso em: ago. 2012. 




