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Autômatos Finitos Determinı́sticos∗

Henrique Cristovão de Souza1, Alan Salvany Felinto1

1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

henrique.souza@uel.br, alan@uel.br

Abstract. Courses with focus on the computer-related areas usually have the
subject of Formal Languages And Automata Theory in their curriculum. The
content presented on this subject is considered by its students as too abstract,
complex, and outside their future professional reality. Because of this, learning
tools are created to facilitate the understanding of the content by the student,
such as educational games. In such cases, it is common to find pedagogical eva-
luation made after the student’s contact with the educational game. Therefore,
this work aims to include learning evaluation processes throughout the develop-
ment of an educational game, to assess pedagogical aspects, in a quantitative
and qualitative way, during the user’s experience with the game. The game will
produce a report of the student’s pedagogical performance, which will assist the
student’s pedagogical assessment.

Resumo. Cursos voltados à área de informática costumam ter em sua grade
curricular a matéria de Linguagens Formais e Autômatos. O conteúdo apresen-
tado nessa matéria é considerado por seus alunos como muito abstrato, com-
plexo e fora de sua futura realidade profissional. Devido à isso, ferramentas
de aprendizagem são criadas para facilitar o entendimento do conteúdo pelo
aluno, como por exemplo, jogos educacionais. Nesses casos, é comum encon-
trarmos avaliações pedagógicas feitas posteriormente ao contato do aluno com
o jogo educacional. Por isso, esse trabalho tem como objetivo incluir processos
de avaliação de aprendizagem ao longo do desenvolvimento de um jogo educa-
cional, para avaliar aspectos pedagógicos, de forma quantitativa e qualitativa,
durante a experiência do usuário com o jogo. O jogo produzirá um relatório
do desempenho pedagógico do aluno, que auxiliará a avaliação pedagógica do
discente.

1. Introdução
A matéria de Linguagens Formais e Autômatos possui um alto grau de dificuldade,

e os alunos que entram em contato com esse conteúdo costumam apresentar dificuldades
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de entendimento e absorção de conteúdos teóricos e de sua aplicação em aspectos práticos
da área de informática [25, 28]. Devido a isso, foi proposto um jogo educacional, com o
intuito de auxiliar os alunos no entendimento e na absorção do conteúdo de Linguagens
Regulares e Autômatos Finitos Determinı́sticos.

Esse jogo visa promover uma nova possibilidade de aprendizado, mais lúdica e
divertida, e que tenha um valor de ensino justo perante a outros métodos de ensino.

Dito isso, é proposto neste trabalho a inclusão do processo de avaliação de apren-
dizagem do conteúdo pedagógico no jogo educacional, seguindo três tipos de avaliação:

• A avaliação diagnóstica;
• A avaliação formativa;
• A avaliação somativa.

Esses tipos de avaliação serão descritos de maneira mais detalhada durante a sessão de
Fundamentação Teórico/metodológica desse trabalho.

Para isso, é previsto a execução desse processo de avaliação em turmas que te-
nham tido contato com o jogo educacional e turmas que não tenham tido contato, efe-
tuando uma comparação entre os dois, para demonstrar a eficácia, ou a ineficácia, da
inclusão do conteúdo pedagógico no jogo educacional, aplicado ao ensino de Linguagens
Formais e Autômatos, mais especificamente, Linguagens Regulares e Autômatos Finitos
Determinı́sticos.

2. Fundamentação teórico/metodológica
Este trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com um professor de Lin-

guagens Formais e Autômatos, que está realizando sua dissertação para o mestrado em
Ciências da Computação. Os fundamentos teóricos para o desenvolvimento deste trabalho
estão divididos nos seguintes tópicos:

• Linguagens formais e autômatos;
• Castaways: um jogo educacional de Linguagens Formais;
• Metodologias de avaliação de jogos educativos;
• Tipos de avaliação.

2.1. Linguagens Formais e Autômatos

2.1.1. Alfabeto/Linguagem

Um alfabeto (
∑

) é um conjunto finito de sı́mbolos, por exemplo {0,1}. Com esse
alfabeto, podem-se formar Linguagens, que são concatenações com os sı́mbolos do alfa-
beto [31, 18]. Um exemplo de linguagem sob o alfabeto {0,1} pode ser L = {00,01,10,11},
ou seja, os números binários de tamanho 2, uma linguagem com quatro palavras, ou seja,
com quantidade finita de palavras.

Uma linguagem também pode ser infinita, por exemplo, a linguagem de todos os
números binários de qualquer tamanho L = {0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, ...} e assim
por diante.

As linguagens são representadas na forma de uma expressão que define as palavras
que a compõem, por exemplo, para o alfabeto = {a}, a linguagem L={an / n > 0} é a



linguagem formada por n concatenações do sı́mbolo {a}, resultando em L = {a, aa, aaa,
aaaa, ...} e assim por diante [31, 17].

Uma linguagem também pode ser representada da seguinte forma: para um alfa-
beto

∑
= {a,b} temos L = {w ∈

∑
*}, isto quer dizer que a Linguagem L é formada

pela palavra genérica w, esta palavra w pertence a
∑

* que representa todas as palavras
possı́veis de se formar com {a,b}, em qualquer ordem e qualquer tamanho, incluindo uma
palavra especial, de tamanho zero, a palavra vazia (λ), ou seja, as palavras de L são {λ, a,
b, aa, ab, ba, bb, aaa, ...} e assim por diante.

2.1.2. Autômatos

Um Autômato (AFD - Autômato Finito Determinı́stico, AFND - Autômato Finito
Não Determinı́stico, AP - Autômato de Pilha e uma MT - Máquina de Turing Reconhe-
cedora), servem para dizer se uma palavra pertence ou não à uma Linguagem. Com o
Autômato pronto, e testando ele com uma palavra, ele irá responder sim ou não, dizendo
se a palavra testada pertence a Linguagem a qual o Autômato reconhece.

2.1.3. Hierarquia de Chomsky

Para os vários tipos de Linguagens existentes, podemos classificá-las de acordo
com a Hierarquia de Chomsky [31, 27, 14], conforme consta na Figura 1:



Figura 1. Tabela da Hierarquia de Chomsky

Linguagens do tipo 3 são as mais simples que existem, são reconhecidas por um
Autômato Finito (AFD ou AFND) e geradas por uma Gramática Regular [31].

Linguagens do tipo 2 são mais complexas que as do tipo 3, são reconhecidas por
um Autômato de Pilha e geradas por uma Gramática Livre de Contexto [31].

Linguagens do tipo 1, são mais complexas que as do tipo 2, são reconhecidas por
um Autômato Limitado Linearmente e geradas por uma Gramática Sensı́vel ao Contexto
[31].

Linguagens do tipo 0, são as mais complexas que existem, são reconhecidas por
uma Máquina de Turing e geradas por uma Gramática Irrestrita [31].

2.1.4. Representação de Máquina de Estados Finitos

Os Autômatos são representados na forma de uma Máquina de Estados Finitos,
na qual cada cı́rculo representa o estado em que um objeto se encontra. O estado inicial
de um objeto é representado com uma seta apontando para o estado, estados finais são
cı́rculos duplos e transições entre estados acontecem mediante o evento representado na
transição, tal como pode ser visto na Figura 2, representando os estados possı́veis de um
boleto:



Figura 2. Representação do autômato

O estado inicial (NP) representa o estado no momento que o boleto é criado e ainda
está como Não Pago. A partir do estado inicial podem acontecer dois eventos distintos, o
primeiro evento (pagar boleto) gera uma mudança no estado do boleto que passa a estar
no estado de Pago (PG) representado como um estado final pois para este boleto não há
mais nenhum estado possı́vel em que ele possa estar.

O segundo evento (vence data) gera uma mudança no estado do boleto que passa
a estar no estado de Vencido (V) representado neste caso como um estado final pois, para
o mesmo boleto, se este venceu a data de pagamento e não foi pago, deve-se gerar outro
boleto que é um novo objeto.

A modelagem de problemas utilizando Máquinas de Estados Finitos serve para
representar os estados possı́veis de um objeto, bem como o caminho que leva um objeto
até chegar no seu estado final, podendo também representar o estado inicial como sendo
um problema a ser resolvido, que passa por vários estados intermediários, chegando ao
seu final quando o problema é resolvido.

2.1.5. Autômato Finito Determinı́stico – Descrição Formal

Um AFD para uma linguagem L1 deve aceitar todas as palavras desta linguagem,
e rejeitar todas as palavras que não pertencem a linguagem, ou seja, um autômato para
L1 testa uma palavra e responde SIM ou NÃO indicando se a palavra testada faz parte,
ou não, da linguagem. Para aceitar a palavra, deve-se processar toda ela e parar em um
estado final. Caso contrário, a palavra testada é rejeitada. A descrição formal, ou seja, a
representação matemática de um AFD é {E,

∑
, δ, i, F} [17], na qual:

E é o conjunto finito de estados;∑
é o alfabeto da linguagem;

δ é a função de transição δ: E x
∑
→ E;

i é o estado inicial;

F é um subconjunto de E de estados finais.

Exemplo: L = {anb2m / n > 0, m > 0}
Neste exemplo, temos uma quantidade n qualquer de ”a”, desde que maior que 0,



e uma quantidade par de ”b”, desde que maior ou igual a 2. Assim precisamos de uma
transição de q0 com ”a”para q1, representando que deve haver pelo menos um ”a”, e um
loop em q1 com ”a”, representando a possibilidade de infinitos ”a”.

Além disso, temos também uma transição de q1 com ”b”para q2, representando o
primeiro ”b”necessário, seguido de uma transição de q2 com ”b”para q3, que é o estado
final. Neste estado já podemos finalizar e aceitar uma palavra, porém caso tenha mais
”b”na palavra, a quantidade deve ser par, assim, realiza-se uma transição para q2 com
”b”e usamos a mesma transição de q2 para q3 com ”b” para finalizar novamente com
uma quantidade par de ”b”, como mostra a Figura 3:

Figura 3. Representação do autômato do exemplo

2.2. Castaways: um jogo educacional de Linguagens Formais
O jogo é ambientado em ilhas isoladas, na qual cada ilha é habitada por um

náufrago, e estes devem trabalhar em conjunto para a construção de uma embarcação
para fugir das ilhas.

De acordo com o trabalho de Novak [21], os conceitos do jogo são descritos a
seguir:

2.2.1. Descrição do jogo

A idéia é desenvolver um jogo educacional que tenha como fundação o conteúdo
da matéria de Linguagens Regulares e Autômatos Finitos Determinı́sticos, fazendo assim
com que o jogador aprenda essa teoria, ao mesmo tempo em que se diverte e explora o
conteúdo do jogo.

O objetivo do jogador é fazer com que todos os náufragos escapem das ilhas com
vida. Haverão várias ilhas, cada uma dessas com um náufrago. Essas ilhas possuirão
recursos especı́ficos necessários para a fuga, sejam eles comida, corda, madeira, etc. O
jogador gerencia e transporta esses recursos até a ilha final, onde será construida a jangada
e ficará responsável pelo resgate de todos os outros náufragos.

Assim que todos os recursos necessários para a confecção da jangada forem en-
tregues, o jogador vence, se todos os náufragos estiverem vivos.

Neste projeto de jogo os estados dos autômatos finitos são as ilhas, as transições
são representadas pelos lançamentos e os sı́mbolos, do alfabeto da linguagem Regular,
são representados pelos objetos lançados entre ilhas.

No jogo haverão 5 fases, cada uma com 3 nı́veis. Na primeira fase, os nı́veis serão
responsáveis por ensinar o jogador as mecânicas do jogo, e seus nı́veis representarão



linguagens finitas. As fases 2 e 3, representam linguagens com repetição e linguagens de
qualquer ordem e qualquer tamanho, respectivamente.

As fases 4 e 5 representam um desafio mais complexo ao jogador, com um apren-
dizado mais focado na matéria teórica, sendo, respectivamente, construções de autômatos
baseados em uma linguagem e a identificação da linguagem reconhecida pelo autômato.

De acordo com esta descrição do jogo, a Figura 4 descreve um storyboard da fase
inicial do jogo e suas mecânicas.

Figura 4. Storyboard do jogo

2.2.2. Premissa

Ajude um grupo de náufragos a construir uma jangada e escapar da ilha antes que
seja tarde demais!

2.2.3. Motivação do jogador

A motivação do jogador em resolver quebras-cabeça e gerenciar recursos é ver
todas as pessoas em perigo escaparem ilesas da situação de risco em que elas se encon-
tram, além de aprender de forma divertida o tópico de Linguagens regulares e Autômatos
Finitos Determinı́sticos.



2.2.4. Público alvo

O jogo tem como público alvo alunos de cursos de ensino superior que tenham
a matéria de Linguagens Formais e Autômatos em sua grade curricular, pessoas que so-
mente tenham interesse em Linguagens Formais, ou professores da área que buscam novas
formas de transmitir o conhecimento à outras pessoas, a fim de promover uma alternativa
mais lúdica de aprendizado.

2.2.5. Gênero

O jogo é baseado no gênero de estratégia, e possui elementos de jogos de sobre-
vivêncica, gerenciamento de recursos, lógica, quebra-cabeça e tiro ao alvo.

Essa combinação permite que ensinemos conteúdo teórico de Linguagens Formais
de uma maneira intuitiva e de fácil visualização, ao mesmo tempo em que entretemos
quem está jogando, facilitando o aprendizado e tornando algo que costuma ser estressante
e complicado, divertido e recompensador de aprender.

2.2.6. Classificação etária

O jogo terá a classificação etária E, livre para todas as idades, segundo a ESRB
(Entertainment Software Rating Board), porém com foco em alunos e professores de cur-
sos de graduação.

2.2.7. Plataforma e requisito de Hardware

O jogo será desenvolvido na ferramenta Unity, utilizando a linguagem de
programação CSharp (em um notebook com o sistema operacional Windows e uma placa
gráfica GeForce GTX 940MX, bem como um processador Intel Core I5 de 7a geração,
8GB de memória RAM e um SSD de 240GB) e a plataforma de veiculação do jogo será o
computador, pois é uma ferramenta de fácil acesso e que a grande maioria tem disponı́vel
a qualquer momento, especialmente com o público alvo respectivo ao jogo.

2.2.8. Licença

Todos os elementos que estarão presentes no jogo, sejam eles gráficos [5, 3, 6] ou
sonoros [7, 2, 4], são de acesso público e gratuito a qualquer pessoa que tenha interesse.
O jogo não possui nenhum fim comercial e, portanto, não descreve nenhum contrato fi-
nanceiro com qualquer empresa que possa ter interesse comercial no produto.

2.2.9. Análise competitiva

Existem diversas ferramentas que ajudam com a visualização do conteúdo de Lin-
guagens Regulares e Autômatos Finitos Determinı́sticos, porém, até o momento, foram



encontrados poucos trabalhos [30, 26, 16] com foco em jogos no processo de aprendi-
zagem desta área, os quais não possuem uma integração completa de jogo e ferramenta
educacional, apenas fazem uso de elementos de jogos integrados a ferramenta para maior
interatividade com o usuário. Existem trabalhos [19, 20] educacionais com foco no uso
desta teoria para construir um comportamento de uma torre de defesa, de uma IA de jogo,
ou de um chefão.

Sendo assim, o jogo tem um potencial de ser algo diferente, divertido e que possa
entreter ao mesmo tempo em que ensina, que recompensa o usuário por se esforçar para
entender o conteúdo.

2.3. Metodologias de avaliação de jogos educativos
A norma ISO/IEC 25010 [1] é responsável por definir um padrão na avaliação da

qualidade de jogos como software. Ela leva em consideração atributos como adequação
à funcionalidade, eficiência, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança,
manutenção e portabilidade. No entanto, ao se avaliar um jogo educativo, deve-se consi-
derar caracterı́sticas pedagógicas e lúdicas do software.

Além disso, também deve ser analisada a motivação do jogador, que possui ca-
racterı́sticas definidas por [15] as quais são: liberdade, negação da vida real, limitação
de tempo e lugar e criação e definição de ordem. A liberdade implica que a utilização do
jogo é voluntária, sem obrigações ou imposições externas, por livre e espontânea vontade,
fazendo com que o envolvimento do mesmo no jogo seja único. A negação da vida real
representa uma válvula de escape do mundo real, onde os problemas e frustrações são
deixadas de lado para uma imersão em um mundo paralelo, sem problemas, em que o
jogador é livre das amarras da realidade. A limitação de tempo implica que exista um
começo e um final, ou seja, você consegue partir de um ponto inicial e chegar em um
ponto final, bem como refazer esse caminho se desejado. A limitação de lugar mostra que
dentro do espaço de um jogo, o jogador pode se transformar em outra pessoa. Por fim,
a criação e definição de ordem é o conjunto de regras que estabelece o que pode e o que
não pode ser feito dentro do mundo criado.

Porém, como um jogo educativo é proposto como forma de avaliação de aprendi-
zado em uma instituição de ensino, a regra de liberdade é infringida no processo, pois o
jogo é imposto aos alunos como ferramenta de aprendizado.

Devido à isso, um jogo educacional tem como dever unir caracterı́sticas pe-
dagógicas e lúdicas de maneira harmônica, visando entreter ao mesmo tempo que ensina
o conteúdo apresentado.

De acordo com [13], uma avaliação pedagógica deve estabelecer os objetivos que
a ferramenta pretende alcançar, a adequação da interface ao público-alvo a qual a ferra-
menta é destinada e os conceitos explı́citos e implı́citos no jogo.

Porém, uma avaliação especı́fica deve considerar o objetivo do jogo, o conteúdo
apresentado, a usabilidade e interatividade com o jogador, a sua problemática, e uma
avaliação de desempenho do usuário, a qual o mesmo tenha um claro acesso.

Outro método de avaliação de jogos, definido por [8, 9] é o IAQJEd. Ele realiza
uma avaliação de jogos com base em três princı́pios:

• Genérico - Qualquer tipo de jogo pode ser avaliado;



• Multidimensional - Usabilidade, experiência do usuário e princı́pios de aprendi-
zagem;
• Flexibilidade - Possibilidade de mudanças no modelo de acordo com o propósito

da avaliação;

Além disso, ainda é definido os requisitos que o jogo deve possuir para ser avaliado:

• Foco em jogos educacionais;
• Análise e avaliação de usabilidade, experiência de usuário e princı́pios de apren-

dizagem;
• Curta extensão e fácil acesso;
• Fácil acesso e gratuidade;

.

Essa análise é feita através de 18 indicadores, sendo 6 para cada dimensão, na qual
o avaliador distribui uma pontuação de 1 a 5 para o indicador, sendo 1 caso não se aplique
ao jogo, e 5 caso sempre se aplique ao jogo. Isso resulta em uma tabela classificatória de
acordo com os resultados obtidos, a qual pode ser vista a seguir:

Pontos Classificação
De 1 a 18 pontos Inadequado para finalidade educativa
De 19 a 36 pontos Pouco adequado para finalidade educativa

De 37 até 54 pontos Parcialmente adequado para finalidade educativa
De 55 a 72 pontos Boa qualidade para finalidade educativa
De 73 a 90 pontos Excelente qualidade para finalidade educativa

Tabela 1. Classificação dos jogos [8, 9]

Este trabalho [9] valida o uso desta metodologia, por meio da avaliação de 10
jogos educativos com diferentes faixas etárias.

O trabalho de Sweetser [29], no entanto, tem como foco principal a diversão e
experiência de usuário, analisando pontos como, objetivos, desafios, feedback, imersão,
concentração do jogador, habilidade do jogador, interação social, dentre outros.

A partir do trabalho de Sweetser [29], Medeiros estabelece um modelo de
avaliação [11] com nove itens, sendo eles:

• Veracidade e apresentação equilibrada das ideias com nı́vel apropriado de deta-
lhes;
• Alinhamento entre as metas de aprendizagem, atividades, avaliações e carac-

terı́sticas dos alunos;
• Conteúdo adaptável e feedback de acordo com as caracterı́sticas especı́ficas do

aluno;
• Capacidade de motivar o interesse de um público-alvo;
• Designs das apresentações da informação visual, gráficos, tabelas, animação, entre

outros;
• Facilidade de navegação, previsibilidade da interface do usuário, e qualidade dos

recursos de ajuda da interface;
• Facilidade do acesso independente de plataforma;



• Habilidade para usar em diferentes contextos de aprendizagem e com alunos de
diferentes origens;
• Adesão às normas e especificações internacionais.

Esses itens são avaliados em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a
nota mais alta.

Oliveira define, neste trabalho [10], um protocolo de teste para os jogos, composto
por:

• Um roteiro para o avaliador;
• Um questionário para o aluno, que coleta seu perfil e suas experiências com o

jogo;
• Questionarios de pré-teste e pós-teste;
• Questionário de reação do jogo;
• Questionário de comparação das versões do jogo;
• Resultados e discussões.

Em [24], o autor apresenta uma evolução dos modelos existentes para avaliação de
jogos educativos para o ensino da Computação, sendo utilizado o modelo MEEGA (Model
for the Evaluation of Educational Games), um dos modelos mais utilizados segundo o
trabalho. Assim, a evolução descrita no trabalho apresenta o MEEGA+, que associa um
jogo educativo digital de qualidade precisa ter os objetivos educacionais bem definidos,
visando promover a aprendizagem dos conteúdos além de uma agradável experiência aos
jogadores.

De forma simplificada, o modelo MEEGA+ é dividido em experiência do jogador
e percepção da aprendizagem, como pode ser visto na Figura 5, sendo que cada item ainda
é dividido em vários subitens para avaliar condições especı́ficas do jogo [24].



Figura 5. Fatores de qualidade do modelo MEEGA+ [24]

O mesmo autor, Petri, apresenta em [23] uma revisão sistemática de como estes
jogos são avaliados, ressaltando que o nı́vel de avaliação pode ser dividido em quatro
áreas:

• Reação dos participantes, avaliando como a metodologia é recebida por eles;
• Aprendizado, para medir o conhecimento adquirido com a abordagem;
• Comportamento com o uso da metodologia obtida por meio de observações e

questionários; e
• Resultados, avaliando o efeito do aprendizado ao longo do tempo.

Na sua revisão sistemática [23], Petri apresenta ainda sete modelos utilizados para
avaliação de jogos educacionais, os fatores de qualidade a serem observados em um jogo
educativo, uma análise sobre os métodos de obtenção de dados, abordagens para desen-
volvimento de jogos educativos e sobre a avaliação das abordagens avaliativas de jogos
educativos.

2.4. Tipos de avaliação

De acordo com [12], a avaliação educacional voltada para o processo de ensino
se propõe a avaliar continuamente a aprendizagem, atribuindo valores em escalas rela-
cionadas aos aspectos quantitativos e qualitativos. Sendo assim, a avaliação tem como



finalidade se reportar aos objetivos que foram traçados logo ao inı́cio da etapa, no pla-
nejamento do ensino. A intenção é que estas, no seu decorrer, não estejam dissociadas
do que foi pretendido, interligado assim a sua finalidade inicial. Dito isso, [12] classifica
uma avaliação em três tipos, diagnóstica, formativa e somativa.

2.4.1. Avaliação Diagnóstica

Esse tipo de avaliação visa verificar a existência, ou ausência, de habilidades e
conhecimentos pré-estabelecidos. Esta é uma ação que inicia o processo avaliativo e
verifica se os alunos dominam os pré-requisitos necessários para novas aprendizagens.

2.4.2. Avaliação Formativa

Esse tipo de avaliação é realizada ao longo do processo, é contı́nua, e dá
parâmetros ao professor para verificar se os objetivos foram alcançados, podendo inter-
ferir no que pode estar comprometendo a aprendizagem. Assim, por meio da avaliação
formativa é possı́vel constatar se os objetivos estabelecidos foram atingidos pelos alu-
nos, como também levantar dados para que o professor possa realizar um trabalho de
recuperação e aperfeiçoar seus procedimentos.

2.4.3. Avaliação Somativa

A avaliação somativa visa classificar os resultados da aprendizagem alcançados
pelos alunos ao final do processo tendo a função de classificar o aluno e quantificar este
processo avaliativo.

2.4.4. Aplicação desses tipos de avaliação em jogos educacionais

De acordo com [22], para o planejamento, desenvolvimento, validação e execução
do processo da avaliação em jogos educacionais, são necessários seguir oito passos:

• Definir o que se pretende medir;
• Definir o público;
• Escolher técnicas de coleta de dados;
• Definir dimensões avaliativas;
• Definir o tipo de escala de julgamento;
• Construir e validar os instrumentos de coleta;
• Aplicar os instrumentos;
• Analisar os resultados.

Para isso, [22] cria instrumentos para essa avaliação, sendo estes:

• Um protocolo de avaliação, responsável por guiar os aplicadores na execução da
avaliação com o público-alvo;
• Um questionário de Perfil do Jogador, para determinar o curso e o nı́vel de

expêriência do avaliado com jogos educacionais;



• Questionários de Pré e Pós-Testes, para coletar informações relacionadas ao nı́vel
de aprendizagem do jogador ao entrar em contato com o jogo educacional;
• Um questionário de Reação ao Jogo, visando recolher informações sobre como o

usuário reagiu ao interagir com a ferramenta, as qualidades e defeitos da mesma;
• Um questionário de Comparação das Versões do Jogo, visando determinar qual

versão apresentada é mais adequada a proposta do jogo educacional.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é estabelecer um guia para a inclusão da avaliação pe-

dagógica do jogador no processo de desenvolvimento de jogos educacionais, bem como
aplicar esse guia de desenvolvimento em um jogo de ensino de Linguagens Regulares e
Autômatos Finitos Determinı́sticos.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para atingir o objetivo proposto, será feita uma pesquisa para coletar métodos

de avaliação de desempenho e de aprendizado por meio de ferramentas educacionais.
Com isso, será desenvolvido um guia para auxiliar a inclusão das técnicas de avaliação
(diagnóstica, formativa e somativa) no processo de desenvolvimento do jogo. Após isso,
essa avaliação será aplicada com um grupo de alunos que teve contato com a ferramenta,
e outro grupo que aprendeu a matéria por métodos convencionais de ensino. Com os
resultados de ambas as avaliações, será feita uma comparação dos resultados para assim
realizar uma análise de efetividade de ensino.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Coleta de métodos de avaliação de desempenho e de aprendizado por meio de
ferramentas educacionais;

2. Desenvolvimento de um guia para auxiliar a inclusão das técnicas de avaliação
(diagnóstica, formativa e somativa) no processo de desenvolvimento do jogo;

3. Aplicação da avaliação com um grupo de alunos que teve contato com a ferra-
menta;

4. Aplicação da avaliação com outro grupo que aprendeu a matéria por métodos
convencionais de ensino;

5. Comparação dos resultados das avaliações;
6. Conclusão da avaliação da análise de efetividade de ensino da ferramenta e do

guia de inclusão dos métodos de avaliação pedagógica no processo de desenvol-
vimento.

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Fornecer, aos designers de jogos e professores, um guia para a inclusão da

avaliação pedagógica no processo de desenvolvimento de um jogos educacionais, agre-
gando valor ao uso de jogos educacionais como recurso pedagógico para auxiliar profes-
sores no processo de ensino, avaliação e assimilação do conteúdo pedagógico por seus
alunos.



Tabela 2. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, Dez de Agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] Iso/iec 25010:2011 - Systems and software engineering — Systems and software Quality

Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,
Junho 2020. Acessado em maio de 2020.

[2] 99sounds: Sound Effects for everyone, 2020 (accessed April 27, 2020).

[3] craftpix: Free 2D game assetes, 2020 (accessed April 27, 2020).

[4] freesound: Download and share sound, 2020 (accessed April 27, 2020).

[5] gameart2d: Free assets for everyone, 2020 (accessed April 27, 2020).

[6] itch.io: Free Game Assets, 2020 (accessed April 27, 2020).

[7] noiseforfun: Original Designed Sound Effects for Free Download, 2020 (accessed April
27, 2020).

[8] Isa De, Isa Coutinho, and Lynn Alves. AvaliaÇÃo de jogos digitais com finalidade edu-
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[30] Manuella Vieira and Victor Sarinho. Máquina de senhas: um jogo digital para o apren-
dizado da teoria dos autômatos. In Anais da XIX Escola Regional de Computação
Bahia, Alagoas e Sergipe, pages 54–59, Porto Alegre, RS, Brasil, 2019. SBC.
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