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RESUMO 

Os jogos educacionais têm se mostrado como um novo meio para auxiliar no ensino tanto do                

conteúdo teórico quanto a prática da metodologia ágil Scrum. Apesar disso, grande parte dos              

trabalhos voltados para o ensino de Scrum tem poucas evidências empíricas sobre impacto no              

aprendizado proporcionado pelo jogo e do engajamento que o jogo promete proporcionar.            

Diante deste cenário, este trabalho visa realizar uma avaliação da percepção dos jogadores             

sobre jogos educacionais voltados para o ensino de Scrum, utilizando o modelo MEEGA+             

para avaliar os jogos em relação aos aspectos de aprendizado percebido e experiência             

proporcionada aos jogadores e realizar uma análise qualitativa com Grounded Theory para            

identificar os principais aspectos positivos e negativos que influenciaram na avaliação dos            

jogadores. A pesquisa foi realizada em dois estudos experimentais: o primeiro para avaliar a              

percepção dos estudantes com um jogo não digital, o Scrum Card Game e o segundo para                

avaliar e comparar a percepção dos estudantes com tipos de jogos diferentes, em que foram               

avaliados o jogo não digital Scrum Card Game e o digital SCRUM’ed. Esta pesquisa visa               

contribuir na seleção de jogos educacionais que promovam experiências positivas aos           

jogadores e aprendizado dos conteúdos abordados. 

Palavras-chave: Jogos Educacionais. Scrum. MEEGA+. Grounded Theory. 
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ABSTRACT 

Educational games have proved to be a new way to help teaching both the theoretical content                

and the practice of the agile methodology Scrum . Despite this, much of the works focused on                 

teaching Scrum's has little empirical evidence about the impact of game play and the              

engagement the game aims to provide. In this scenario, this work aims to evaluate players'               

perception of educational games for teaching Scrum, using the MEEGA+ to evaluate the             

games in regard to the aspects of perceived learning and experience provided to the players               

and to perform a qualitative analysis with Grounded Theory to identify the main positive and               

negative aspects that influenced player’s assessments. The research was performed in two            

experimental studies: the first to evaluate students' perception with a non-digital game, the             

Scrum Card Game and the second to evaluate and compare students' perceptions with             

different types of games, in which the were evaluated the non-digital Scrum Card Game and               

the digital SCRUM'ed. This research aims to contribute in the selection of educational games              

that promote positive experiences to the players and learning of the contents covered.  

Keywords: Educational Games. Scrum. MEEGA+. Grounded Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os projetos de desenvolvimento de software requerem uma alta capacidade de           

adaptação a mudanças, tendo em vista que são altamente expostos à riscos (CHARETTE,             

2005). Tal exposição aos riscos ocorre principalmente por conta das configurações dos            

projetos de software, que muitas vezes envolvem mudanças nos membros da equipe de             

desenvolvimento, inovações tecnológicas e mudanças constantes nos requisitos do cliente.          

Diante desse cenário de grandes incertezas, grande parte dos projetos de desenvolvimento de             

software não consegue atender aos prazos e orçamentos previstos, além de não atender às              

expectativas do cliente em termos de funcionalidades a serem implementadas e qualidade do             

software (RIBEIRO; GUSMÃO, 2008). 

Tendo em vistas as configurações dos projetos de software apresentadas          

anteriormente, a utilização de metodologias tradicionais de desenvolvimento pode não ser           

suficiente para que o projeto tenha resultado satisfatório. Isso se deve principalmente pois as              

metodologias tradicionais devem ser aplicadas apenas em situações em que os requisitos do             

sistema são estáveis e mudanças nos requisitos são previsíveis (SOARES, 2004). 

Visando lidar com o ambiente de mudanças constantes que existe no ambiente de             

desenvolvimento do software, foi estabelecido o “Manifesto ágil” (BECK, 2001), que           

compreende os princípios e conceitos comuns compartilhados por todos os métodos ágeis.            

Diferente das tradicionais, as metodologias ágeis são aplicadas em projetos com muitas            

mudanças, onde os requisitos podem sofrer alterações, as equipes são pequenas, as datas de              

entrega são curtas e o desenvolvimento ágil é fundamental. 

Apesar das metodologias ágeis serem cada vez mais usadas para o desenvolvimento de             

software, grande parte dos projetos de software ainda apresentam resultados negativos quanto            

a mudanças nos escopo, custo e cronograma durante o desenvolvimento. Nos estudos            

realizados pelo Standish Group International (HASTIE, 2016) é apresentado que a           

porcentagem de projetos encerrados com resultados insatisfatórios (que obtiveram insucesso          

ou desafios ao longo da  execução) continuam elevados (71% em 2015). 

Baseado nos resultados apresentados anteriormente, fica clara a necessidade de          

melhorar o ensino prático de metodologias ágeis. Nesse sentido, tem se investido muito na              

capacitação de novos engenheiros de software com conhecimentos de metodologias ágeis nos            

cursos de Engenharia de Software em instituições de ensino superior. Entretanto, por conta de              

restrições de tempo e dificuldade em simular cenários reais, o modelo tradicional de ensino              
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muitas vezes não é capaz de simular cenários práticos para treinamento das metodologias             

ágeis. Além disso, com o uso das novas tecnologias, ocorreram diversas mudanças nas             

relações e na maneira de pensar (SÁNCHEZ, 2014), influenciando diretamente no modo com             

que os estudantes aprendem. Dessa forma, manter o interesse e a concentração dos estudantes              

durante o processo de ensino se tornou um desafio para muitos professores que continuam a               

adotar o modelo de ensino tradicional. Diantes dessas constatações, fica evidente que apenas a              

aplicação do modelo tradicional de ensino não é suficiente para preparar os estudantes de              

Engenharia de Software e áreas afins para o ambiente real do mercado nem para mantê-los               

interessados nos conteúdos abordados em sala. 

Ao passo em que modelo de ensino tradicional se torna insuficiente para o             

aprendizado dos conceitos e práticas das metodologias ágeis, uma nova abordagem utilizando            

gamificação, que deriva diretamente da popularização e popularidade dos jogos, vai tomando            

mais espaço no meio educacional (WERBACH; HUNTER, 2012). Quando direcionada à           

educação, em forma de jogos educativos ou utilizando mecânicas de jogos em plataformas de              

ensino, a gamificação é usada para aumentar o prazer e o engajamento do aluno durante o                

processo de aprendizagem, mantendo-o interessado e motivado a continuar aprendendo          

(KAPP, 2012). 

Há várias propostas de jogos educativos direcionados para o ensino de metodologias            

ágeis, alguns em forma de simuladores do ambiente de desenvolvimento de projetos, outros             

como jogos de tabuleiro, Role-playing game (RPG), etc. Entretanto, assim como os de             

Engenharia de Software, grande parte dos jogos voltados para o ensino de metodologias ágeis              

tem poucas evidências empíricas do impacto no aprendizado proporcionado pelo jogo ou do             

engajamento que ele promete proporcionar (CAULFIELD et al, 2011; CONNOLLY, 2012).           

Mais do que isso, é visto que a avaliação de parte dos jogos é feita de uma maneira ad hoc ,                    

sem seguir um modelo específico para avaliar jogos educativos (PETRI, 2016), o que gera              

muitas dúvidas em relação a avaliação da aprendizagem com jogo, uma vez que o pesquisador               

pode ter focado em aspectos específicos do jogo. 

Diante da problemática apresentada anteriormente, este trabalho tem como objetivo          

realizar uma avaliação da percepção de jogos educacionais, digitais e não digitais,            

direcionados para o auxílio no ensino da metodologia ágil Scrum. Para a avaliação da              

percepção dos jogos, foram adotados o MEEGA+, que é um modelo de avaliação específico              

para jogos educativos, e Grounded Theory (GT), método que utiliza conjunto de            
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procedimentos sistemáticos para gerar teorias substantivas sobre fenômenos essencialmente         

sociais (STRAUSS; CORBIN, 1998). A adoção do GT permitirá que, a partir dos pontos              

positivos e negativos levantados pelos estudantes, sejam identificadas as categorias que           

indicam os principais benefícios dos jogos e possíveis necessidades de melhoria em relação à              

promoção do aprendizado e outros aspectos a serem levantados pelos estudantes.  

As avaliações foram realizadas em duas turmas de graduação que abordam conteúdos            

de métodos ágeis e experimentação do curso de Engenharia de Software no campus da              

Universidade Federal do Ceará (UFC) em Russas. Foram realizados dois estudos           

experimentais: o primeiro sendo um estudo exploratório com a aplicação do Scrum Card             

Game, cujo objetivo foi de avaliar a percepção dos estudantes com apenas um tipo de jogo e                 

se acostumar com a aplicação de jogos educacionais; e o segundo estudo foi um estudo               

comparativo entre os jogos Scrum Card Game e SCRUM’ed, a fim de comparar a percepção               

da experiência e aprendizagem dos estudantes com os jogos. 

Considerando a importância do feedback sobre os jogos e a capacidade deles de             

promover o ensino de metodologias ágeis, este trabalho é direcionado tanto a pesquisadores             

que desenvolveram ou pretendem desenvolver jogos quanto aos professores que desejam           

aplicar jogos educacionais para o ensino de metodologias ágeis. Do ponto de vista dos              

pesquisadores, através deste trabalho é possível obter informações quanto aos resultados           

práticos de seus jogos, pontos positivos e pontos a melhorar, e idéias para futuros jogos. Do                

ponto de vista dos professores, através deste trabalho é possível ver os resultados práticos              

obtidos com a aplicação de jogos educacionais em turmas de graduação e saber quais jogos               

promovem um maior aprendizado para os estudantes e uma melhor avaliação com os modelos              

utilizados. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção são destacados os principais trabalhos relacionados a esta pesquisa. Para            

uma melhor organização e entendimento. Esta seção está dividida em três subseções: na             

primeira são apresentados os trabalhos relacionados no contexto de jogos digitais           

direcionados para o ensino de metodologias ágeis; na segunda são apresentados os jogos não              

digitais para o ensino de metodologias ágeis; e na terceira são apresentados os modelos de               

avaliação para jogos educacionais. 

 

2.1 Jogos Digitais Para Ensino de Scrum 

Há várias propostas de jogos educacionais voltados para o ensino de metodologias            

ágeis, alguns que podem ser destacados como trabalhos relacionados são: (I) SCRUM’ed; (II)             

SCRUM-scape; (III) Playing Scrum e (IV) Scrum Game. O SCRUM’ed é um jogo digital              

RPG para ensino de Scrum com um temática medieval. O jogo apresenta diversos             

personagens NPC’s (non-player character) para representar os participantes da metodologia          

Scrum e as atividades do jogo sendo relacionadas com a realização de um projeto fictício. No                

jogo, o jogador tem o papel de Scrum Master, e deve realizar as atividades do jogo seguindo a                  

metodologia do Scrum. As atividades do jogo envolvem principalmente a visão geral dos             

conceitos e do processo, a identificação dos papéis e suas responsabilidades, as cerimônias do              

Scrum, como Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective e os            

artefatos do Scrum, como Product Backlog , Sprint Backlog , Burndown Chart e Taskboard             

(SCHNEIDER, 2015). A Figura 1 apresenta o personagem controlado pelo jogador em uma             

das fases do jogo. 

Figura 1 . Imagem do jogo SCRUM’ed. 

 
Fonte: Schneider (2015). 
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O SCRUM-scape é um jogo digital de RPG para ensino da metodologia Scrum. No              

jogo, os personagens NPC’s representam papéis da metodologia, e são recrutados pelo            

jogador durante a progressão do jogo. As atividades do jogo são em forma de pergunta e                

resposta sobre o Scrum, o que transforma a aprendizagem em uma experiência lúdica, onde se               

o jogador acertar a resposta, ele e os outros personagens do jogo podem ganhar novos poderes                

e aumentar de nível ou, caso contrário, ele enfrentará juntamente com os demais personagens              

um inimigo. O jogo é dividido em três níveis, onde em cada nível um conteúdo é abordado.                 

No primeiro nível as perguntas se concentram sobre os papéis da metodologia, onde o jogador               

deve descobrir qual é o papel do NPC a partir da descrição de suas responsabilidades. No                

segundo nível as perguntas se concentram nas cerimônias da metodologia, onde são            

abordados os conceitos e objetivos de cada uma das cerimônias. Na última fase as perguntas               

são sobre os artefatos da metodologia, para o que servem e quem os produz (BATTISTELLA;               

CAMARGO; VON WANGENHEIM, 2016). A Figura 2 apresenta o cenário inicial do            

SCRUM-scape, no primeiro nível do jogo. 

Figura 2 . Cenário inicial do SCRUM-scape. 

 
Fonte: Battistella,  Camargo & von Wangenheim (2013). 

O Playing Scrum é um jogo online para prática do Scrum. Nele o professor tem o                

papel de cliente, propondo projetos às equipes formadas pelos estudantes. Cada membro da             

equipe toma um papel específico na metodologia, seja o de Product Owner , Scrum Master,              

etc. Ao passo em que as sprints ocorrem, os estudantes devem realizar as atividades relativas               

ao papel que ocupam, como elaborar Product Backlog, definir sprints , realizar reuniões            

diárias durante as fases de implementação, etc. Ao final, devem ser realizadas as Sprint              
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Review e de Sprint Retrospective e o Product Owner deve entregar o módulo gerado para o                

cliente, para que ele o avalie (SILLER; BRAGA, 2013). A Figura 3 apresenta a tela para gerar                 

o Product Backlog  da visão de aluno do Playing Scrum. 

Figura 3 . Visão de aluno do Playing Scrum. 

 
Fonte: Siller & Braga (2013). 

O Scrum Game é um protótipo funcional de jogo para plataforma Web que é usado de                

modo a complementar o ensino de Engenharia de Software. No jogo, os jogadores têm o papel                

de Scrum Master e devem coordenar e ajudar uma equipe durante a realização de um projeto                

fictício. Dessa forma, os jogadores devem formar sua equipe de NPC’s, verificando atributos             

de qualidade, salário e cargo de cada membro, devem fazer estimativas das atividades do              

Product Backlog e escolher recomendações, para obter uma maior pontuação de qualidade na             

criação do produto fictício (GKRITSI, 2011). A Figura 4 apresenta a tela de seleção da equipe                

de projeto do Scrum Game, onde o jogador deve selecionar os membros a partir de seu papel                 

no projeto, salário e nível de habilidade. 

Figura 4 . Tela de seleção da equipe de projeto do Scrum Game. 

 
Fonte: Gkritsi (2011). 
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Para a realização deste trabalho foi escolhido como jogo digital a ser avaliado o              

Scrum’ed. A justificativa pela escolha deste jogo bem como as características que impactaram             

para sua seleção serão melhor explicadas no capítulo de procedimentos metodológicos. 

 

2.2 Jogos Não Digitais Para Ensino de Scrum 

Há várias propostas de jogos não digitais para o ensino de disciplinas de Engenharia              

de Software, incluindo jogos para ensino de metodologias ágeis, como: (I) Lego SCRUM             

City; (II) SCRUMIA; e (III) Scrum Card Game. O Lego SCRUM City é um jogo de tabuleiro                 

para o ensino de desenvolvimento ágil de software. O jogo se baseia na construção de objetos                

com peças de LEGO, onde os jogadores assumem um papel da metodologia Scrum e devem               

construir o Product Backlog, fazer as estimativas das atividades, planejar e executar as Sprints              

e fazer as Sprint Reviews . O objetivo do jogo é pôr em prática os aspectos aprendidos sobre o                  

Scrum, como funcionam o processo de construção do software, as cerimônias e os papéis da               

metodologia (AGILE, 2013). A Figura 5 apresenta as estórias de usuário do projeto do Lego               

SCRUM City. 

Figura 5 . Estórias de usuário do 

 Lego SCRUM City. 

 
Fonte: Scrum Lego City (2018). 
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O SCRUMIA é um jogo cujo objetivo é o aprendizado de Scrum, focando no              

planejamento e execução de sprints de um projeto fictício. No jogo, os jogadores devem se               

organizar em grupos de seis participantes, onde cada um deve assumir um papel específico.              

Em cada grupo haverá um Scrum Master, que coordena as atividades e atualiza o quadro de                

atividades, um Product Owner , que gerencia o Product Backlog e a documentação a ser              

entregue, um para atuar como auditor em uma outra equipe, verificando se as cerimônias              

estão ocorrendo de forma correta e se os participantes estão realizando as atividades de acordo               

com o seu papel, e três para representar o time do projeto, atuando no planejamento e                

execução das atividades. Assim como o Lego SCRUM City, o SCRUMIA se baseia nas              

cerimônias e atividades do Scrum, na estimativa das estórias do usuário, no planejamento das              

Sprints, nas reuniões diárias, na execução das atividades e na realização das Sprint Review.              

Em nível cognitivo o objetivo é reforçar conceitos e ensinar as competências necessárias para              

aplicar o conhecimento teórico adquirido para o gerenciamento de projetos utilizando Scrum            

(SAVI et al, 2011). A Figura 6 apresenta as estórias de usuário do projeto do SCRUMIA. 

Figura 6 . Estórias de usuário do SCRUMIA. 

 
Fonte: Welcome to SCRUMIA (2018). 

O Scrum Card Game é um jogo de cartas que permite aos jogadores experimentarem o               

trabalho e atividades que devem ser cumpridas durante uma Sprint. O objetivo do jogo é               

ensinar práticas de Scrum e XP (Extreme Programming) aos jogadores e apresentar possíveis             

eventos e problemas que podem ocorrer durante um projeto de software e suas soluções. Para               

isso, os jogadores devem planejar a realização das estórias de usuário relacionadas a um              

projeto fictício de forma que a equipe possa cumpri-las dentro de um período de três sprints,                

sendo que cada uma representa três rodadas no jogo. No começo do jogo, os jogadores devem                

se organizar em equipes, onde cada uma recebe as cartas relacionadas às estórias de usuário,               
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cada uma apresentando a descrição da estória, o esforço necessário para implementá-la e a              

prioridade da estória, o baralho com as cartas de eventos, problemas, e soluções, como              

representado na Figura 7, e recebem dois dados, um quadro Kanban e cartões. Em cada               

rodada os jogadores da equipe jogam os dados para saber o quanto esforço será descontado da                

estória que está sendo implementada. Ao final de cada Sprint, a equipe deve apresentar as               

estórias implementadas e fazer uma comparação entre o que foi feito e o que foi planejado                

inicialmente. Ao final da terceira Sprint o jogo termina, e a equipe com mais estória               

implementadas ganha o jogo (YEVGRASHYN, 2018). 

Figura 7 . Cartas do Scrum Card Game. 

 
Fonte: Yevgrashyn (2018). 

Para a realização deste trabalho foi escolhido como jogo não digital a ser avaliado o               

Scrum Card Game. A justificativa pela escolha deste jogo bem como as características que              

impactaram para sua seleção serão melhor explicadas no capítulo de procedimentos           

metodológicos. 

 

2.3 Modelos de Avaliação Para Jogos Educacionais 

Durante o estudo dos trabalhos apresentados na subseção anterior, foi notado uma            

deficiência quanto ao método de avaliação dos jogos propostos: poucos deles utilizaram um             

modelo específico para avaliação de jogos educacionais. Nesse contexto, já existem algumas            

propostas de frameworks e modelos  para avaliação de jogos educacionais.  

Dentre os modelos de avaliação que podem ser usados para avaliar jogos educacionais,             

destacam-se: (I) modelo de Kirkpatrick; (II) EGameFlow; e (III) MEEGA+ (Model for the             

Evaluation of Educational Games). O modelo de Kirkpatrick estabelece quatro níveis de            

avaliação: Reação, nível que mede a percepção dos jogadores, e trata do design do jogo;               
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Aprendizagem, nível que mede o aumento do conhecimento dos estudantes; Comportamento,           

nível que observa as mudanças do jogador no ambiente de trabalho após a aplicação do jogo;                

e Resultados, nível que identifica os ganhos obtidos com o treinamento medido pela             

quantidade de erros cometidos e pelo retrabalho necessário (KIRKPATRICK, 1994). 

O EGameFlow é um modelo que decompõe a avaliação em um conjunto de perguntas               

de um questionário a ser aplicado em uma amostra de jogadores após jogarem um              

determinado jogo educacional. O questionário por ele definido tem um conjunto de 42 itens              

em uma escala do tipo Likert (com respostas entre valores de 1 à 7). Essas perguntas são                 

divididas em oito dimensões a partir do objetivo da pergunta, seja ela relacionada a:              

concentração; clareza dos objetivo; feedback; desafio; autonomia; imersão; interação social; e           

melhora de conhecimento (FU; SU; YU, 2009). 

Assim como o EGameFlow, o MEEGA+ realiza a avaliação dos jogos através de um              

questionário a ser aplicado com os jogadores. Ele é um modelo sistemático para avaliação de               

jogos no nível de avaliação de reação do modelo de Kirkpatrick. O principal objetivo do               

modelo é avaliar a qualidade do jogo em relação a experiência e os objetivos de aprendizagem                

de seus jogadores. A fim de se obter a medida de qualidade do jogo, o modelo estabelece                 

fatores de qualidade para realizar a avaliação. Para medir a experiência do jogador, são              

estabelecidas oito aspectos de qualidade: foco e atenção; diversão; desafio; interação social;            

confiança; relevância; satisfação; e usabilidade, que possui cinco subfatores, aprendizagem,          

operabilidade, estética, acessibilidade e proteção do usuário contra erro. Para medir a            

aprendizagem percebida pelos jogadores, são estabelecidos dois aspectos de qualidade:          

aprendizado de curto prazo; e objetivos de aprendizagem (PETRI et al, 2016). A Figura 8               

apresenta os fatores MEEGA+ e seus respectivos aspectos de qualidade, assim como            

apresentado anteriormente. 
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Figura 8 . Fatores de qualidade do MEEGA+. 

 
Fonte: Adaptado de Petri (2016). 

Para a realização deste trabalho foi escolhido utilizar o modelo MEEGA+ para avaliar             

os jogos selecionados. Este modelo foi selecionado por englobar em parte os dois outros              

modelos apresentados. Além disso, apesar de não haver informações sobre em quantos            

estudos o MEEGA+ já foi aplicado, a versão anterior do modelo, o MEEGA, já mostrou ter                

sido bem aceito no meio acadêmico. O MEEGA já foi aplicado em 60 estudos de casos,                

avaliando 24 jogos educacionais diferentes com uma população, ou amostra, total de 1000             

estudantes de instituições de ensino superior (PETRI et al, 2016). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Metodologias Ágeis 

As metodologias ágeis podem ser vistas como uma reação ao modelo tradicional de             

desenvolvimento de software, que definia o processo como linear, seguindo uma sequência de             

fases específica, e sem preocupações com mudanças nos requisitos. Ao contrário disso,            

segundo Collier (2012), as metodologias ágeis descrevem uma abordagem para          

desenvolvimento de softwares onde requisitos e soluções são descobertos e evoluem através            

do esforço conjunto entre equipe auto-organizadas e seus stakeholders, que são indivíduos,            

grupos ou organizações que podem afetar, ser afetado ou perceber-se afetado por uma             

decisão, atividade ou resultado do projeto, segundo o PMBoK 6ª edição. As metodologias             

ágeis defendem o planejamento adaptativo, o desenvolvimento evolutivo, com entregas e           

melhorias contínuas, o que incentiva uma resposta rápida e flexível às mudanças nos             

requisitos do cliente. 

Baseado em experiências empíricas com desenvolvimento de softwares, os criadores          

do manifesto ágil estabeleceram quatro princípios que as metodologias ágeis devem seguir            

(BECK, 2001, p. 1), que são: 
I. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

II. Software em funcionamento mais que documentação completa; 

III. Colaboração com o cliente mais que negociação de contrato; 

IV. Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

A partir dos valores estabelecidos, várias propostas de métodos ágeis para           

desenvolvimento de software surgiram. Dentre os principais métodos, destacam-se o Scrum,           

FDD (Feature Driven Development) e o XP (Extreme Programming). 

O Scrum é um framework ágil para gerenciamento de projetos em situações onde é              

difícil planejar com antecedência. No Scrum, o software é desenvolvido por uma equipe             

auto-organizada de maneira incremental, com iterações de 2 a 4 semanas chamadas de             

Sprints. Com ele, as estórias do usuário são registradas no Product Backlog . Então o Product               

Owner , que é o responsável por representar a empresa do cliente no time de desenvolvimento,               

prioriza as estórias, selecionando quais delas deverão ser implementadas em cada Sprint,            

constituindo a Sprint Backlog. A partir disto, os membros da equipe de desenvolvimento             

devem selecionar quais estórias da Sprint Backlog serão implementadas por eles durante o             

período da iteração. Diariamente, os membros da equipe de desenvolvimento devem realizar            

 



 

22 

um Daily Meetings , onde cada um deve apresentar o que foi feito no último dia de trabalho, o                  

que é planejado para ser feito hoje e as dificuldades enfrentadas na realização das atividades.               

O Scrum Master é o responsável por resolver problemas e garantir que todos possam trabalhar               

efetivamente (SCHWABER; BEEDLE, 2002).  

O FDD, ou desenvolvimento guiado por funcionalidades, é um processo de           

desenvolvimento ágil iterativo e incremental. Nele, as funcionalidades do sistema a ser            

desenvolvido são priorizadas e alocadas a uma iteração específica levando em conta            

principalmente o valor que a funcionalidade agrega ao cliente. O FDD consiste de cinco              

atividades básicas: (I) Desenvolvimento de modelo abrangente, que consiste na visão geral do             

escopo do sistema e seu contexto e construção de modelos para representar o domínio; (II)               

Construção de lista de funcionalidades, que, a partir do conhecimento obtido na primeira             

atividade, cria uma lista de todas as funcionalidades que devem ser implementadas; (III)             

Planejar por funcionalidade, desenvolver plano de desenvolvimento para apresentar quais          

funcionalidades devem ser implementadas e por quais programadores; (IV) Detalhar por           

funcionalidade, onde o programador chefe cria e inspeciona modelos para implementar uma            

funcionalidade; e (V) Construir por funcionalidade, onde os programadores implementam a           

funcionalidade seguindo o modelo e, se ela for bem sucedida nos testes e inspeções, pode ser                

integrada com o build , que é o conjunto de funcionalidades já implementadas (PALMER;             

FELSING, 2001). 

O XP, ou programação extrema, é um processo de desenvolvimento baseado em um             

conjunto de valores e práticas que atuam em conjunto para assegurar que o cliente sempre               

receba valor com as entregas do software. Ele é baseado em 4 valores: (I) Feedback , que                

permite que o cliente participe do desenvolvimento; (II) Comunicação, que permite que os             

detalhes do projeto sejam identificados e tratados; (III) Simplicidade, que foca o            

desenvolvimento somente daquilo que realmente é necessário para o cliente; e (IV) Coragem,             

para manter o software evoluindo, sem temer gerar falhas em partes do sistema que já               

estavam funcionando. Além dos valores, o XP consiste em 12 práticas, que complementam os              

valores apresentados: cliente presente, jogo do planejamento, Daily Meeting , programação em           

pares, desenvolvimento guiado por testes, refatoração, código coletivo, código padronizado,          

design simples, metáfora, ritmo sustentável, integração contínua e entregas curtas (TELES,           

2004). 
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Para a realização deste trabalho, foram realizadas buscas por jogos educacionais que            

abordassem a metodologia ágil Scrum por ser o método de gerenciamento ágil mais             

amplamente adotado das metodologias apresentadas anteriormente (HOSSAIN; BABAR;        

PAIK, 2009). 

 

3.2 Jogos Educacionais 

Assim como apresentado anteriormente, com o aumento do uso das tecnologias           

digitais, diversas mudanças ocorreram nas relações e na maneira de pensar (SÁNCHEZ,            

2014), influenciando diretamente no modo com que os estudantes estudam e aprendem. A fim              

de acompanhar as mudanças dos estudantes, os jogos educacionais vêm se espalhando pela             

educação, sendo aplicados como estratégia de ensino e aprendizagem, dirigida a um            

público-alvo caracterizado como geração gamer, e há resultados positivos sendo obtidos           

através de experiências com jogos educacionais (SHELDON, 2012). 

Os jogos educacionais são jogos que não se destinam apenas ao entretenimento de             

seus jogadores, mas são desenvolvidos com propósitos educacionais. Eles são jogos           

destinados para ensino de algum conteúdo, para expandir os conhecimentos de seus            

jogadores, simular atividades práticas em um ambiente não real, dentre outros. A diferença             

trazida pelo uso de jogos educacionais é que eles permitem uma maior interatividade entre os               

estudantes e o conteúdo a ser ensinado e incentivam o aprendizado através da experiência.  

A utilização de jogos educacionais já mostrou ter impacto positivo no processo de             

ensino aprendizagem. A seguir são apresentados alguns dos principais benefícios que eles            

podem trazer para o processo de ensino-aprendizagem (SAVI, 2011, p. 54-55):  
● Efeito motivador: com desafios motivadores e bem planejados, é possível capturar a            

atenção e entusiasmo dos estudantes e direcioná-los para o aprendizado de um            

determinado assunto; 

● Facilitador do aprendizado: através de recursos gráficos, os jogos educacionais          

conseguem facilitar o entendimento do conteúdo a ser ensinado. Além disso, através            

da simulação de cenários reais, os jogos conseguem melhorar o pensamento           

estratégico dos estudantes para resolução de problemas; 

● Aprendizado por descoberta: por conta do feedback imediato, os estudantes podem           

aprender através da tentativa e erro. Juntando a isso um ambiente livre de riscos              

reais, os jogadores se sentem mais livres para tomar novas decisões, estimulando a             

experimentação de novos cenários; 
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● Experiência de novas identidades: pelo fato de que em muitos jogos o jogador tem              

que assumir a identidade de um personagem do jogo, é possível obter o aprendizado              

com as competências e conhecimentos associados ao personagem assumido; 

● Socialização: jogos educacionais podem servir como agentes mediadores de         

socialização, permitindo que jogadores troquem informações, compartilhem       

problemas e se ajudem para resolver um problema comum; 

● Coordenação motora: há vários jogos que promovem o desenvolvimento de          

capacidades motoras e habilidades espaciais (Gros. 2003); 

● Comportamento expert: ao muito se jogar um jogo com desafios educacionais, o            

jogador ganha um sentimento de expertise sobre o tema abordado através da prática             

constante. 

Os jogos podem ser classificados como não digitais ou digitais. Os digitais são             

caracterizados por serem representados em forma de elementos gráficos interativos jogados           

por meio de um dispositivo virtual, como um celular ou computador. Já os jogos não-digitais               

são caracterizados por serem representados ou envolverem objetos físicos e palpáveis,           

podendo ser jogados com cartas, tabuleiros, objetos esportivos, dentre outros (LUCCHESE;           

RIBEIRO, 2009).  

A experiência a ser descrita neste trabalho se concentra nos jogos educacionais            

voltados para o ensino da metodologia ágil Scrum em disciplinas de Engenharia de Software e               

áreas afins. Como apresentado anteriormente nos trabalhos relacionados, há várias propostas           

de jogos digitais e não digitais para ensino da metodologia ágil Scrum. Para a realização do                

trabalho, foram escolhidos para serem avaliados um jogo digital e um não digital, que são               

respectivamente o SCRUM’ed e o Scrum Card Game. Posteriormente, na seção de            

procedimentos metodológicos, será melhor explicada a justificativa para a escolha de ambos. 

 

3.3 Grounded Theory 

Grounded Theory é uma metodologia sistemática que, através de uma coleção e            

análise de dados, pode concentrar as informações coletadas para a construção de uma teoria              

(MARTIN; TURNER, 1986). Ele tem como base a codificação dos dados coletados e procura              

elaborar, através da identificação de códigos e categorias dos dados, uma teoria geral sobre as               

informações. O princípio do Grounded Theory é a junção dos métodos indutivo com dedutivo              

de modo a criar uma abdução, que é uma forma de inferência lógica que a partir de                 

observações sobre um determinado evento procura encontrar uma explicação simples e           

provável para a ocorrência dele. 
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A codificação dos dados coletados é importantíssima para que as categorias de dados             

possam ser identificadas e as teorias possam ser encontradas. Em pesquisas sobre Grounded             

Theory, foram estabelecidas três tipos básicos de codificação (CORBIN; STRAUSS, 1990): 

● Codificação aberta: é um processo interpretativo para decomposição dos         

dados. Nele os eventos, interações e ações (dados) são comparados entre si            

para identificar similaridades e diferenças, e com isso é possível agrupar os            

eventos, interações e ações. Com o agrupamento, é possível gerar código dos            

dados coletados, e obter uma compreensão mais detalhada sobre eles. 

● Codificação axial: é um processo dedutivo onde os relacionamentos e          

similaridades entre os códigos e categorias são levados em conta para a            

formulação de teoria. Muitas vezes eventos, ações e interações têm          

similaridades entre si, ou causam um relacionamento de causa e efeito, onde a             

ocorrência de um evento, ação ou interação é consequência da ocorrência de            

outro. Com isso é possível gerar categorias de códigos através da utilização de             

relacionamentos “é um” ou “é causa de”.  

● Codificação seletiva: processo pelo qual todas as categorias e códigos são           

unificados através de uma super categoria central. A categoria central deve ser            

descoberta a partir da utilização dos relacionamentos para gerar categorias de           

códigos cada vez mais abstratas, até que, após mapear todos os           

relacionamentos, a categoria central possa ser obtida. A obtenção dela          

representa o fenômeno central da análise dos dados.  

Na academia, Grounded Theory tem sido aplicada em várias pesquisas de Engenharia            

de Software. Algumas das recentes pesquisas na área que utilizam Grounded Theory são para              

comparar as abordagens textual e gráfica para especificação de casos de uso (NASCIMENTO             

et al, 2016), para fornecer uma visão geral de uma abordagem de pesquisa mista em               

Engenharia de Software utilizando uma abordagem quantitativa e qualitativa (DI PENTA;           

TAMBURRI, 2017) e para elaborar uma teoria de como ocorre o processo de transição para               

metodologias ágeis no desenvolvimento de softwares (HODA; NOBLE, 2017). 

Para a realização deste trabalho Grounded Theory será utilizada para a categorização            

dos comentários dos estudantes sobre os jogos, a fim de identificar os pontos positivos e               

negativos dos jogos a serem avaliados. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar o uso de jogos digitais e não digitais              

voltados para o ensino de Scrum em relação ao aprendizado proporcionado pelos jogos e a               

experiência dos jogadores ao jogá-los. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Para se alcançar o objetivo geral proposto neste trabalho, os seguintes objetivos            

específicos devem ser considerados: 

● Compreender como os jogos podem apoiar o ensino de disciplinas da Ciência de             

Computação e Engenharia de Software. 

● Conhecer as principais necessidades no ensino de Scrum. 

● Identificar propostas de jogos educacionais digitais e não digitais para o ensino de             

Scrum. 

● Analisar propostas e formas de avaliação de jogos educativos em outras áreas da             

Engenharia de Software. 

● Verificar a aceitação de jogos educacionais como método de ensino em disciplinas de             

ensino superior. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma vez que está sendo proposto um estudo de caracterização de jogos educacionais             

voltados ao ensino de metodologias ágeis, foram realizados os seguintes procedimentos para o             

cumprir os objetivos: (1) Identificação de jogos educacionais; (2) Estudo dos jogos            

encontrados; (3) Seleção dos jogos; (4) Estudo exploratório sobre o jogo não-digital Scrum             

Card Game; (5) Estudo comparativo entre o jogo digital SCRUM’ed e o jogo não digital               

Scrum Card Game; e (6) Análise dos dados obtidos. 

 

5.1 Identificação de Jogos Educacionais 

Foram realizadas pesquisas na internet, em periódicos, journals e conferências por           

trabalhos acadêmicos que apresentam jogos educacionais digitais e não digitais direcionados           

ao ensino da metodologia ágil Scrum.  

Como resultado desta atividade, se tem os trabalhos relacionados já apresentados           

anteriormente, que são os jogos digitais SCRUM’ed (SCHNEIDER, 2015), SCRUM-scape          

(CAMARGO, 2013), Playing Scrum (SILLER; BRAGA, 2013) e Scrum Game (GKRITSI,           

2011), e os jogos não digitais Lego SCRUM City (AGILE, 2013), SCRUMIA (SAVI et al,               

2011) e Scrum Card Game (YEVGRASHYN, 2018). 

 

5.2 Estudo dos Jogos Encontrados 

Após a identificação dos jogos educacionais, os trabalhos acadêmicos em que eles são             

apresentados foram estudados para permitir um maior entendimento sobre o escopo do Scrum             

e de outras metodologias ágeis que cada trabalho enfoca, além de sua jogabilidade, tempo de               

duração e mecânica de cada um dos jogos. 

 

5.3 Seleção dos Jogos 

Para a seleção dos jogos digital e não digital, foi levado em conta principalmente a               

quantidade de material necessário para executar cada jogo, e se o jogo já foi avaliado               

utilizando um modelo de avaliação de jogos educacionais. Além disso, foi dada preferência             

também por escolher pelo menos um jogo do tipo RPG por conta dos benefícios promovidos               

por esse tipo de jogo (SOBRAL, 2017). 
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A Tabela 1 apresenta as características dos jogos identificados, destacando também           

quais jogos foram selecionados para serem aplicados no experimento, que foram o            

SCRUM’ed e o Scrum Card Game.  

Tabela 1. Características dos jogos para ensino de metodologias ágeis. 

Jogo Tipo de jogo Método 

ágil  

Material 

necessário 

Avaliado 

com modelo 

para jogos 

educacionais 

Jogo é 

RPG 

Scrum’ed Digital Scrum Computador Sim Sim 

SCRUM-scape Digital Scrum Computador Sim Sim 

Playing Scrum Digital Scrum Computador Não Sim 

Scrum Game Digital Scrum Computador Não Sim 

Lego SCRUM City Não digital Scrum Peças de lego e 

papel para o 

tabuleiro, 

estórias de 

usuário, cartas 

de planning 

poker  e de 

eventos 

Não Não 

SCRUMIA Não digital Scrum Papel para as 

estórias de 

usuário, quadro 

de atividades e 

para o burndown 

chart  

Sim Sim 

Scrum Card Game Não digital Scrum 

e XP 

Papel para as 

estórias de 

Não Não 
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usuário e 

quadro de 

atividades 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

Os jogos Scrum Card Game e SCRUM’ed foram selecionados por serem jogos de             

tipos diferentes (um digital e outro não digital), por não necessitarem de tanto material para               

serem aplicados e por serem jogos com escopo sobre o Scrum diferentes. Enquanto o Scrum               

Card Game engloba mais eventos que podem emergir durante um projeto de desenvolvimento             

ágil e o planejamento das sprints , o SCRUM’ed foca mais nos papéis, eventos e artefatos do                

Scrum. Além disso, o SCRUM’ed foi selecionado por ser um jogo RPG, que, como foi               

afirmado anteriormente, seria dada preferência para esse tipo de jogo.  

 

5.4 Estudo exploratório sobre o jogo não-digital Scrum Card Game 

O Scrum Card Game foi adotado em uma aula de Processos de Software na              

Universidade Federal do Ceará no campus de Russas. O estudo exploratório tinha o objetivo              

de avaliar a percepção dos estudantes com apenas um tipo de jogo e dar experiência com                

experimentos de aplicação de jogos educacionais. 

O estudo foi conduzido no primeiro semestre de 2018 e contou com a participação de               

34 estudantes que participam da disciplina. Ao fim da aula, por um período de 12 horas, o                 

questionário online do MEEGA+ foi disponibilizado na plataforma Google FormsTM para que            

os estudantes pudessem avaliar o jogo. 

 

5.5 Estudo comparativo entre o jogo digital SCRUM’ed e o jogo não digital Scrum 

Card Game 

O estudo comparativo entre o jogo não digital Scrum Card Game e o jogo digital               

SCRUM’ed foi conduzido em uma aula de Experimentação em Engenharia de Software na             

Universidade Federal do Ceará no campus de Russas. O estudo comparativo tinha o objetivo              

de analisar e comparar as percepções dos alunos ao usarem diferentes tipos de jogos. 

O estudo foi conduzido no segundo semestre de 2018 e contou com a participação de               

30 estudantes matriculados na disciplina. Os estudantes foram divididos em dois grupos: um             

grupo de 18 participantes que jogaram o jogo digital SCRUM’ed e um grupo de 12               
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participante que jogaram o jogo não digital Scrum Card Game. Ao fim da aula os               

questionários impressos do MEEGA+ para avaliar os jogos foram distribuídos para que os             

estudantes pudessem avaliar os jogos que jogaram. 

 

5.6 Análise dos dados obtidos 

Após a aplicação dos questionários dos jogos, os dados obtidos a partir de sua              

avaliação foram analisados conforme os fatores de qualidade de aprendizado percebido e            

experiência do usuário estabelecidos pelo MEEGA+. A análise foi conduzida com base no             

estudo quantitativo dos gráficos gerados pelos arquivos disponibilizados pelos criadores do           

MEEGA+.  

Além disso, foi conduzido um estudo qualitativo dos dados a partir da análise dos              

comentários dos estudantes sobre os pontos fortes e as sugestões de melhoria no jogo com               

Grounded Theory. Para identificar os principais pontos positivos e negativos identificados,           

foram utilizadas as codificações aberta e axial do GT, permitindo agrupar os comentários dos              

estudantes em códigos e organizá-los de modo a obter uma visão abrangente sobre a              

percepção dos estudantes. O software Atlas.ti foi adotado na condução desta análise. Os              1

códigos e categorias foram identificados pelo autor deste trabalho e foram revisados por sua              

orientadora, que possui experiência na codificação com GT. As análises dos dados obtidos             

serão apresentadas nas próximas seções para cada um dos estudos, apresentando os dados de              

cada jogo avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ATLAS.ti. Acesso em 28 de outubro de 2018. Disponível em:https://atlasti.com/ 
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6 ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Nesta seção serão apresentados o planejamento, execução e análise dos dados           

coletados no estudo exploratório da pesquisa, com a aplicação do Scrum Card Game na              

disciplina de Processos de Software. Com a aplicação e avaliação do jogo, foi possível ganhar               

mais experiência com a aplicação de jogos educacionais em experimentos e com as             

ferramentas e técnicas que seriam utilizadas no estudo comparativo, além de avaliar a             

percepção dos estudantes com jogo. Os resultados obtidos com a aplicação do Scrum Card              

Game na turma de Processos de Software foram publicados em um artigo completo no              

Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) (MOREIRA; MARQUES, 2018) e           

serão apresentados a seguir. 

 

6.1 Planejamento 

Após a seleção dos jogos, o questionário modelo do MEEGA+ para jogos não digitais              

foi customizado de forma a avaliar também a aprendizagem dos estudantes em relação ao              

escopo do Scrum que é abordado no Scrum Card Game. O Apêndice 1 mostra o questionário                

do MEEGA+ especificado para avaliar o Scrum Card Game na etapa exploratória.  

A escolha por se iniciar a pesquisa com a aplicação do jogo não digital antes, como                

estudo exploratório, se deve às vantagens que os jogos não digitais têm em relação aos               

digitais. Em análise feita por Petri, von Wangenheim e Borgatto (2017), jogos não digitais,              

em geral, promovem uma experiência melhor aos jogadores do que jogos digitais,            

principalmente em relação aos aspectos de diversão e interação social.  

O estudo exploratório ocorreu em abril de 2018 com o Scrum Card Game sendo              

adotado na turma de Processos de Software. Para a adoção dos jogos, tanto no estudo               

comparativo como no estudo exploratório, a instrutora teve o apoio de um moderador para o               

acompanhamento dos times, que é o autor deste trabalho. 

 

6.2 Execução 

O Scrum Card Game foi aplicado em 10/04/2018 e contou com a participação de 34               

estudantes que participam da disciplina de Processos de Software. O tempo de utilização do              

jogo foi de aproximadamente 1 hora, sendo que no início, antes do jogo começar, a turma foi                 

dividida em 8 grupos, de 4 a 5 estudantes cada, e as regras do jogo e seus componentes foram                   

explicados a todos. Ao fim da aula, foi disponibilizado, por um período de 12 horas, o                
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questionário online do MEEGA+ na plataforma Google Forms TM. Ao término do período de             

avaliação, 31 estudantes responderam ao questionário.  

No início da aula, a instrutora apresentou o objetivo geral e regras do jogo e orientou                

os estudantes a organizarem-se em oito times de 4-5 jogadores. Em seguida, o material do               

jogo foi distribuído para os times pela instrutora e pelo moderador. Aos times foi              

disponibilizado o tempo de 15 minutos para confecção do quadro Kanban e familiarização             

com as cartas do jogo. 

Em seguida, a instrutora criou no quadro branco uma tabela com duas colunas             

“Planejado” e “Realizado” e coletou de cada time as estimativas da primeira sprint: número              

de estórias a serem concluídas e a produtividade (definido pela soma dos pontos de cada               

estória). Quando todos os times concluíam a sprint, a instrutora coletava o número de estórias               

concluídas e a produtividade real. Uma análise era realizada por cada time para definir as               

estimativas da sprint seguinte e dar prosseguimento ao jogo. Ao longo do jogo, a instrutora e                

o moderador esclareceram dúvidas sobre as regras e cartas e auxiliaram os times, quando              

necessário, para a realização de alguma ação ou tomada de decisão. 

Por conta das limitações de tempo e do alto número de jogadores por time, o jogo teve                 

que ser adaptado para duas sprints. Apesar de o acompanhamento ocorrer até a segunda              

sprint, alguns times se sentiram mais confiantes com o jogo e decidiram avançar no jogo,               

concluindo a terceira sprint. 

Ao final do jogo, a instrutora conduziu uma discussão a respeito dos principais fatores              

que impactaram no resultado dos times e de que forma o jogo simula experiências reais de                

times ágeis. 

Após o jogo ser jogado, os estudantes da turma de Processos de Software tiveram um               

período de até 12 horas, que seria até o fim do dia, para responderem ao questionário do                 

MEEGA+ especificado para o jogo. O questionário foi disponibilizado na plataforma Google            

FormsTM  para que os estudantes o respondessem. 2

 

6.3 Análise dos Resultados 

A Figura 9 e a Figura 10 apresentam os resultados obtidos na avaliação do jogo,               

conforme sugerido pelo modelo MEEGA+. Com relação aos resultados utilizando o modelo            

MEEGA+, no fator de qualidade experiência do jogador, foram avaliados os aspectos atenção,             

2Google Forms. Acesso em 28 de outubro de 2018. Disponível em: https://www.google.com/forms/about/  

 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
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diversão, desafio, interação social, confiança, relevância, satisfação e usabilidade. A Figura 9            

mostra a avaliação dos estudantes em cada um desses aspectos. 

A avaliação da experiência dos jogadores foi de maneira geral positiva em todos os              

aspectos. Quando houve indicação de discordância pelos estudantes, esta porcentagem foi           

baixa, menor que 17%. Contudo, para algumas afirmativas houve indicação de neutralidade            

pelos estudantes. 

Figura 9. Gráfico de avaliação do Scrum Card Game (estudo exploratório), fator  

Experiência do Jogador. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Alguns estudantes discordaram ou indicaram neutralidade em relação a afirmativas          

sobre os aspectos de usabilidade (“O design do jogo é atraente - tabuleiro, cartas, etc.”, “Eu                

precisei aprender poucas coisas para poder começar a jogar o jogo”, “Eu acho que a maioria                

das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente” e “As regras do jogo são claras e                
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compreensíveis”) e confiança (“Quando olhei pela primeira vez o jogo, eu tive a impressão de               

que seria fácil para mim”). Esses resultados podem ter sido influenciados principalmente pela             

quantidade de elementos e regras do jogo, o que pode ter dificultado o entendimento dos               

estudantes e diminuído sua confiança ao jogar. 

Também foram observadas discordâncias e indicação de neutralidade em relação aos           

itens do aspecto desafio (“Este jogo é adequadamente desafiador para mim”, “O jogo oferece              

novos desafios com um ritmo adequado” e “O jogo não se torna monótono nas suas tarefas                

(repetitivo ou com tarefas chatas)”). O fato de o jogo seguir a mesma dinâmica ao longo das                 

sprints, não apresentando novos desafios e atividades no decorrer das sprints pode ter             

ocasionado este resultado. 

Em relação às discordâncias e neutralidade sobre o aspecto de satisfação (“Completar            

as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização” e “É devido ao meu esforço pessoal                 

que eu consigo avançar no jogo”), estas podem ter sido resultantes do fato de as atividades do                 

jogo não dependerem das habilidades dos jogadores, mas sim de sua sorte ao jogarem os               

dados que definiam sua produtividade e retirarem as cartas que poderiam apresentar eventos,             

problemas ou soluções. 

No que diz respeito aos aspectos de diversão e interação social, todos os estudantes              

concordaram com as afirmativas “Eu pude interagir com outras pessoas durante o jogo” e “Eu               

me diverti com o jogo”. Contudo, por conta do grande entusiasmo e da quantidade de times                

que estavam jogando simultaneamente, a instrutora e o moderador sentiram dificuldades em            

gerenciar a dinâmica do jogo e acompanhar todos os times. 

O fato de o sucesso do time depender das jogadas de cada jogador pode ter               

influenciado positivamente na avaliação de algumas afirmativas do aspecto interação social           

(“O jogo promove momentos de cooperação e/ou competição entre os jogadores” e “Eu me              

senti bem interagindo com outras pessoas durante o jogo”). 

Acerca das discordâncias no aspecto de atenção (“Eu estava tão envolvido no jogo que              

eu perdi a noção do tempo” e “Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor enquanto jogava                 

este jogo”), estas podem ter sido causadas pela influência externa dos outros times, o que               

pode ter interferido na atenção dos estudantes, mesmo que eles estivessem concentrados no             

jogo. 

E por fim, considerando as discordâncias no aspecto de relevância (“O conteúdo do             

jogo é relevante para os meus interesses”), estas podem ter sido ocasionadas pelo fato de               
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alguns estudantes preferirem jogos digitais do que jogos não-digitais. Contudo, todos os            

estudantes concordam que “É claro para mim como o conteúdo do jogo está relacionado com               

a disciplina”. 

Com relação aos resultados no fator de qualidade aprendizado percebido, foram           

avaliados os aspectos aprendizado de curto prazo e objetivos de aprendizagem. A Figura 10              

apresenta a avaliação dos estudantes em cada um desses aspectos. Apesar de obter um item               

com indicação de neutralidade, é notável que o fator aprendizado percebido foi avaliado de              

maneira positiva pelos estudantes. 

Isso mostra o cumprimento com o objetivo apresentado anteriormente, revelando que           

com o jogo os estudantes puderam ter uma experiência prática, ainda que em um ambiente               

simulado, com alguns desafios, tomada de decisões e resolução de problemas de um ambiente              

de desenvolvimento de software. 

Em relação ao aspecto aprendizagem de curto prazo, é visto que a avaliação dos              

estudantes foi bem positiva, com nenhuma discordância nas afirmativas avaliadas. Apesar da            

ótima avaliação, foram observadas discordâncias em uma das afirmativas no aspecto objetivos            

de aprendizagem (“O jogo contribuiu positivamente para meu aprendizado no planejamento           

das sprints”). Tal afirmativa é referente ao planejamento das sprints, que nas questões abertas              

do questionário em que alguns estudantes apontaram melhorias no planejamento das sprints,            

afirmando que o jogo não permite que os times alterem a sequência de execução das estórias 

Figura 10. Gráfico de avaliação do Scrum Card Game (estudo exploratório), fator 

Aprendizado Percebido. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para entender melhor os aspectos do jogo que impactam de modo positivo e negativo              

na percepção dos estudantes, foram analisadas as respostas dadas às questões abertas do             

questionário: “Cite 3 pontos fortes do jogo”, “Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo” e                
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“Comentários adicionais”. Dos 31 estudantes que avaliaram o Scrum Card Game, 26 fizeram             

comentários acerca dos pontos positivos no jogo, enquanto 16 informaram os pontos que             

deveriam melhorar no jogo.Como resultado da etapa de codificação, foram identificados 18            

códigos e três categorias. A Figura 11 apresenta as categorias identificadas sobre os pontos              

positivos. 

Figura 11. Categorias relacionadas aos pontos positivos do  

Scrum Card Game (etapa exploratória). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

As categorias apresentadas contêm dois números que representam, respectivamente, o          

grau de fundamentação (número de citações do código) e o grau de densidade teórica (número               

de relacionamentos da categoria com outros códigos). Como só foram mostradas as categorias             

dos dados, o grau de fundamentação é igual a zero. Por outro lado, na Tabela 2 são detalhados                  

os códigos associados às categorias apresentadas, detalhando o grau de densidade teórica. 

Tabela 2. Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos positivos da 

codificação sobre o Scrum Card Game (etapa exploratória). 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Habilidades 

desenvolvidas 

{9} 

Visão crítica dos jogadores/Tomada de decisões/Trabalho em equipe 

e cooperação/Associa os problemas com as suas respectivas 

soluções/Planejamento das sprints/Simula o ambiente de 

desenvolvimento de software 
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Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Conhecimentos 

técnicos 

{3} 

Aprendizado prático/Favorece a aprendizagem sobre metodologias 

ágeis 

Experiência do  

jogador 

{9} 

O jogo é interessante/Promove o engajamento/ O jogo é desafiador/O 

jogo é dinâmico/O jogo é rápido/O jogo é legal/O jogo é fácil de 

jogar 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os códigos com maior grau de fundamentação são apresentados na Tabela 3,            

juntamente com exemplos de citações dos estudantes. 

Tabela 3.  Códigos sobre pontos positivos com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o Scrum Card Game (etapa exploratória). 

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo permite   

trabalho em equipe   

e cooperação para   

realizar atividades 

{13} 

“Cooperação entre membros da equipe”, “A cooperação entre os 

integrantes da equipe” e “Interação entre os jogadores” 

O jogo favorece a    

aprendizagem 

sobre metodologias  

ágeis 

{9} 

“permitindo ao aluno um maior entendimento do conteúdo” e “o jogo 

estimula a aprendizagem” 
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Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo permite   

comunicação entre  

os jogadores 

{6} 

“Comunicabilidade entre membros de um time” e “Exercita a 

comunicação do time para tomar as melhores decisões” 

O jogo simula o    

gerenciamento de  

um ambiente de   

desenvolvimento 

de software 

{5} 

“simular bem um projeto” e “o jogo cita problemas reais que 

acontecem” 

O jogo permite que    

os jogadores  

relacionem os  

problemas com as   

suas soluções 

{5} 

“Desenvolvimento do pensamento para resolução de problemas” e 

“Incentiva a pensar nos eventos que podem acontecer ao desenvolver 

uma história e como podemos reagir a isso” 

O jogo é divertido 

{5} 

“Ser divertido (estimulando a cooperação dos membros)” 

O jogo permite um    

aprendizado prático 

{5} 

“Colocar em prática conceitos que normalmente só são vistos de 

forma teórica” e “Entendimento do Scrum na prática” 

O jogo é dinâmico 

{4} 

“Não é monótono” e “Dinâmico” 
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Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo é fácil de     

jogar 

{4} 

“fácil” e “simples” 

O jogo permite que    

os jogadores façam   

planejamento das  

sprints 

{3} 

“estratégias para realizar os sprints” e “Planejamento” 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da análise dos códigos identificados, se observou uma concordância entre os             

códigos relacionados aos pontos positivos e o resultado da avaliação em relação aos aspectos              

do MEEGA+. Na codificação, os estudantes destacaram as habilidades desenvolvidas pelo           

jogo, corroborando com o fator de qualidade aprendizado percebido, que obteve um alto             

índice de concordância na avaliação pelos estudantes. 

Em relação aos pontos a melhorar no jogo, foram identificados 14 códigos nos             

comentários e quatro categorias, com as categorias sendo apresentadas na Figura 12. 

Figura 12.  Categorias relacionadas aos pontos a melhorar no 

 Scrum Card Game (etapa exploratória). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Tabela 4 são detalhadas as quatro categorias sobre os pontos a melhorar no jogo,               

com o grau de densidade teórica e os códigos relacionados a cada categoria. 
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Tabela 4.  Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos a melhorar da 

codificação sobre o Scrum Card Game (etapa exploratória). 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Modo de aplicação 

{3} 

Regras do jogo deveriam ser mais bem apresentadas/Deveria haver 

premiação aos vencedores 

Design do jogo 

{4} 

Seria mais interessante se o jogo fosse digital/Deveria haver um link 

entre as cartas de solução e de problema/Maior detalhamento das 

cartas 

Escopo do jogo 

{4} 

Deveria ter mais cartas de problemas, soluções e eventos/Haver 

estórias relacionadas a projetos diferentes/Deveria haver mais 

estórias de usuário 

Jogabilidade 

{7} 

Poderia permitir a divisão de papéis entre os membros do 

time/Deveria ter mais sprints/O time deveria escrever as soluções 

para os problemas/Permitir que o time defina a ordem de prioridade 

das estórias/Poderia depender mais das habilidades dos jogadores do 

que da sorte 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os códigos com maior grau de fundamentação teórica são apresentados na Tabela 5,             

com exemplos de citações dos estudantes.  
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Tabela 5.  Códigos sobre pontos a melhorar com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o Scrum Card Game (etapa exploratória). 

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Exemplos 

Regras do jogo   

deveriam ser mais   

bem apresentadas 

{6} 

 “As regras poderiam ter sido passadas mais claramente” e “Deixar 

as regras de maiores dúvidas bem claras para todos os times no 

início do jogo” 

O jogo deveria ter    

mais cartas de   

problemas, soluções  

e eventos 

{3} 

“Mais soluções e mais problemas”, “Mais desafios (problema 

solução)” e “Mais situações de projeto (mais cartas)” 

Haver estórias  

relacionadas a  

projetos diferentes 

{2} 

“Existirem baralhos relacionados a um projeto específico” e “ter 

mais opções de sistema a ser realizado” 

Deveria haver um   

link entre as cartas    

de solução e as de     

problema 

{2} 

“Nas cartas das soluções poderiam estar claras quais problemas elas 

solucionam” e “soluções de problemas não tão claras” 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com os resultados obtidos por meio do GT, é possível que os códigos associados ao               

modo de aplicação e design do jogo tenham impactado nos resultados dos aspectos de              

usabilidade e confiança avaliados por meio do MEEGA+. Além disso, os códigos associados             

ao escopo do jogo e jogabilidade do jogo podem justificar os resultados dos aspectos de               

desafio e satisfação avaliados pelo modelo MEEGA+. 
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A partir dos resultados apresentados anteriormente, é possível destacar algumas          

observações sobre a adoção do jogo e seus resultados: 

● A percepção dos estudantes sobre o jogo Scrum Card Game foi em geral positiva,              

considerando que em média 87% dos estudantes concordaram com as afirmativas do            

modelo MEEGA+, 26 estudantes indicaram pontos positivos do jogo, enquanto          

somente 16 estudantes indicaram pontos a melhorar no jogo; 

● Os estudantes consideraram que o jogo promove a aplicação prática do framework            

Scrum e das práticas ágeis associadas, simulando um ambiente ágil de           

desenvolvimento de software; 

● Os estudantes indicaram que o Scrum Card Game promove o desenvolvimento de            

habilidades, como o trabalho em equipe, tomada de decisão e identificação de            

problemas, riscos e soluções em um ambiente ágil de software. 

Vale ressaltar alguns pontos que podem ajudar a trazer resultados mais positivos: (1) o              

modo de aplicação pode ser melhorado com a adoção de uma estratégia diferente para              

explicação das regras, que neste relato foram explicadas verbalmente com o apoio de slides              

pela instrutora antes do jogo começar; (2) de acordo com a quantidade de times é necessária a                 

participação de mais moderadores para que os times tenham o acompanhamento adequado em             

caso de dúvidas. 

A partir dessa experiência e outras experiências prévias da instrutora com o Scrum             

Card Game, é possível destacar algumas recomendações aos instrutores que tenham a            

intenção de adotar o jogo futuramente: 

● Adotar o jogo com um número menor de times ou um número maior de moderadores               

pode facilitar o acompanhamento do jogo. Sugere-se a participação de um moderador            

para cada dois times; 

● Além de apresentar verbalmente as regras do jogo, a entrega de um resumo com as               

regras escritas aos jogadores que possa ser consultada ao longo do jogo, pode             

aumentar a confiança do time e reduzir a demanda dos moderadores; 

● Ter no máximo quatro times em um mesmo ambiente ou sala pode auxiliar a reduzir               

as interferências de outros times e melhorar os resultados associados à atenção dos             

estudantes no jogo; 

● O jogo em sua versão original está disponível no idioma inglês. Portanto, traduzir as              

cartas do jogo para o português facilitou o entendimento das cartas e a assimilação              
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entre os problemas e soluções, o que fez reduzir o número de dúvidas por parte dos                

jogadores dos times. 
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7 ESTUDO COMPARATIVO 

Nesta seção serão apresentados o planejamento, execução e análise dos dados           

coletados no segundo estudo da pesquisa, com a aplicação dos jogos Scrum Card Game e               

SCRUM’ed na disciplina de Experimentação em Engenharia de Software. Com a avaliação            

dos jogos, foi possível analisar e comparar as percepções dos alunos ao usarem diferentes              

tipos de jogos. 

 

7.1 Planejamento 

Como cada jogo escolhido enfoca em aspectos diferentes do Scrum, os objetivos de             

aprendizado de ambos os jogos foram identificados e perguntas foram elaboradas para avaliar             

cada jogo em relação aos seus respectivos objetivos de aprendizagem. Entretanto, como o             

objetivo do experimento também é de comparar a aprendizagem de Scrum com os dois jogos,               

as perguntas elaboradas para cada jogo foram mescladas e inseridas nos questionários do             

MEEGA+ de cada um dos jogos. O Apêndice 2 e o Apêndice 3 apresentam os questionários                

especificados para avaliar respectivamente o Scrum Card Game e o SCRUM’ed no            

experimento da turma de Experimentação em Engenharia de Software. 

Antes da realização do experimento, foi disponibilizado um questionário de          

caracterização online aos estudantes da turma de Experimentação em Engenharia de Software,            

a fim de identificar o nível de conhecimento e prática de metodologias ágeis e a familiaridade                

dos participantes do experimento com metodologias ágeis. O Apêndice 4 apresenta o            

questionário para a caracterização dos participantes. 

Ao fim do período de coleta de informações, 25 alunos responderam ao questionário.             

Como seria feita uma comparação da experiência de dois jogos com dois grupos diferentes, os               

participantes foram distribuídos de modo a manter o balanceamento dos grupos. Para o             

balanceamento, foi levado em conta a experiência do participante com jogos digitais e não              

digitais, conhecimento dos jogadores com metodologias ágeis e experiência dos jogadores em            

projetos de desenvolvimento ágil.  

Com o balanceamento, 12 estudantes foram alocados para o grupo que jogaria o             

Scrum Card Game e 13 estudantes foram alocados para o grupo que jogaria o SCRUM’ed. Os                

estudantes que não responderam foram alocados para o grupo que jogaria o SCRUM’ed,             

embora a resposta deles ao questionário do MEEGA+ não fosse considerada para a avaliação              
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dos jogos, uma vez que não seria possível assegurar que a participação deles no experimento               

manteria o balanceamento dos grupos. 

O estudo comparativo ocorreu no dia 05 de setembro de 2018 na turma de              

Experimentação em Engenharia de Software. Inicialmente, para a aplicação dos jogos no            

segundo estudo, foi planejado dividir a turma em dois grupos e a aplicação dos jogos ocorrer                

em dois dias, pois como os jogos seriam aplicados no horário de aula, não seria possível que                 

cada jogador utilizasse os dois jogos no mesmo dia. Com isso, no primeiro dia um grupo                

ficaria em sala para jogar o jogo não digital, enquanto o outro iria para um laboratório para                 

jogar o jogo digital. No segundo dia de aplicação, o grupo que ficou em sala no primeiro dia                  

deveria ir ao laboratório para jogar o jogo digital, enquanto o outra permaneceria em sala para                

jogar o não digital. Entretanto, se a aplicação fosse dividida em dois dias, os jogadores               

poderiam trocar informações sobre a experiência com os diferentes jogos e isso poderia             

influenciar na percepção dos jogadores sobre os jogos. Por isso, os jogos foram aplicados em               

um único dia e cada grupo teve contato com apenas um dos jogos. 

 

7.2 Execução 

O experimento com os jogos foi uma atividade prática sobre execução de            

experimentos na turma. Antes do experimento, como assunto abordado na disciplina, os            

estudantes haviam aprendido sobre planejamento e execução de experimentos na área de            

Engenharia de Software. Para a aplicação do Scrum Card Game na turma, todos os              

procedimentos descritos no estudo exploratório foram executado novamente com a          

implementação de algumas recomendações identificadas: o jogo foi aplicado com uma           

quantidade menor de equipes no mesmo ambiente, no estudo exploratório foram 8 equipes em              

sala de aula, já no segundo foram apenas 3; e as regras do jogo foram escritas e distribuídas                  

impressas para cada equipe. O apêndice 6 apresenta o documento com as regras do jogo que                

foi impresso e distribuído entre as equipes. 

Para a aplicação do SCRUM’ed não foi necessário um acompanhamento tão forte dos             

participantes, uma vez que o jogo não tem muitas regras. Apesar disso, antes do jogo ser                

aplicado, foi notado que ele possui algumas atividades que não são realizadas facilmente, e o               

jogo também não auxilia o jogador a realizá-las. Foi cogitado escrever um guia de como jogar                

o jogo e realizar as atividades mais difíceis. Entretanto, ao fazer isso, poderia invalidar a               

avaliação dos jogadores em relação ao aspecto de usabilidade do jogo, pois as respostas das               
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atividades seriam dadas sem que o jogo realmente tivesse ajudado o jogador a chegar a uma                

solução. Portanto, os jogadores não foram informados sobre a solução das atividades do jogo,              

eles teriam que encontrá-las sozinhos. 

No início do experimento, foram disponibilizados os Termos de Consentimento Livre           

e Esclarecido (TCLE) para que os jogadores pudessem assiná-los. O Apêndice 5 apresenta o              

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado no experimento. 

Após os jogos serem jogados, os estudantes de cada grupo responderam o questionário             

do MEEGA+ impresso sobre o jogo que eles jogaram. A escolha por imprimir o questionário               

foi tomada principalmente para evitar que estudantes não respondam ao questionário, assim            

como ocorreu na etapa exploratória. Além disso, só foram consideradas respostas dos            

estudantes que responderam ao questionário de caracterização, para que o balanceamento           

entre os grupos não fosse violado. 

 

7.3 Análise dos Resultados 

O Scrum Card Game e o SCRUM’ed foram aplicados na disciplina de            

Experimentação em Engenharia de Software do curso de Engenharia de Software na sede do              

campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Russas. A aplicação ocorreu no dia              

05/09/2018 e contou com a participação de 30 estudantes matriculados na disciplina. Os             

participantes foram distribuídos em dois grupos: um grupo com 12 estudantes que jogaram o              

Scrum Card Game e um grupo com 18 estudantes que jogaram o SCRUM’ed.  

O tempo de utilização do SCRUM’ed foi de aproximadamente 30 minutos, enquanto            

que o do Scrum Card Game foi de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Ao término do                 

experimento, 12 estudantes responderam ao questionário sobre o Scrum Card Game e 18             

responderam ao questionário sobre o SCRUM’ed. Entretanto, assim como explicado          

anteriormente, nem todas as respostas ao questionário sobre o SCRUM’ed foram consideradas            

na avaliação do jogo. Isso se deve ao fato de que alguns jogadores que jogaram este jogo não                  

responderam ao questionário de caracterização e não foram levados em conta para o             

balanceamento dos grupos. Portanto, para a avaliação dos jogos, foram levados em conta             

apenas as respostas dos 12 jogadores que jogaram o Scrum Card Game e 10 respostas de                

jogadores que jogaram o SCRUM’ed. 
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7.3.1 Análise Quantitativa Sobre o Scrum Card Game 

A Figura 13 e a Figura 14 apresentam os resultados obtidos na avaliação do Scrum               

Card Game, utilizando as planilhas fornecidas para o modelo MEEGA+. Com relação aos             

resultados utilizando o modelo MEEGA+, no fator de qualidade experiência do jogador,            

foram avaliados os aspectos atenção, diversão, desafio, interação social, confiança, relevância,           

satisfação e usabilidade. A Figura 13 mostra a avaliação dos estudantes em cada um desses               

aspectos. 

A avaliação da experiência dos jogadores foi de maneira geral positiva em todos os              

aspectos. Quando houve indicação de discordância pelos estudantes, esta porcentagem foi           

baixa, em geral próxima a 8%. Contudo, para algumas afirmativas houve indicação de             

neutralidade pelos estudantes. 

Alguns estudantes discordaram ou indicaram neutralidade em relação a afirmativas          

sobre os aspectos de usabilidade: “Aprender esse jogo foi fácil para mim” e “Eu acho que a                 

maioria das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente”, e confiança: “Quando olhei             

pela primeira vez o jogo, eu tive a impressão de que seria fácil para mim” e “A organização                  

do conteúdo me ajudou a estar confiante de que eu iria aprender com este jogo”. Esses                

resultados podem ter sido influenciados principalmente pela quantidade de elementos e regras            

do jogo, o que pode ter dificultado o entendimento dos estudantes e diminuído sua confiança               

ao jogar, assim como no experimento da etapa exploratória. 

Também foram observadas discordâncias e indicação de neutralidade em relação às           

afirmativas do aspecto desafio: “Este jogo é adequadamente desafiador para mim” e “O jogo              

não se torna monótono nas suas tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas)”. O fato de o jogo                 

seguir a mesma dinâmica ao longo das sprints, não apresentando novos desafios e atividades              

no decorrer das sprints pode ter ocasionado este resultado, assim como também pode ter              

ocorrido na etapa exploratória. 

Em relação às discordâncias e neutralidade sobre o aspecto de satisfação nas            

afirmativas “Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização”, “Me sinto              

satisfeito com as coisas que aprendi no jogo” e “É devido ao meu esforço pessoal que eu                 

consigo avançar no jogo”, estas podem ter sido resultantes do fato de as atividades do jogo                

não dependerem das habilidades dos jogadores, mas sim de sua sorte ao jogarem os dados que                

definiam sua produtividade e retirarem as cartas que poderiam apresentar eventos, problemas            

ou soluções. 
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Figura 13. Gráfico de avaliação do Scrum Card Game, fator Experiência do jogador. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A avaliação dos aspectos interação social e diversão foram positivas. Em ambos,            

apenas uma afirmativa teve discordância, em interação social a afirmativa “O jogo promove             

momentos de cooperação e/ou competição entre os jogadores” e em diversão a afirmativa             

“Aconteceu alguma situação durante o jogo (elementos do jogo, competição, etc.) que me fez              

sorrir”. Esses resultados podem ter sido influenciados por conta do jogo não ser competitivo              

entre as equipes. Também pode ter influenciado na avaliação o fato “implementação” das             

estórias de usuário não dependerem da cooperação entre jogadores, apenas do jogo de dados              

de um jogador. 

O aspecto de atenção foi avaliado de maneira relativamente positiva pelos estudantes.            

O destaque deste aspecto está na avaliação da afirmativa “Houve algo interessante no início              

do jogo que capturou minha atenção”, que obteve 11 avaliações com concordo totalmente.  
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E por fim, considerando as discordâncias no aspecto de relevância “O conteúdo do             

jogo é relevante para os meus interesses”, “É claro para mim como o conteúdo do jogo está                 

relacionado com a disciplina”, “O jogo é um método de ensino adequado para esta disciplina”               

e “Eu prefiro aprender com este jogo do que de outra forma (outro método de ensino)”, estas                 

podem ter sido ocasionadas pelo fato dos estudantes serem estudantes nos semestre finais dos              

cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação. Como eram estudantes finalistas             

e de diferentes áreas, nem todos tinham interesse no Scrum. Além disso, a disciplina não               

engloba o ensino de Scrum, o que pode ter feito com que os estudantes não considerassem tão                 

relevante. 

Com relação aos resultados no fator de qualidade Aprendizado Percebido sobre o            

Scrum Card Game, foi avaliado apenas o aspecto objetivos de aprendizagem do jogo. A              

Figura 14 apresenta a avaliação dos estudantes em relação a esse fator de qualidade.  

Considerando as discordâncias no fator de Aprendizado Percebido: “O jogo contribuiu           

para diferenciar os papéis do Scrum e suas responsabilidades (Product Owner, Scrum Master             

e Time Scrum)”, “O jogo contribuiu para praticar os eventos do Scrum e suas atividades               

(Planejamento da sprint, Revisão da sprint, Retrospectiva da sprint, Reunião Diária)” e “O             

jogo contribuiu para criar os artefatos do Scrum (backlog do produto, backlog da sprint,              

estórias do usuário, entre outros)”. Esses resultados podem ter sido influenciados           

principalmente por conta do jogo não focar tanto nos papéis, eventos e artefatos do Scrum,               

mas sim nas atividades das sprints, em eventos e problemas que podem emergir e suas               

respectivas soluções. 

Apesar das discordâncias, o Scrum Card Game teve avaliação positiva, sendo que nos             

itens “O jogo contribuiu para analisar os problemas que podem ocorrer em um projeto ágil”,               

“O jogo contribuiu para demonstrar práticas de gerenciamento ágil de projetos” e “O jogo              

contribuiu para o reconhecimento de fatores e eventos que impactam no andamento de um              

projeto de desenvolvimento ágil”, o jogo não obteve nenhuma discordância na avaliação dos             

jogadores. 
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Figura 14. Gráfico de avaliação do Scrum Card Game, fator Aprendizado percebido.

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.3.2 Análise Qualitativa Sobre o Scrum Card Game 

Para entender melhor os aspectos do jogo que impactam de modo positivo e negativo              

na percepção dos estudantes, foram analisadas as respostas dadas às questões abertas do             

questionário: “Cite 3 pontos fortes do jogo”, “Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo” e                

“Comentários adicionais”. Dos 12 estudantes que avaliaram o Scrum Card Game, 12 fizeram             

comentários acerca dos pontos positivos no jogo, enquanto 10 informaram pontos que            

deveriam melhorar no jogo.  

Como resultado da etapa de codificação, foram identificados 20 códigos e 6            

categorias. A Figura 15 apresenta as categorias identificadas sobre os pontos positivos. 

Figura 15. Categorias relacionadas aos pontos positivos do  

Scrum Card Game. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Tabela 6 são detalhados os códigos associados às categorias apresentadas,           

detalhando o grau de densidade teórica. 

Tabela 6. Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos positivos da 

codificação sobre o Scrum Card Game. 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Experiência do  

jogador  

{11} 

O jogo estimula a produtividade/O jogo é intuitivo/O jogo é 

competitivo/O jogo é fácil de jogar/O jogo tem linguagem clara/O 

jogo é envolvente/O jogo é rápido/O jogo é divertido/O jogo é 

explicativo/O jogo é imersivo 

Conhecimentos 

técnicos 

{4} 

O jogo permite que os jogadores façam o planejamento das sprints/O 

jogo facilita o aprendizado do Scrum, seus componentes, eventos e 

artefatos/O jogo promove a análise da produtividade da equipe 

durante a sprint 

Jogabilidade 

{3} 

O jogo é de tabuleiro/O jogo é de dados 

Escopo do jogo 

{3} 

O jogo divide as cartas em problemas, soluções e eventos/O jogo 

aborda problemas reais do ambiente de desenvolvimento ágil  

Habilidades 

desenvolvidas 

{3} 

O jogo permite trabalho em equipe e cooperação para realizar 

tarefas/O jogo permite que os jogadores relacionem os problemas 

com suas respectivas soluções 

Design do jogo 

{2} 

As cores do jogo são bem definidas 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os códigos com maior grau de fundamentação são apresentados na Tabela 7,            

juntamente com exemplos de citações dos estudantes. 
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Tabela 7.  Códigos sobre pontos positivos com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o Scrum Card Game.  

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo permite 

trabalho em equipe e 

cooperação para 

realizar tarefas 

{6} 

“interação com outros membros da equipe utiliza”, “trabalho em 

equipe”, “cooperatividade dos membros da equipe” e “permitiu a 

interação com outras pessoas” 

O jogo é divertido 

{6} 

“Divertido”, “... o torna bem divertido” e “É divertido” 

O jogo é fácil de 

jogar 

{5} 

“fácil de jogar”, “O modo de jogo (fácil e intuitivo)” e 

“razoavelmente fácil” 

O jogo aborda 

problemas reais do 

ambiente de 

desenvolvimento 

ágil 

{3} 

“problemas são próximos da realidade”, “os problemas do jogo 

ajudam a entender como seriam os problemas reais em um projeto” 

e “reúne problemas do dia-a-dia” 
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Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo permite que 

os jogadores 

relacionem os 

problemas com suas 

respectivas soluções 

{3} 

“as soluções para os problemas que surgem podem ser aplicadas em 

projetos reais e aumenta”, “a instigação para a resolução de 

conflitos (problemas -> soluções)” e “relação de solução com 

problema” 

O jogo é intuitivo 

{2} 

“Bastante intuitivo” e “O modo de jogo (fácil e intuitivo)” 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da análise dos códigos identificados, se observou uma concordância entre os             

códigos relacionados aos pontos positivos e o resultado da avaliação em relação aos aspectos              

do MEEGA+. Na codificação, os estudantes destacaram a experiência promovida ao jogador            

pelo jogo, corroborando com o aspecto de usabilidade do MEEGA+, que obteve um alto              

índice de concordância na avaliação pelos estudantes, sendo que dos 9 itens que avaliam este               

aspecto apenas 3 obtiveram discordâncias. 

Em relação aos pontos a melhorar no jogo, foram identificados 17 códigos nos             

comentários e três categorias, com as categorias sendo apresentadas na Figura 16. 

Figura 16.  Categorias relacionadas aos pontos  

a melhorar no Scrum Card Game. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Tabela 8 são detalhadas as três categorias sobre os pontos a melhorar no jogo, com                

o grau de densidade teórica e os códigos relacionados a cada categoria. 

Tabela 8.  Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos a melhorar da 

codificação sobre o Scrum Card Game. 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Escopo do jogo 

{8} 

Deveria ter mais sprints/Tornar mais claro o uso de reuniões diárias no 

jogo/Permitir que os jogadores criem mais estórias de usuário/Poderia 

utilizar Poker Planning para priorizar as estórias/Poderia explicar os 

papéis do Scrum/Permitir que os jogadores priorizem as estórias de 

usuário/Deveria haver mais cartas de eventos, soluções e problemas 

Jogabilidade 

{7} 

Organizar as sprints para facilitar a conclusão do projeto/Simplificar as 

regras do jogo/Balancear o número de cartas do jogo com o número de 

jogadores/Permitir equipes maiores/Tornar o jogo mais rápido/Deveria 

haver cartas de personagens com habilidades específicas 

Design do jogo 

{5} 

Melhorar o design das cartas/Deveria focar mais na descrição das 

estórias/Disponibilizar o jogo de forma digital/Deveria haver um link 

entre as cartas de solução e as de problema 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os códigos com maior grau de fundamentação teórica são apresentados na Tabela 9,             

com exemplos de citações dos estudantes.  
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Tabela 9.  Códigos sobre pontos a melhorar com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o Scrum Card Game. 

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Exemplos 

Deveria haver mais   

cartas de eventos,   

soluções e  

problemas 

{4} 

“mais cartas de evento/problema/solução”, “Aumentar a quantidade 

de cartas” e “mais cartas” 

 

Disponibilizar o  

jogo de forma digital 

{2} 

“possibilitar seu uso em outra plataforma” e “fazer uma versão 

digital para que as pessoas usem mais” 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com os resultados obtidos por meio do GT, é possível que os códigos associados ao               

escopo do jogo tenham impactado no fator da percepção da aprendizagem e no aspecto de               

relevância avaliado pelo MEEGA+. Além disso, os códigos associados ao design do jogo e              

jogabilidade podem justificar os resultados dos aspectos de confiança e satisfação avaliados            

pelo modelo MEEGA+. 

 

7.3.3 Análise Quantitativa Sobre o SCRUM’ed 

A Figura 17 e a Figura 18 apresentam os resultados obtidos na avaliação do              

SCRUM’ed, utilizando as planilhas fornecidas para o modelo MEEGA+. Com relação aos            

resultados utilizando o modelo MEEGA+, no fator de qualidade experiência do jogador,            

foram avaliados os aspectos atenção, diversão, desafio, interação social, confiança, relevância,           

satisfação e usabilidade. A Figura 17 mostra a avaliação dos estudantes em cada um desses               

aspectos. 

A avaliação da experiência dos jogadores foi de maneira geral mediana no fator             

experiência do jogador e positiva no fator percepção da aprendizagem. Quando houve            
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indicação de discordância pelos estudantes, esta porcentagem foi em geral alta, com a média              

geral de discordância dos 40 itens chegando a 21%.  

Alguns estudantes discordaram ou indicaram neutralidade em relação a afirmativas          

sobre os aspectos de usabilidade, como nos itens “O design do jogo é atraente (interface,               

gráficos, etc.)”, “Os textos, cores e fontes combinam e são consistentes”, “Eu acho que a               

maioria das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente”, “Eu considero que o jogo é               

fácil de jogar”, “As regras do jogo são claras e compreensíveis”, “As fontes (tamanho e estilo)                

utilizadas no jogo são legíveis”, “As cores utilizadas no jogo são compreensíveis”, “O jogo              

permite personalizar a aparência (fonte e/ou cor) conforme a minha necessidade”, “O jogo me              

protege de cometer erros” e “Quando eu cometo um erro é fácil de me recuperar rapidamente”                

e nos item do aspecto confiança: “Quando olhei pela primeira vez o jogo, eu tive a impressão                 

de que seria fácil para mim”. Esses resultados podem ter sido influenciados principalmente             

pelo modo de interação e movimentação com o jogo além do fato de que algumas atividades                

do jogo não são tão fáceis de serem realizadas e o jogo não auxilia o jogador a realizá-las. 

Também foram observadas discordâncias e indicação de neutralidade em relação aos           

itens do aspecto desafio: “Este jogo é adequadamente desafiador para mim”, “O jogo oferece              

novos desafios (oferece novos obstáculos, situações ou variações) com um ritmo adequado” e             

“O jogo não se torna monótono nas suas tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas)”. O fato de                 

o jogo ser muito rápido com apenas 30 minutos de duração e com poucas atividades e                

desafios pode ter ocasionado este resultado. 

Em relação às discordâncias e neutralidade sobre o aspecto de satisfação nos itens             

“Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização, “É devido ao meu esforço                

pessoal que eu consigo avançar no jogo”, “Me sinto satisfeito com as coisas que aprendi no                

jogo”, “Eu recomendaria este jogo para meus colegas”, estas podem ter sido resultantes do              

fato de que o jogo tem poucas atividades, e as poucas atividades que o jogo tem são em geral                   

muito difíceis de serem realizadas, o que pode ter feito com que os jogadores não tenham                

conseguido realizá-las e assim não tenham se satisfeito com a experiência com o jogo. 
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Figura 17. Gráfico de avaliação do SCRUM’ed, fator Experiência do jogador. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Alguns estudantes discordaram ou indicaram neutralidade em relação a afirmativas          

sobre os aspectos de interação social: “Eu pude interagir com outras pessoas durante o jogo”,               

“Eu me senti bem interagindo com outras pessoas durante o jogo” e “O jogo promove               

momentos de cooperação e/ou competição entre os jogadores”) e diversão (“Eu me diverti             

com o jogo”, “Aconteceu alguma situação durante o jogo (elementos do jogo, competição,             

etc.) que me fez sorrir”. Esses resultados podem ter sido influenciados por conta que o jogo                

não promove interação e nem competitividade com outros jogadores. 

Acerca das discordâncias no aspecto de atenção nos itens “Eu estava tão envolvido no              

jogo que eu perdi a noção do tempo” e “Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor enquanto                  

jogava este jogo”, estas podem ter sido causadas pela influência externa de outros jogadores,              
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que apesar do jogo não envolver interação e cooperação para resolver os problemas, ainda              

havia algumas conversas relacionadas a como resolver os problemas e atividades no jogo. 

E por fim, considerando as discordâncias no aspecto de relevância nos itens “O             

conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses”, “Eu prefiro aprender com este jogo do                

que de outra forma (outro método de ensino)”, estas podem ter sido ocasionadas pelo fato dos                

jogadores já terem conhecimento sobre conteúdo abordado no jogo, que é o conteúdo             

ensinado em sala de aula, como os papéis, eventos e alguns artefatos do Scrum. Por conta                

disso, alguns jogadores podem não ter considerado o jogo com tanta relevância. 

Com relação aos resultados no fator de qualidade aprendizado percebido sobre o            

SCRUM’ed, foi avaliado apenas o aspecto objetivos de aprendizagem do jogo. A Figura 18              

apresenta a avaliação dos estudantes em relação a esse fator de qualidade.  

Considerando as discordâncias em “O jogo contribuiu para minha aprendizagem sobre           

a metodologia ágil Scrum”, “O jogo contribuiu para criar os artefatos do Scrum (backlog do               

produto, backlog da sprint, estórias do usuário, entre outros)”, “O jogo contribuiu para             

demonstrar práticas de gerenciamento ágil de projetos”, “O jogo contribuiu para o reconhecer             

os fatores e eventos que impactam no andamento de um projeto de desenvolvimento ágil”.              

Esses resultados podem ter sido influenciados principalmente por conta do jogo focar mais             

nos papéis, eventos e artefatos do Scrum, e não tanto no gerenciamento das sprints, em               

eventos e problemas que podem emergir e suas respectivas soluções. 

Figura 18. Gráfico de avaliação do SCRUM’ed, fator Aprendizado percebido. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os resultados obtidos na percepção de aprendizagem foi positivo. Em relação aos itens             

“O jogo contribuiu para diferenciar os papéis do Scrum e suas responsabilidades (Product             
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Owner, Scrum Master e Time Scrum)”, “O jogo contribuiu para praticar os eventos do Scrum               

e suas atividades (Planejamento da sprint, Revisão da sprint, Retrospectiva da sprint, Reunião             

Diária) e “O jogo contribuiu para criar os artefatos do Scrum (backlog do produto, backlog da                

sprint, estórias do usuário, entre outros)”, o jogo obteve apenas uma discordância na avaliação              

dos jogadores. Tal item é relacionado a criação dos artefatos do Scrum e pode ter sido                

causado porque poucas atividades do jogo exigem a criação e gerenciamento dos artefatos da              

metodologia. 

 

7.3.4 Análise Qualitativa Sobre o SCRUM’ed 

Para entender melhor os aspectos do jogo que impactam de modo positivo e negativo              

na percepção dos estudantes, foram analisadas as respostas dadas às questões abertas do             

questionário: “Cite 3 pontos fortes do jogo”, “Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo” e                

“Comentários adicionais”. Todos os 10 jogadores fizeram comentários sobre os pontos           

positivo e pontos a melhorar no jogo.  

Como resultado da etapa de codificação, foram identificados 20 códigos e 6            

categorias. A Figura 19 apresenta as categorias identificadas sobre os pontos positivos. 

Figura 19. Categorias relacionadas aos pontos positivos do  

SCRUM’ed. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Tabela 10 são detalhados os códigos associados às categorias apresentadas,           

detalhando o grau de densidade teórica. 
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Tabela 10. Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos positivos da 

codificação sobre o SCRUM’ed. 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Experiência do  

jogador  

{10} 

O jogo é desafiador/O jogo é legal/O jogo é intuitivo/O jogo é fácil 

de jogar/O jogo é prático/O jogo é fluido/O jogo é divertido/O jogo 

é interessante/O jogo é fácil de aprender 

Jogabilidade 

{5} 

O jogo guia o jogador/Pontuação do jogo/Interação com o 

jogo/Movimentação do personagem 

Escopo do jogo 

{4} 

O jogo aborda problemas do ambiente de desenvolvimento ágil/O 

jogo simula eventos do Scrum/O jogo apresenta os papéis e 

responsabilidades do Scrum 

Integração entre tema   

do jogo e o Scrum 

{3} 

O tema do jogo/Forma como o jogo aborda o Scrum 

Conhecimentos 

técnicos 

{2} 

O jogo favorece o aprendizado sobre o Scrum 

Design do jogo 

{2} 

Gráficos do jogo 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os códigos com maior grau de fundamentação são apresentados na Tabela 11,            

juntamente com exemplos de citações dos estudantes. 
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Tabela 11.  Códigos sobre pontos positivos com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o SCRUM’ed.  

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Citações dos estudantes 

O jogo é divertido 

{3} 

“divertido/engraçado”, “Forma divertida” e “Fatores cômicos” 

O jogo favorece o 

aprendizado sobre o 

Scrum 

{3} 

“ganhamos conhecimento através do jogo”, “ensina bastante coisa 

sobre o Scrum” e “melhor entendimento do Scrum” 

O jogo apresenta os 

papéis e 

responsabilidades do 

Scrum 

{2} 

“Mostra os papéis da equipe e suas responsabilidades” e “Corrige os 

erros sobre as perspectivas do scrum” 

Interação com o 

jogo 

{2} 

“modo de interação” e “Tem boa interação entre os personagen” 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da análise códigos identificados, se observou uma discordância entre os            

códigos relacionados aos pontos positivos e o resultado da avaliação em relação aos aspectos              

do MEEGA+. Na codificação, os estudantes destacaram a experiência promovida ao jogador            

pelo jogo, discordando do fator experiência do jogador do MEEGA+, mais especificamente            

com o aspecto de usabilidade, que obteve um alto índice de discordância na avaliação pelos               

estudantes. 

Em relação aos pontos a melhorar no jogo, foram identificados 18 códigos nos             

comentários e quatro categorias, com as categorias sendo apresentadas na Figura 20. 

 



 

62 

 

Figura 20.  Categorias relacionadas aos pontos  

a melhorar no SCRUM’ed. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Tabela 12 são detalhadas as quatro categorias sobre os pontos a melhorar no jogo,               

com o grau de densidade teórica e os códigos relacionados a cada categoria. 

Tabela 12.  Detalhamento dos códigos associados às categorias de pontos a melhorar da 

codificação sobre o SCRUM’ed. 

Categoria 

{Densidade 

Teórica} 

Códigos relacionados 

Interface do  

jogo 

{7} 

O nome dos personagens deveria ficar visível/Melhorar os gráficos do 

jogo/Criar mapa/Apresentar melhor quando um problema 

ocorre/Adicionar sons/Mensagens do guia deveria ser mais explícitas 

Escopo do jogo 

{7} 

Mais problemas do mundo real/Criar mais desafios/Criar mais 

atividades/Criar mais recompensas/Explicar como é feito o cálculo da 

pontuação/Permitir a personalização dos personagens 

Jogabilidade 

{4} 

Facilitar a interação com os personagens/Melhorar o controle da 

câmera/Melhorar a movimentação do personagem 

Dinâmica 

{4} 

Diálogos menos estáticos/As atividades poderiam ser mais 

rápidas/Deveria haver um tempo para realizar as atividades 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os códigos com maior grau de fundamentação teórica são apresentados na Tabela 13,             

com exemplos de citações dos estudantes.  

 

Tabela 13.  Códigos sobre pontos a melhorar com maior grau de fundamentação teórica da 

codificação sobre o SCRUM’ed. 

Código 

{Fundamentação 

Teórica} 

Exemplos 

Criar mais desafios 

{3} 

“desafios mais elaborados”, “mais complexidade” e “ter mais 

desafios” 

Criar mapa 

{3} 

“Colocar dicas no mapa”, “mini mapa de objetivos” e “Um mapa 

para localização do personagem” 

Melhorar o controle 

da câmera 

{2} 

“A rotação da câmera deixa a desejar” e “Câmera é estranha de 

controlar” 

Melhorar a 

movimentação do 

personagem 

{2} 

“Movimento usando o mouse” e“A movimentação do jogador” 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com os resultados obtidos por meio do GT, é possível que os códigos associados a               

interface do jogo e a jogabilidade tenham impactado no fator de experiência do jogador              

avaliado pelo MEEGA+, mais especificamente no aspecto usabilidade. Além disso, os           

códigos associados a dinâmica e escopo do jogo podem justificar os resultados dos aspectos              

de relevância e satisfação avaliados pelo modelo MEEGA+. 

 

7.4 Análise Comparativa 

Em relação a comparação dos jogos a partir da avaliação com o modelo MEEGA+, a               

Figura 21 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto             
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usabilidade do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar o alto                

nível de concordância na avaliação do Scrum Card Game nesse aspecto, com as respostas se               

concentrando nos níveis de concordância “Concordo Fortemente” e “Concordo”. A avaliação           

do SCRUM’ed neste aspecto foi mais diversificada, com as respostas se distribuindo entre os              

níveis de concordância. Mesmo com a distribuição, o jogo foi relativamente bem avaliado             

nesse aspecto, uma vez que a maioria das respostas se concentraram nos níveis “Concordo              

Fortemente” e “Concordo”. 

Figura 21.  Comparação entre os jogos  

no aspecto usabilidade. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 22 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

confiança do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar o alto                

nível de concordância na avaliação de ambos os jogos nesse aspecto, com as respostas se               

concentrando principalmente no nível “Concordo”, que obteve média de 50% para ambos os             

jogos.  
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Figura 22.  Comparação entre os jogos  

no aspecto confiança. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 23 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

desafio do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar o alto nível                 

de concordância na avaliação do Scrum Card Game nesse aspecto, com as respostas se              

concentrando principalmente no nível “Concordo” e “Concordo Fortemente”. A avaliação do           

SCRUM’ed neste aspecto foi de maneira geral negativa, com as respostas se concentrando             

mais em discordâncias do que em concordâncias. 

Figura 23.  Comparação entre os jogos  

no aspecto desafio. 

. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 24 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

satisfação do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar uma               

avaliação positiva para os dois jogos. Curiosamente, é possível notar uma grande similaridade             

nos níveis concordância da avaliação dos dois jogos nesse aspecto. 

Figura 24.  Comparação entre os jogos  

no aspecto satisfação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 25 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

interação social do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar o                

alto nível de concordância na avaliação do Scrum Card Game nesse aspecto, com as respostas               

se concentrando principalmente em “Concordo Fortemente”, que obteve 67% de          

concordância. A avaliação do SCRUM’ed neste aspecto foi negativa, com a maioria das             

respostas se concentrando mais em “Discordo” e “Discordo Fortemente”. 
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Figura 25.  Comparação entre os jogos  

no aspecto interação social. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 26 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

diversão do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar uma               

avaliação positiva para os dois jogos, sendo que na avaliação de ambos as respostas se               

concentraram principalmente em “Concordo Fortemente”, que na avaliação do SCRUM’ed          

obteve média de 65% e na avaliação do Scrum Card Game obteve média de 71%. 

Figura 26.  Comparação entre os jogos  

no aspecto diversão. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 27 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

atenção focada do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar um                
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alto nível de concordância do para ambos os jogos, com as respostas se concentrando em sua                

maioria em concordâncias. 

Figura 27.  Comparação entre os jogos  

no aspecto atenção focada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 28 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no aspecto              

relevância do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar um alto                

nível de concordância do para ambos os jogos, com as respostas se concentrando em sua               

maioria nos níveis de concordância “Concordo” e “Concordo Fortemente”. 

Figura 28.  Comparação entre os jogos 

 no aspecto relevância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em relação a comparação dos jogos a partir da avaliação com o modelo MEEGA+, a               

Figura 29 apresenta a média de porcentagem dos níveis de concordância no fator aprendizado              

percebido do modelo MEEGA+ para os dois jogos. Com o gráfico, é possível notar o alto                

nível de concordância na avaliação de ambos os jogos nesse fator, com as respostas se               

concentrando nos níveis de concordância “Concordo Fortemente” e “Concordo”. 

Figura 29.  Comparação entre os jogos  

no fator aprendizado percebido. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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8 DISCUSSÃO 

A partir dos resultados apresentados com as avaliações dos jogos com o MEEGA+ e              

as codificações com GT, é possível destacar algumas observações sobre os jogos e seus              

resultados: 

● A percepção dos estudantes sobre o jogo Scrum Card Game foi em geral mais positiva               

que a percepção sobre o SCRUM’ed, considerando que a média de discordância dos             

itens deste foi de 21% enquanto que a média daquele foi de apenas 8%; 

● A avaliação da percepção da aprendizagem com os jogos foi muito similar, assim             

como pode ser visto na Figura 29. Entretanto, houve diferença na avaliação dos jogos              

sobre algumas afirmativas do fator aprendizado percebido. Esse resultado pode ter           

sido causado por conta do escopo abordado em cada jogo, o SCRUM’ed enfoca no              

conteúdo tradicional do Scrum, em seus papéis, eventos e artefatos, já o Scrum Card              

Game enfoca nos eventos e problemas que podem ocorrer em um ambiente de             

desenvolvimento ágil, suas soluções e no planejamento das sprints. Dessa forma, na            

avaliação da percepção de aprendizagem, cada jogo foi melhor avaliado nas           

afirmativas que abordavam o escopo do Scum abordado; 

● A avaliação da experiência com o Scrum Card Game foi melhor do que a experiência               

com o SCRUM’ed. Esse resultado pode ter sido causado por conta da facilidade de              

realizar as atividades do jogo. Enquanto o Scrum Card Game tem atividades fáceis e              

repetitivas, o SCRUM’ed tem atividades mais difíceis de serem realizadas, tanto           

porque o jogo não auxilia tanto o jogador como também pelas dificuldades em             

controlar o personagem e a câmera. 

Em relação a aplicação do Scrum Card Game, ao implementar as recomendações            

identificadas na etapa exploratória, é possível notar uma melhora considerável no modo de             

aplicação do jogo. Na etapa exploratória, o modo de aplicação do jogo foi a categoria mais                

citada pelos jogadores como ponto a melhorar. Já no segundo experimento não foi detectado              

nenhum código que pudesse ser enquadrado nessa categoria. Entretanto, de forma curiosa,            

com a implementação das recomendações e aplicação do jogo em uma ambiente com apenas              

3 equipes era esperado ter resultados melhores no aspecto de atenção da avaliação com o               

MEEGA+, mas este aspecto teve uma avaliação com mais discordâncias no segundo            

experimento.  
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É preciso destacar novamente que foi decidido que os jogadores do SCRUM’ed não             

contariam com nenhuma forma de ajuda na realização das atividades mais complexas do jogo.              

A razão para esta decisão era para não influenciar a avaliação do jogo nos aspecto do                

MEEGA+, como usabilidade. Em futuras aplicações que visem utilizar o jogo como modo de              

promover o aprendizado do Scrum e não apenas para avaliar o jogo, é recomendado que um                

documento de ajuda aos jogadores seja escrito e distribuído, a fim de obter uma melhor               

avaliação nos aspectos de experiência do jogador, como usabilidade, satisfação e diversão. 
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9 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou os estudos realizados durante a pesquisa sobre aplicação de            

jogos educacionais em disciplinas de graduação na Universidade Federal do Ceará no Campus             

de Russas. Nele foram relatados o planejamento, execução e análise dos resultados obtidos no              

estudo exploratório com a aplicação do Scrum Card Game na turma de Processos de Software               

e no estudo comparativo entre o Scrum Card Game e SCRUM’ed na turma de              

Experimentação em Engenharia de Software. Para analisar a experiência dos estudantes com o             

jogo, o modelo MEEGA+ foi adotado, assim como procedimentos de codificação do método             

Grounded Theory . 

A percepção dos estudantes sobre os jogos foi em geral positiva para ambos, o que               

mostra a aceitação dos estudantes de jogos educacionais como método de ensino, sendo que              

na média geral o Scrum Card Game teve uma avaliação um pouco melhor, com uma média de                 

apenas 8% de discordância em seus itens enquanto o SCRUM’ed teve uma média de 21%. O                

Scrum Card Game teve uma avaliação melhor no fator experiência do jogador enquanto que o               

SCRUM’ed teve uma percepção de aprendizagem melhor na avaliação dos estudantes. Apesar            

disso, não é possível afirmar exatamente qual jogo seria mais adequado para ser aplicado com               

estudantes de graduação. Apesar de ambos simularem a prática do Scrum, cada um aborda um               

escopo do Scrum diferente do framework, o que faz com que a escolha de um dos jogos                 

dependa dos objetivos de ensino de quem deseja aplicá-los. 

Considerando que a maioria dos jogos propostos para o ensino de metodologias ágeis             

não foram avaliados com modelos de avaliação de jogos educacionais, este relato contribui             

para a adoção de jogos adequados e com evidências de seu impacto positivo no aprendizado               

dos estudantes. As recomendações fornecidas também podem ser adotadas e contribuir para            

melhores experiências de ensino-aprendizado dos jogadores, assim como demonstrado no          

segundo experimento com o Scrum Card Game em que as recomendações identificadas na             

etapa exploratória foram implementadas e resultados positivos foram obtidos.  

Com as realização dos experimentos descritos, é possível observar o cumprimento           

com os objetivos gerais e específicos do trabalho. Com a identificação e estudo das propostas               

de jogos educacionais para ensino de Scrum foi possível conhecer propostas de jogos             

educacionais para ensino de Scrum, sendo estas listadas nos trabalhos relacionados, tais como             

os jogos digitais SCRUM’ed (SCHNEIDER, 2015), SCRUM-scape (CAMARGO, 2013),         

Playing Scrum (SILLER; BRAGA, 2013) e Scrum Game (GKRITSI, 2011), e os jogos não              
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digitais Lego SCRUM City (AGILE, 2013), SCRUMIA (SAVI et al, 2011) e Scrum Card              

Game (YEVGRASHYN, 2018). Também foi possível compreender como jogos educacionais          

podem apoiar o ensino de disciplinas de Engenharia de Software e Ciência da Computação.  

Juntamente com o estudo das propostas publicadas em trabalhos acadêmicos foi           

possível conhecer as principais necessidades no ensino de Scrum, que se concentram            

principalmente em promover um ensino prático do Scrum. Assim como apresentadas nos            

trabalhos relacionados, também foram identificadas e analisadas propostas e formas de           

avaliação para jogos educativos com conteúdos sobre Engenharia de Software e áreas afins.  

Com condução dos estudos exploratório e comparativo, foi possível verificar a           

aceitação de jogos educacionais como método de ensino em disciplinas de ensino superior e              

cumprir com o objetivo geral do trabalho, que é de caracterizar o uso de jogos digitais e não                  

digitais voltados para o ensino de Scrum em relação ao aprendizado proporcionado pelos             

jogos e a experiência dos jogadores ao jogá-los. 

Como trabalhos futuros, é esperado que os resultados apresentados neste trabalho,           

principalmente em relação a codificação com GT sobre os pontos a serem melhorados, sirvam              

como guia na implementação de melhorias nos jogos avaliados.  

Além disso, os estudos sobre a aplicação e avaliação do Scrum Card Game e o               

SCRUM’ed apresentados neste trabalho foram realizados em um contexto acadêmico          

específico, sendo necessária a condução de novos estudos em outros ambientes para            

comprovar os resultados apresentados e verificar a aceitação de estudantes com jogos            

educacionais para ensino de Scrum. 
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APÊNDICE 1 – Questionário de Avaliação MEEGA+ para o estudo exploratório 

Questionário para a avaliação da qualidade de jogos 
não-digitais 

 
Nome do jogo: Scrum Card Game 

Gostaríamos que você respondesse as questões abaixo sobre a sua percepção da qualidade do jogo               

para nos ajudar a melhorá-lo. Todos os dados são coletados anonimamente e somente serão              

utilizados no contexto desta pesquisa. Algumas fotografias poderão ser feitas como registro desta             

atividade, mas não serão publicadas em nenhum local sem autorização. 

Nome do pesquisador responsável: 
Profª Drª. Anna Beatriz dos Santos Marques - beatriz.marques@ufc.br 
Gabriel Gonçalves Moreira – ggoncalvesmg@gmail.com 
  
Local e data: 
Russas/CE, 10/04/2018 
  

Informações Demográficas 

Instituição:  Universidade Federal do Ceará 

Curso:  Engenharia de Software 

Disciplina:  Processos de Software 

Faixa etária: 
 Menos de 18 anos  
 18 a 28 anos  
 29 a 39 anos  
 40 a 50 anos  
 Mais de 50 anos 

Gênero:  Masculino  
 Feminino 

Com que frequência você    
costuma jogar jogos digitais? 

 Nunca: nunca jogo. 
 Raramente: jogo de tempos em tempos. 
 Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês. 
 Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana. 
 Diariamente: jogo todos os dias. 

Com que frequência você    
costuma jogar jogos   
não-digitais (de cartas,   
tabuleiro, etc)? 

 Nunca: nunca jogo. 
 Raramente: jogo de tempos em tempos. 
 Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês. 
 Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana. 
 Diariamente: jogo todos os dias. 

 
 Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada 
afirmação abaixo. 
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Experiência do Jogador 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas,        
etc.).      

Os textos, cores e fontes combinam e são        
consistentes.      

Eu precisei aprender poucas coisas para      
poder começar a jogar o jogo.      

Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.      

Eu considero que o jogo é fácil de jogar.      

As regras do jogo são claras e       
compreensíveis.      

As fontes (tamanho e estilo) utilizadas no jogo        
são legíveis.      

As cores utilizadas no jogo são      
compreensíveis.      

Quando olhei pela primeira vez o jogo, eu tive 
a impressão de que seria fácil para mim. 
  

     

A organização do conteúdo me ajudou a estar        
confiante de que eu iria aprender com este        
jogo. 

     

Este jogo é adequadamente desafiador para      
mim.      

O jogo oferece novos desafios (oferece novos       
obstáculos, situações ou variações) com um      
ritmo adequado. 

     

Completar as tarefas do jogo me deu um        
sentimento de realização.      

É devido ao meu esforço pessoal que eu        
consigo avançar no jogo.      

Me sinto satisfeito com as coisas que aprendi        
no jogo.      
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Eu pude interagir com outras pessoas durante       
o jogo.      

Eu me senti bem interagindo com outras       
pessoas durante o jogo.      

Aconteceu alguma situação durante o jogo      
(elementos do jogo, competição, etc.) que me       
fez sorrir 

     

Houve algo interessante no início do jogo que        
capturou minha atenção.      

Eu estava tão envolvido no jogo que eu perdi         
a noção do tempo.      

Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor        
enquanto jogava este jogo.      

O conteúdo do jogo é relevante para os meus         
interesses.      

É claro para mim como o conteúdo do jogo         
está relacionado com a disciplina.      

O jogo é um método de ensino adequado        
para esta disciplina.      

Eu prefiro aprender com este jogo do que de         
outra forma (outro método de ensino).      

  

Percepção da Aprendizagem 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Fortemente 

O jogo contribuiu para a minha aprendizagem       
em métodos ágeis.       

O jogo foi eficiente para minha aprendizagem,       
em comparação com outras atividades da      
disciplina. 
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Fortemente 

O jogo contribuiu para minha aprendizagem em       
como aplicar o Scrum em um projeto de        
desenvolvimento ágil.  

     

O jogo contribuiu para o reconhecimento de       
fatores e eventos que impactam no andamento       
de um projeto de desenvolvimento ágil. 

     

O jogo contribuiu positivamente para meu      
aprendizado no planejamento das sprints. 

  
     

O jogo contribuiu para meu entendimento de       
como funciona a metodologia Scrum. 

  
     

  

Cite 3 pontos fortes do jogo:  
 

 

 

Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo: 
 

 

 

Comentários adicionais:  
 

 

 

  

Muito obrigado pela sua contribuição! 
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APÊNDICE 2 – Questionário de Avaliação MEEGA+ para o Scrum Card Game 

Questionário para a avaliação da qualidade de jogos 
não-digitais 

 
Gostaríamos que você respondesse as questões abaixo sobre a sua percepção da qualidade do jogo. 
Nome do pesquisador responsável: 
Profª Drª. Anna Beatriz dos Santos Marques - beatriz.marques@ufc.br 
Gabriel Gonçalves Moreira – ggoncalvesmg@gmail.com 
  
Local e data: 
Russas/CE, 10/09/2018 
  

Informações Demográficas 

Nome:  

 
 Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada 
afirmação abaixo. 
 

Experiência do Jogador 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas,        
etc.).      

Os textos, cores e fontes combinam e são        
consistentes.      

Eu precisei aprender poucas coisas para      
poder começar a jogar o jogo.      

Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.      

Eu considero que o jogo é fácil de jogar.      

As regras do jogo são claras e       
compreensíveis.      

As fontes (tamanho e estilo) utilizadas no jogo        
são legíveis.      

As cores utilizadas no jogo são      
compreensíveis.      
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Quando olhei pela primeira vez o jogo, eu tive 
a impressão de que seria fácil para mim.      

A organização do conteúdo me ajudou a estar        
confiante de que eu iria aprender com este        
jogo. 

     

Este jogo é adequadamente desafiador para      
mim.      

O jogo oferece novos desafios (oferece novos       
obstáculos, situações ou variações) com um      
ritmo adequado. 

     

Completar as tarefas do jogo me deu um        
sentimento de realização.      

É devido ao meu esforço pessoal que eu        
consigo avançar no jogo.      

Me sinto satisfeito com as coisas que aprendi        
no jogo.      

Eu pude interagir com outras pessoas durante       
o jogo.      

Eu me senti bem interagindo com outras       
pessoas durante o jogo.      

Aconteceu alguma situação durante o jogo      
(elementos do jogo, competição, etc.) que me       
fez sorrir 

     

Houve algo interessante no início do jogo que        
capturou minha atenção.      

Eu estava tão envolvido no jogo que eu perdi         
a noção do tempo.      

Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor        
enquanto jogava este jogo.      

O conteúdo do jogo é relevante para os meus         
interesses.      

É claro para mim como o conteúdo do jogo         
está relacionado com a disciplina.      
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O jogo é um método de ensino adequado        
para esta disciplina.      

Eu prefiro aprender com este jogo do que de         
outra forma (outro método de ensino).      

  

Percepção da Aprendizagem 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Fortemente 

O jogo contribuiu para minha aprendizagem      
sobre a metodologia ágil Scrum.      

O jogo contribuiu para diferenciar os papéis do        
Scrum e suas responsabilidades (Product     
Owner, Scrum Master e Time Scrum). 

     

O jogo contribuiu para praticar os eventos do        
Scrum e suas atividades (Planejamento da      
sprint, Revisão da sprint, Retrospectiva da      
sprint, Reunião Diária). 

     

O jogo contribuiu para criar os artefatos do        
Scrum (backlog do produto, backlog da sprint,       
estórias do usuário, entre outros). 

     

O jogo contribuiu para analisar os problemas       
que podem ocorrer em um projeto ágil.      

O jogo contribuiu para demonstrar práticas de       
gerenciamento ágil de projetos.      

O jogo contribuiu para o reconhecimento de       
fatores e eventos que impactam no andamento       
de um projeto de desenvolvimento ágil. 

     

  

Cite 3 pontos fortes do jogo:  

 

 

Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo: 
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Comentários adicionais: 
 

 

 

  

Muito obrigado pela sua contribuição! 
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APÊNDICE 3 – Questionário de Avaliação MEEGA+ para o SCRUM’ed 

Questionário para a avaliação da qualidade de jogos 
digitais 

 
Gostaríamos que você respondesse as questões abaixo sobre a sua percepção da qualidade do jogo. 
Nome do pesquisador responsável: 
Profª Drª. Anna Beatriz dos Santos Marques - beatriz.marques@ufc.br 
Gabriel Gonçalves Moreira – ggoncalvesmg@gmail.com 
  
Local e data: 
Russas/CE, 10/09/2018 

Informações Demográficas 

Nome:  

 
 Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada 
afirmação abaixo. 
 

Experiência do Jogador 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O design do jogo é atraente (interface,       
gráficos, etc.).      

Os textos, cores e fontes combinam e são        
consistentes.      

Eu precisei aprender poucas coisas para      
poder começar a jogar o jogo.      

Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.      

Eu acho que a maioria das pessoas       
aprenderiam a jogar este jogo rapidamente.      

Eu considero que o jogo é fácil de jogar.      

As regras do jogo são claras e       
compreensíveis.      

As fontes (tamanho e estilo) utilizadas no jogo        
são legíveis.      

As cores utilizadas no jogo são      
compreensíveis. 
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O jogo permite personalizar a aparência (fonte       
e/ou cor) conforme a minha necessidade.      

O jogo me protege de cometer erros.      

Quando eu cometo um erro é fácil de me         
recuperar rapidamente.      

Quando olhei pela primeira vez o jogo, eu tive         
a impressão de que seria fácil para mim.      

A organização do conteúdo me ajudou a estar        
confiante de que eu iria aprender com este        
jogo. 

     

Este jogo é adequadamente desafiador para      
mim.      

O jogo oferece novos desafios (oferece novos       
obstáculos, situações ou variações) com um      
ritmo adequado. 

     

O jogo não se torna monótono nas suas        
tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas).      

Completar as tarefas do jogo me deu um        
sentimento de realização.      

É devido ao meu esforço pessoal que eu        
consigo avançar no jogo.      

Me sinto satisfeito com as coisas que aprendi        
no jogo.      

Eu recomendaria este jogo para meus      
colegas.      

Eu pude interagir com outras pessoas durante       
o jogo.      

Eu me senti bem interagindo com outras       
pessoas durante o jogo.      

O jogo promove momentos de cooperação      
e/ou competição entre os jogadores.      

Eu me diverti com o jogo.      

Aconteceu alguma situação durante o jogo      
(elementos do jogo, competição, etc.) que me       
fez sorrir 
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Houve algo interessante no início do jogo que        
capturou minha atenção.      

Eu estava tão envolvido no jogo que eu perdi         
a noção do tempo.      

Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor        
enquanto jogava este jogo.      

O conteúdo do jogo é relevante para os meus         
interesses.      

É claro para mim como o conteúdo do jogo         
está relacionado com a disciplina.      

O jogo é um método de ensino adequado        
para esta disciplina.      

Eu prefiro aprender com este jogo do que de         
outra forma (outro método de ensino). 
 

     

  
 

Percepção da Aprendizagem 

Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Fortemente 

O jogo contribuiu para minha aprendizagem      
sobre a metodologia ágil Scrum. 
 

     

O jogo contribuiu para diferenciar os papéis do        
Scrum e suas responsabilidades (Product     
Owner, Scrum Master e Time Scrum). 

     

O jogo contribuiu para praticar os eventos do        
Scrum e suas atividades (Planejamento da      
sprint, Revisão da sprint, Retrospectiva da      
sprint, Reunião Diária). 

     

O jogo contribuiu para criar os artefatos do        
Scrum (backlog do produto, backlog da sprint,       
estórias do usuário, entre outros). 

     

O jogo contribuiu para analisar os problemas       
que podem ocorrer em um projeto ágil. 
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Afirmações Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Fortemente 

O jogo contribuiu para demonstrar práticas de       
gerenciamento ágil de projetos.      

O jogo contribuiu para o reconhecimento de       
fatores e eventos que impactam no andamento       
de um projeto de desenvolvimento ágil. 

     

  

Cite 3 pontos fortes do jogo: 
 

 

 

Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo: 
 

 

 

Comentários adicionais 

 

 

Muito obrigado pela sua contribuição! 
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APÊNDICE 4 – Questionário de caracterização dos participantes para o experimento 
 

Questionário de caracterização dos participantes 
 

Nome: 
_______________________________________________________________________________ 
 

Informações Demográficas 

Curso: Engenharia de Software 
Ciência da Computação 

Faixa etária: 

 Menos de 18 anos  
 18 a 28 anos  
 29 a 39 anos  
 40 a 50 anos  
 Mais de 50 anos 

Gênero:  Masculino  
 Feminino 

Em quantas disciplinas   
cursadas por você já foi     
abordada a metodologia ágil    
Scrum? 

1 - 10 

Com que frequência você    
costuma jogar jogos digitais? 

 Nunca: nunca jogo. 
 Raramente: jogo de tempos em tempos. 
 Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês. 
 Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana. 
 Diariamente: jogo todos os dias. 

Com que frequência você    
costuma jogar jogos   
não-digitais (de cartas,   
tabuleiro, etc)? 

 Nunca: nunca jogo. 
 Raramente: jogo de tempos em tempos. 
 Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês. 
 Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana. 
 Diariamente: jogo todos os dias. 

Você já teve experiência com     
um jogo para o ensino de      
Scrum? Qual? 
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APÊNDICE 5 – Termo de consentimento livre e esclarecido para o experimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Pesquisa: “Estudo sobre a experiência de jogadores com jogos para ensino de Scrum” 

Prezado Senhor (a), 
Você está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que investigará como a experiência de                
jogadores com jogos educacionais para ensino da metodologia ágil Scrum e como eles impactam na               
aprendizagem dos jogadores. 
Sua participação na pesquisa não é obrigatória. 
 
1) Procedimento 
Este estudo será feito da seguinte forma: (1) Você receberá este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido                 
(TCLE); (2) Você irá jogar um (ou até mais) jogo educacional para ensino de Scrum. (3) Você irá responder um                    
questionário sobre sua experiência com o jogo logo após tê-lo jogado. 
 
2) Tratamento de possíveis riscos e desconfortos 
Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu                   
anonimato. Os dados coletados durante o estudo destinam-se estritamente a atividades de pesquisa, não              
sendo utilizados em qualquer forma de avaliação profissional ou pessoal.  
 
3) Benefícios e Custos 
Este estudo contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral nas áreas de Ensino,                 
mais especificamente em relação às metodologias ágeis, e Engenharia de Software (ES). 
Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer                  
espécie de reembolso ou gratificação devido à participação na pesquisa.  
 
4) Confidencialidade da Pesquisa 
Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome será identificado de modo algum, a não ser                  
em caso de autorização explícita para esse fim. 
 
5) Participação 
Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de não querer participar ou                  
de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor                   
notificar um pesquisador responsável. 
Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim             
como tirar dúvidas, bastando entrar em contato pelos seguintes emails:  
 
Pesquisador: Gabriel Gonçalves Moreira – ggoncalvesmg@gmail.com – UFC/Russas 
Pesquisadora Orientadora: Anna Beatriz dos Santos Marques – annaa.marques@gmail.com – UFC/Russas 
 
6) Declaração de Consentimento 
Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de                 
consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi               
explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi               
uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do                 
estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu                
consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo. 
Local e Data:  

Participante Pesquisador 
Nome:___________________________________ 
Assinatura: _______________________________ 

Nome: Gabriel Gonçalves Moreira  
Assinatura: _______________________________ 
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APÊNDICE 6 – Regras do Scrum Card Game 

Regras do jogo Scrum Card Game 
1. Preparação 

Os membros da equipe devem desenhar o quadro Kanban na cartolina para servir como              
Backlog. Para isso se deve criar as colunas “A fazer”, “Em andamento” e “Feito”. Além disso, os                 
membros devem separar as cartas em dois montes: um dos montes com as cartas das estórias de                 
usuário; e o outro deve ter as cartas de eventos, soluções e problemas. As cartas das estórias de usuário                   
podem ser visíveis aos membros da equipe. Entretanto, o outro monte deve ser embaralhado e deve                
estar virado para baixo, para que nenhum membro da equipe possa ver suas cartas. 
 

2. Sprints 
No início de cada sprint, os membros devem estimar o número de estórias de usuário a serem                 

implementadas, simulando o evento de Sprint Planning. Cada carta tem sua prioridade e a escolha das                
estórias deve ser de acordo com a prioridade da estória. Para cada “dia” de trabalho, todos os membros                  
devem: 

(1) Selecionar uma estória para trabalhar, podendo ser uma estória que esteja na coluna “Em               
andamento” ou “A fazer”. 

(2) Movê-la para a coluna “Em andamento” do quadro Kanban. 
(3) Jogar os dados para definir sua produtividade no dia. 
(4) Subtrair a produtividade obtida pelo esforço necessário para concluir a estória e atualizar              

no Post It o novo valor do esforço restante.  
(5) Retirar uma carta do baralho e aplicar a consequência da carta. 
(6) Se o esforço da estória chegar a zero e não houver nenhuma carta de problema relacionada,                 

ela poderá ser movida para a coluna “Feito”. 
Ao final de cada sprint, o time deve calcular o número de estórias concluídas e a produtividade                 

do time na sprint. Em seguida, o time deve realizar a Sprint Planning da próxima sprint.  
 

3. Cartas 
● Evento: a ação especificada na carta deve ser realizada imediatamente.  
● Problema: a carta ficará associada à estória de usuário que o jogador está implementando. A               

estória deverá ficar na coluna “Em andamento” mesmo que o esforço para realizá-la chegue a               
zero. 

● Solução: a carta poderá ser utilizada para solucionar uma carta problema se a solução              
realmente solucionar o problema, ou pode ser guardada para ser utilizada posteriormente por             
alguém do time. 
  
OBS:  

● Mesmo que uma estória tenha um problema associado, os jogadores poderão continuar            
lançando os dados para diminuir o esforço da estória. Entretanto, a estória só pode ser movida                
para a coluna “Feito” se algum dos jogadores do time tiver uma solução para o problema. 

● Caso as estórias planejadas pela equipe para serem implementadas em uma sprint já foram              
concluídas ou estão em espera por uma solução, a equipe pode selecionar outras estórias. 

● A produtividade de um jogador pode ser empregada em mais de uma atividade. 

 


