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Resumo 

Os jogos, além de caráter lúdico e divertido que proporciona ao jogador, desenvolve funções que 

vão além do entretenimento, envolvendo também aspectos sociais, cognitivos e afetivos do 

participante. Uma categoria dos jogos são os educacionais que tem por objetivo ensinar algo e 

que podem ser considerados uma boa alternativa para auxiliar no aprendizado, pois além do 

ensino, desenvolve o raciocínio, criatividade e também proporciona diversão. Neste artigo é 

apresentando o jogo de tabuleiro desenvolvido com o objetivo de apoiar o ensino de 

gerenciamento de projetos focado nas práticas do PMI (Project Management Institute), descritas 

no PMBOK e os resultados da avaliação através de um modelo de avaliação de jogo educacional 

proposto por Savi et al. (2011). 
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Abstract 

The game, beyond ludic and entertaining that provides the player, develop functions that beyond 

of entertaining, involving too participant's aspects social, cognitive and affective. A category of 

games that are educational aims and teach something that can be considered a good alternative 

to assist in learning, because besides teaching, develops reasoning, creativity and also provides 

fun. This article is presenting the board game developed with the aim of supporting the teaching 

of project management practices focused on the PMI (Project Management Institute), described 

in the PMBOK and the evaluation results through an evaluation model proposed by educational 

game Savi et al. (2011). 
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1. Introdução 

Entre os métodos de ensino de gerenciamento de projetos, têm-se as aulas teóricas e trabalhos 

práticos, que nem sempre são possíveis de despertar o interesse do aluno. Os jogos, 

principalmente os de tabuleiros, são poucos explorados e podem ser uma importante ferramenta 

de aprendizagem para aprimorar o conhecimento de uma forma leve e divertida. 

Segundo Rodrigues (2008), o jogo educativo tem sempre duas funções: uma lúdica que desperta 

o prazer de jogar e outra educacional, no qual, o jogo ensina alguma coisa. Todo o valor do jogo 

está no cumprimento destas duas funções. Se ele perde o caráter lúdico em função da 

aprendizagem, o jogo deixa de ser jogo. Para auxiliar na aprendizagem o jogo precisa conciliar a 

função lúdica e educativa. 

Levando em consideração a socialização, conhecimento e diversão, um jogo de tabuleiro 

focado no gerenciamento de projeto pode ser uma ferramenta essencial para auxiliar o professor 

no ensinamento e os alunos na fixação das práticas descritas no PMBOK. 



O artigo está organizado em 5 seções : a seção 2 representa os conceitos relacionados ao guia 

PMBOK e as características e tipos de jogos, a seção 3 apresenta os trabalhos correlatos, a seção 

4 apresenta o jogo desenvolvido, e a seção 5 apresenta as conclusões. 

2. Fundamentação teórica 

Neste tópico serão apresentados os principais conceitos teóricos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. Inicia-se com a definição dos benefícios dos jogos de tabuleiros na 

educação, em seguida será realizada uma abordagem resumida das áreas de conhecimento do 

guia PMBOK, apresentação do jogo desenvolvido e resultados da avaliação do jogo. 

2.1. Jogos Educacionais e de Tabuleiro 

Os jogos educacionais são jogos que foram criados com o objetivo de ensinar as pessoas sobre 

um assunto específico enquanto estas jogam. Normalmente se inclui nesta classe de jogos: 

tabuleiro, carta e eletrônicos (ALLUÉ, 1999).  

Os jogos proporcionam ao jogador um caráter lúdico e divertido, desenvolvendo funções que 

vão além do entretenimento, envolvendo também aspectos sociais e de aprendizagem. Existem 

os jogos sérios que são jogos desenvolvidos para prover a interação aluno-conteúdo, com o 

objetivo de transmitir o conteúdo de forma educativa e lúdica para quem está jogando.  

De acordo com Soares (2012, pg. 55) os jogos sérios desenvolvem características necessárias 

ao trabalho, pois pode ser utilizado como forma simular diversos elementos da realidade, como 

dirigir carros e realizar cirurgias. 
Os jogos educacionais são apenas instrumentos, por isso eles só serão úteis se 

acompanhados por alguém que analise o jogo e o jogador, de modo zeloso e 

crítico, que ao ver que tal ferramenta deixou de ser instrutiva e se transformou 

apenas numa disputa divertida, consiga sutilmente desenvolver um caminho 

certo ao aprendiz. Então, o papel do professor não deve ser o de guiar 

explicitamente os passos do aprendiz, mas sim não permitir que use este jogo 

sem entender nem aprender nada, e não permitir que o aprendiz se desvie muito 

do objetivo educacional (SOARES, 2012 pg. 55). 

 

Soares (2012, pg. 29) complementa que os jogos sérios podem trazer benefícios aos 

processos de ensino e aprendizagem, tais como os representados na Tabela 1. 

Tabela 1: Benefícios de ensino e aprendizagem 

Benefício Descrição 

Efeito motivador São os jogos sérios demonstram ter alta capacidade para divertir e entreter as pessoas, ao 
mesmo tempo em que incentivam a aprendizagem por meio de ambientes interativos e 
dinâmicos, através das metas e desafios que precisam ser vencidos nos jogos 

Facilitador de aprendizagem São jogos permitem que o jogador tome a sua própria decisão no jogo, através de níveis 
crescentes de desafios possibilitando uma aprendizagem através da tentativa e erro 

Desenvolvimento de habilidades cognitivas São jogos promovem o desenvolvimento intelectual, pois para vencer o jogo é necessário 
elaborar estratégias e entender como diferentes elementos se relacionam entre si 

Aprendizagem por descoberta São jogos desenvolvem a capacidade de explorar, experimentar e colaborar 

Experiências de novas identidades Permitem ao jogador obter novas experiências de imersão em outros mundos e vivenciar 
diferentes identidades, nos casos de jogos simuladores de engenheiro, médico, entre outros 

Comportamento especialista O jogador fica especialista de acordo com a experiência que o jogo propõe. O mesmo acontece 
com jogos educacionais que podem tornar os jogadores especialistas de acordo com o tema do 
jogo 

 

Os jogos educacionais constituem um ramo dos chamados jogos sérios, que tem como 

objetivo instruir e educar os jogadores sobre algum tema ou conceito, além de proporcionar 

entretenimento e diversão. De acordo com Soares (2012), a inserção de jogos no contexto de 

ensino e aprendizagem possui as seguintes vantagens:  



 Fixação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para o aluno; 

 Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 

 Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 

 Requer a participação ativa do aluno na construção de seu próprio conhecimento; 

 Fator de motivação para os alunos; 

 Permite ao professor identificar alguns erros de aprendizagem, conforme as 

atitudes e dificuldades dos alunos; 

Os jogos educacionais podem se transformar um uma alternativa importante e motivadora no 

processo de ensino-aprendizagem do aluno independente da idade, segundo Betz (1995), existe 

uma grande associação entre jogos e aprendizado. 

2.2. Características de um jogo 

Existem alguns aspectos que são determinantes em um jogo, como as regras, conflitos, objetivos 

e desafios. De acordo com Grando (2006) o fator Regras é o que transforma um jogo em um 

jogo. São as regras que orientam, organizam os passos, delimitam ações, estipulam o que pode e 

o que não pode ser feito, colocam limites para o certo e o não certo, e orienta para alcançar as 

metas e para que todos os participantes caminhem na mesma direção. 

O objetivo do jogo pode estar dentro das regras, são elas que nos impulsionam a alcançar a 

vitória. Objetivos e regras se complementam fazendo com que o indivíduo se reorganize e crie 

estratégias específicas para continuar avançando dentro das etapas sem burlarmos as regras 

estabelecidas no início do jogo,  

De acordo com Coelho (2013) os desafios, são obstáculos para se alcançar o objetivo do 

jogo, como exemplo, mudar o movimento que o rei pode realizar, descaracteriza totalmente a 

partida do xadrez. O aspecto conflito deve ser inserido para dificultar o alcance do objetivo. 

Uma das características dos jogos de tabuleiros é a socialização, segundo Santos (2011), o 

jogo é social quando estimula os alunos a se relacionarem entre si durante as partidas, bem como 

os incentiva a obedecerem às regras e limites do adversário. A área afetiva ocorre no respeito 

com a vez do colega, durante a partida, bem como no “saber ganhar e no saber perder”, 

compreendendo que esta prática é inerente ao jogo, e que aquele que ganha, não é melhor do que 

aquele que perde. O lado cognitivo diz respeito às competências acadêmicas desenvolvidas pelo 

estudante com as jogadas, como por exemplo: habilidades de raciocínio, estratégia, 

comunicação, administração, inteligência emocional, liderança, concentração, negociação, entre 

outras. 

2.3. Guia PMBOK  

O Project Management Body of Knowledge, também conhecido como PMBOK®, é um conjunto 

de práticas em gerência de projeto identificado pelo PMI e constituem a base da metodologia de 

gerência de projeto. Estas práticas são compiladas em forma de um guia chamado de Guia do 

Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, ou Guia PMBOK®.  

O guia PMBOK® não determina como será gerenciado um projeto, ele apenas dá boas 

práticas, deixando livre para o gerente de projeto e a equipe escolherem aquilo que melhor se 

adapte ao seu projeto. Segundo Cruz (2013) na 5° Edição do PMBOK® são reconhecidos 47 

processos que se encaixam em 5 grupos de processos que estão representados na Tabela 2. 

 

 



Tabela 2 : Grupo de processos do PMBOK 

Grupo de processo Descrição 

Iniciação São processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase 

Planejamento São os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação 
necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado 

Execução São os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer 
as especificações do mesmo 

Encerramento São os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar 
formalmente o projeto ou a fase 

 

Os grupos de processos abrangem 10 áreas de conhecimento que são as representadas na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Áreas de conhecimento reconhecidas pelo PMBOK 

Área Descrição 

Gestão de integração Inclui processos que integram todas as áreas de conhecimento 
Gestão de Escopo Inclui os processos de desenvolvimento em uma descrição detalhada do projeto e do produto 

Gestão de Tempo Inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto 

Gestão de Custo Inclui os processos envolvidos no planejamento, estimativa, determinação do orçamento e controle de custos, 
de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado 

Gestão de Qualidade Envolvem os processos envolvidos no planejamento, monitoramento, controle e na garantia de que o projeto 
satisfará os requisitos de qualidade especificados 

Gestão de RH Inclui os processos envolvidos no planejamento, contratação ou mobilização, desenvolvimento e gerenciamento 
da equipe do projeto 

Gestão de Comunicação Identifica os processos relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das 
informações do projeto de uma forma oportuna e apropriada; 

Gestão de Riscos Conjunto de ações para identificar, medir e tratar os riscos de forma a minimizar os impactos no sucesso do 
projeto 

Gestão de Aquisição Inclui os processos envolvidos na compra ou aquisição de produtos, serviços ou resultados para o projeto 

Partes interessadas Inclui a identificação, planejamento e gerenciamento das partes interessadas 
 

 

Na figura 1 estão representado os processos do Guia PMBOK 5a edição. 

 

 

 

 



 
Figura 1 - Processos do Guia PMBOK 5a edição 

Fonte :SILVA(2014)  



3. Trabalhos Correlatos 

Existem outros jogos voltados ao ensino de gerenciamento de projetos, sendo que a seguir são 

apresentados os seguintes: Project Management Master, Hexapolis e SE•RPG. 

3.1. Project Management Master 

Segundo Software Quality Group (2014) é um jogo de tabuleiro sobre gerência de projetos em 

diversas áreas de conhecimento. A mecânica do jogo consiste em o jogador responder 

corretamente uma pergunta de cada área de conhecimento. Quem responder primeiro a uma 

pergunta de cada área vence o jogo. O objetivo é aprender a rever e reforçar os conceitos de 

gerenciamento de projetos básicos do guia PMBOK em cursos universitários e profissionais. 

O principal diferencial do jogo desenvolvido em relação ao PM Master é o jogo ser mais 

estratégico e também utilizar peças, cartas de ações e dados na mecânica do jogo. 

3.2. Hexapolis 

De acordo com Pautz (2010) é um jogo de tabuleiro que aborda tópicos da gestão de projetos. 

Em uma partida, o jogador deve visitar fornecedores, obter orçamentos, firmar contratos, 

gerenciar recursos, pedir empréstimos e adaptar sua estratégia a eventos positivos e negativos; 

disputas entre concorrentes podem levar a atrasos ou vantagens significativas. O primeiro a obter 

todos os componentes necessários (simbolizados por contratos, que cada jogador adquire e 

carrega consigo) e completar o projeto é o vencedor. O jogo deve seu nome à forma inusitada do 

tabuleiro.  

O principal diferencial do jogo em relação ao Hexapolis é o foco no aprendizado das práticas 

do PMBOK. 

3.3. SE•RPG  

De acordo com Ambrosio (2008) o objetivo do jogo é praticar de forma virtual o processo de 

Engenharia de Software de uma forma gráfica. No jogo o aluno assume um papel de gerente de 

projeto de uma equipe de desenvolvedores. O desenvolvedor tem por objetivo concluir o 

processo de produção, assim, ele pode contratar e demitir engenheiros, atribuir tarefas, 

acompanhar seu progresso e comprar ferramentas. O jogador poderá simular tempo e orçamento 

de um projeto e tomar decisões que poderão afetar o projeto de uma forma positiva ou negativa. 

Através de mensagens que o sistema apresenta ao jogador ele poderá tomar as ações, mudar 

tarefas dos desenvolvedores, substituições entre outras que poderão trazer mais pontos ao 

jogador. No final do jogo é apresentada uma pontuação ao jogador que indica à qualidade que foi 

realizada as tarefas. 

As principais diferenças do jogo em relação ao SE•RPG são: os processos de gerenciamento 

de projetos focados nas práticas do PMBOK, onde jogam para vários jogadores para estimular a 

socialização, mecânica do jogo com tabuleiro, peças cartas e dados. 

4. PMBOK Game – O jogo desenvolvido 

Este capítulo tem por objetivo detalhar as etapas do desenvolvimento do jogo, suas 

características, componentes e estratégias. 

O jogo desenvolvido foi focado nas práticas de gerenciamento de projetos descritas no guia 

PMBOK. O objetivo do jogo é liderar as áreas do PMBOK do tabuleiro através de um conjunto 

de ações para chegar a cada uma das 10 áreas. Quando o usuário atingir uma das áreas deverá 

desvendá-la, ou seja, virar a ficha área, jogar o dado para obter a quantidade de perguntas que 



serão necessárias responderem corretamente para liderar a respectiva área. O jogo termina 

quando todas as áreas forem lideradas e o jogador com mais pontos é declarado o vencedor. 

4.1. Características e componentes do jogo 

O jogo foi desenvolvido para ser jogado de 2 até 4 jogadores. O tabuleiro possui 428 quadrados 

pequenos que representam as casas em que o jogador irá movimentar o seu pino e 10 quadrados 

grandes em brancos que representam as 10 áreas do PMBOK, que serão preenchidos com fichas 

de áreas. As laterais cinzas representam as casas que os jogadores inicialmente deverão colocar 

os seus pinos e as casas na cor preta identificam a área que não poderá ser colocada pinos, 

conforme a figura 2. 

 

Figura 2: Tabuleiro do jogo PMBOK Game 

Cada ficha área representa uma das seguintes áreas do PMBOK: Integração, Escopo, Tempo, 

Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas. 

As fichas áreas a cada jogada estarão em lugares diferentes, pois as cartas de áreas serão 

colocadas no inicio do jogo aleatoriamente com a face voltada para baixo nos espaços em branco 

do tabuleiro, tornando o jogo diferente a cada jogada.  Na figura 3 estão representadas as 10 

fichas áreas do PMBOK. 

Figura 3 – Fichas áreas 

 



No jogo é utilizado um dado de quatro faces, o qual tem três lados e sempre há um número 

que ficará para cima em qualquer um dos três lados. O número que ficar para cima será o número 

sorteado, conforme a figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dado de quatro faces 

 

Cada jogador terá 10 pinos da mesma cor que será representado por uma das seguintes cores: 

azul, amarelo, verde e vermelho, totalizando 40 pinos no jogo.  

O jogo possui 16 cartelas com 10 perguntas e respostas, sendo que cada cartela possui uma 

pergunta referente a cada área do PMBOK. A elaboração das perguntas foram baseadas no Guia 

PMBOK Edição 5 abrangendo os 47 processos. As perguntas são utilizadas no jogo para desafiar 

o jogador na conquista de uma área.  

Na tabela 4 estão listados os processos e a quantidade de perguntas elaboradas para cada 

processo, totalizando 20 perguntas para cada área e um total de 160. 

Tabela 4: Quantidade de perguntas elaboradas por processos 

Áreas Processos Qtd perguntas 

Gerenciamento de 

 integração do projeto 

Desenvolver o termo de abertura 3 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 3 

Orientar e gerenciar a execução do projeto 2 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto 2 

Realizar o controle integrado de mudanças 1 

Encerrar o projeto ou fase 1 

Geral área 4 

Gerenciamento do  

escopo do projeto 

Planejar gerenciamento de escopo 2 

Coletar requisitos 2 

Definir escopo 2 

Criar EAP 2 

Validar escopo 1 

Controlar escopo 2 

Controlar cronograma 2 

Geral área 3 

Gerenciamento de  
tempo do projeto 

Planejar o gerenciamento de tempo 2 

Definir as atividades 2 

Sequenciar as atividades 1 

Estimar os recursos da atividade 2 

Estimar as durações da atividade 3 

Desenvolver o cronograma 3 

Geral área 3 

Gerenciamento de  

custos do projeto 

 
 

Planejar gerenciamento de custos 3 

Estimar os custos 3 

Criar orçamento 3 

Controlar os custos 3 

Geral área 4 

Gerenciamento a  

qualidade do projeto 

Planejar gerenciamento de qualidade 3 

Realizar  a garantia da qualidade 3 

Realizar o controle da qualidade 5 

Geral área 5 

Gerenciamento de  
recursos humanos do projeto 

Planejar gerenciamento de recursos humanos 4 

Mobilizar a equipe do projeto 3 

Desenvolver  equipe do projeto 3 

Gerenciar equipe do projeto 4 

Geral área 2 

Gerenciamento das  Planejar gerenciamento da comunicação 4 



comunicações do projeto Gerenciar comunicação 3 

Controlar comunicação 3 

Geral área 6 

Gerenciamento de  

riscos do projeto 

Planejar gerenciamento de riscos 2 

Identificar os riscos 1 

Realizar análise qualitativa dos riscos 2 

Realizar análise quantitativa dos riscos 2 

Planejar respostas aos riscos 2 

Monitorar e controlar os riscos 2 

Geral área 5 

Gerenciamento de 
aquisições do projeto 

Planejar gereiamento das aquisições 2 

Conduzir aquisições 3 

Administrar aquisições 3 

Encerrar projeto 3 

Geral área 5 

Gerenciamento das  

partes interessadas do projeto 

Identificar partes interessadas 2 

Planejar gerenciamento de partes interessadas 2 

Gerenciar partes interessadas 3 

Monitorar gerenciamento das partes interessadas 3 

Geral área 6 

 

As cartas perguntas e respostas contêm uma pergunta para cada área, conforme a carta 

exemplo da figura 5. 

 

 
Figura 5 – Exemplo de carta de perguntas e respostas 

Para controlar as perguntas a serem respondidas, serão utilizadas fichas pontos, no total de 40 

fichas pontos.  



Durante o jogo o jogador poderá utilizar cartas de ações que poderão mudar o caminho do 

jogo tornando o jogo mais dinâmico e estratégico. A figura 6 é um exemplo de carta de ação. 

 

 
Figura 6 – Exemplo de carta de ação 

As cartas de ações são obtidas no início do jogo e ao desvendar uma área. O jogo possui 10 

cartas de ações diferentes, que estão representadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Cartas de ações do jogo 

Carta Descrição 

Escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar Caso tenha apenas dois jogadores em jogo, automaticamente você ganha mais uma 

jogada 

Você ganhou um bônus de erro Utilize esta carta para quando você errar uma resposta de uma pergunta 

 

Ganhe uma ação extra Com esta carta você poderá realizar mais uma ação em sua jogada 

 

Tele transporte Mova o seu pino para outra posição vazia do tabuleiro. Não pode ser movida para 

liderar uma área 

Ganhe a resposta de uma pergunta Esta carta permite a você solicitar a resposta da pergunta e ganhar o ponto. Pode ser 

utilizada após a leitura da pergunta 

Ganhe um ponto Guarde esta carta para somar um ponto na pontuação final 

Ande até 3 casas Esta carta permite movimentar até três casas no tabuleiro 
 

Próxima pergunta Esta carta permite você solicitar uma próxima pergunta. Poderá ser utilizado após a 

leitura da pergunta, caso não saiba a resposta ou está na dúvida, pode estar solicitando 
uma nova pergunta 

Ganhe uma ajuda extra Esta carta permite solicitar ajuda externa, como por exemplo, colegas, professor, livros, 

internet, entre outros. O tempo de solicitação de ajuda extra não poderá exceder a 100 

segundos 
Delegue a resposta Esta carta permite solicitar a outro jogador responder a pergunta. Se o outro jogador 

acertar você ganha a pontuação e se errar ele ganha a penalidade em um de seus pinos 

que você escolhe 

 

 

 

 

 

 



4.2. Estratégia do jogo 

O jogo foi desenvolvido seguindo o conceito de desvendar, responder perguntas e liderar as áreas 

do PMBOK.  

Antes de iniciar a jogada é necessário posicionar o tabuleiro no centro da mesa ao alcance de 

todos os participantes. Cada jogador escolhe uma cor de pino e recebe 3 cartas de ações da pilha 

de cartas. 

As 10 fichas das áreas deverão ser embaralhadas e posicionadas nos espaços em brancos do 

tabuleiro com a face que contêm o nome das áreas voltadas para baixo. 

Para definir o jogador inicial será necessário cada jogador lançar o dado, sendo que o jogador 

que lançar o número maior inicia o jogo.  

O jogador iniciante deverá colocar um pino em uma das quatro laterais do tabuleiro em uma 

das casas da cor cinza. O jogador sentado a esquerda faz o mesmo e isso continua ao redor da 

mesa, com cada jogador colocando seu pino em uma das casas vazias na cor cinza do tabuleiro 

até que todos tenham colocado seus quatro pinos. 

Cada jogador deverá executar 3 ações em qualquer ordem. A mesma ação pode ser executada 

mais de uma vez. Cada jogador deverá montar a sua estratégia para chegar a uma área de 

conhecimento. 

Ao chegar à área de conhecimento poderá ser desvendada virando a carta com a face da 

identificação da área para cima. Após a área desvendada o jogador ganha uma carta de ação e 

lança o dado para definir quantas perguntas deverão ser respondidas para liderar a respectiva 

área. Cada pergunta respondida é uma ação e qualquer jogador poderá responder em sua jogada 

quando estiver próximo da respectiva área. A pergunta a ser respondida será a pergunta da 

cartela equivalente a área que o pino se encontra.  O jogador que responder a última pergunta da 

área lidera a respectiva área e ganha mais um pino para colocar no tabuleiro em uma próxima 

ação. 

O jogo segue até que todas as áreas forem lideradas O resultado do jogo é obtido através de 

pontuação das áreas lideradas, perguntas respondidas e pontos obtidos nas de cartas de ações. 

Na estratégia do jogo, foi optado por utilizar um dado de quatro faces para dar mais 

dinamismo, o dado de quatro faces definirá a quantidade de perguntas que deverão ser 

respondidas para liderar a respectiva área. Esta definição de quantidade de perguntas deixa o 

jogo dependendo um pouco de sorte, pois pode ser que seja sorteado um número menor e que o 

jogador tenha ações para responder todas as perguntas e já liderar a área, ou poderá acontecer de 

o jogador sortear um número maior que não conseguirá responder todas as perguntas em seu 

turno deixando em aberto para que outro jogador responda e lidere. 

No decorrer do jogo é possível fazer várias ações. A Tabela 6 apresenta as ações que cada 

jogador poderá executar em sua jogada. 

Tabela 6: Possíveis ações a serem realizadas durante o jogo 

Ação Descrição 

Mover o pino O jogador escolhe um de seus pinos que estão no tabuleiro e movimenta em sentido vertical ou horizontal dos espaços 
do tabuleiro livres 

 Cada movimento do pino é considerado uma ação, sendo que somente poderá parar em uma casa livre 
Desvendar uma área Uma área poderá ser desvendada quando o pino estiver posicionado ao redor da área. Ao desvendar uma área o 

jogador vira a carta mostrando a área e retira uma carta de ação da pilha de cartas 
Responder perguntas O jogador da esquerda deverá retirar uma carta da pilha de cartas e ler à pergunta correspondente a área do jogador 

Se o jogador acertar, ganha a ficha de ponto, para pontuar no final 
Se errar, o jogador deverá voltar uma casa 

Respondendo as perguntas você ganhará fichas para marcar pontos 
Liderar a área Somente será possível liderar uma área depois que ela foi desvendada e quando todas as perguntas forem respondidas.  

Se o jogador que responder a última pergunta não tiver mais ação na jogada, deverá aguardar a próxima jogada e 
torcer para que outro jogador não lidere.  

Ao liderar deverá colocar o pino sobre a área e deixar até o fim do jogo para pontuar 
Utilizar carta de ação As cartas de ações poderão ser utilizadas a qualquer momento na vez do respectivo jogador 



 

4.3. Avaliação do jogo 

Para realizar a avaliação do jogo foi utilizado o modelo de avaliações dos jogos educacionais 

proposto por Savi et al. (2011). O modelo propõe o uso de questionário que foi elaborado a partir 

de pesquisas e uma planilha configurada para organizar e analisar os dados recebidos. 

Participaram da avaliação 4 alunos na disciplina de Gerenciamento de Projetos da pós graduação 

de Engenharia de Software da  UDESC. 

A partir dos dados do questionário foram gerados gráficos de frequência que indicam a 

porcentagem de notas atribuídas para cada item. O questionário do modelo possuía notas de -2, -

1, 0, +1 e +2, sendo que quanto menor a nota significava que o avaliador discordava totalmente e 

quanto maior a nota concordava fortemente. 

As perguntas do questionário contemplam as seguintes características: atenção, satisfação, 

relevância, confiança, imersão, interação social, desafio, diversão, competência e experiência. 

Para uma melhor análise dos resultados foi montado gráficos separado por características e 

considerando apenas as notas recebidas em cada um de seus itens. 

Ao analisar o gráfico da Figura 7 dos resultados da característica atenção, observa-se que 

todos os itens receberam somente nota +1 e +2, desta forma concluí-se que o design do jogo é 

atraente e houve interesse do aluno no jogo. 

 

 

Figura  7 – Gráfico de avaliação da característica atenção 

Em relação a característica relevância, observa-se que os alunos avaliadores consideram o 

jogo relevante para seus interesses e está conectado com outros conhecimentos que possuíam,  já 

25% não concordaram e nem discordaram se o jogo está adequado ao jeito de aprender conforme 

podemos observar na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Gráfico de avaliação da característica relevância 

Os alunos avaliaram também a característica confiança, observa-se que maioria ao passar 

pelas etapas do jogo sente confiança de que estava aprendendo e consideram fácil entender o 
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jogo e começar a utilizá-lo como material de estudo, mas 25% alegam que o jogo não foi fácil de 

entender e 25% não concordaram e nem discordaram respeito de realmente estarem aprendendo 

ao passar pelas etapas do jogo conforme figura 9. 

 

 

Figura 9 - Gráfico de avaliação da característica confiança 

Em relação à satisfação foi verificada uma boa aceitação, apesar de 25% não opinar se está 

satisfeito porque terá a oportunidade de utilizar na prática coisa que aprendeu no jogo conforme 

a figura 10. 

 

  

Figura 10 - Gráfico de avaliação da característica satisfação 

Os alunos avaliadores apontaram que ficaram concentrados no jogo e não perceberam o 

tempo passar conforme pode ser observado na figura 11. 

 

Figura 11 - Gráfico de avaliação da característica imersão 

A Figura 12 representa os resultados obtidos em relação a interação social. Os alunos 

entendem que o jogo promove momentos de cooperação, competição entre as pessoas e diversão. 
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Figura 12 - Gráfico de avaliação da característica interação total 

A figura 13 representa os resultados avaliados em relação ao desafio. Conforme o gráfico os 

alunos avaliadores alegam que o jogo evolui em um ritmo adequado não se tornando monótono, 

é adequado e desafiador. 

 

 
  

Figura 13 - Gráfico de avaliação da característica desafio 

Na característica diversão avaliada, observa-se que os alunos avaliadores gostariam de 

utilizar este jogo novamente, recomendariam para os colegas e se divertiram conforme figura 14. 

 

Figura 14 - Gráfico de avaliação da característica diversão 

Os avaliadores tiveram sentimentos positivos de eficiência no desenrolar do jogo e 

conseguiram atingir os objetivos do jogo por meio das habilidades conforme representação do 

gráfico de competências da figura 15.  
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Figura 15 - Gráfico de avaliação da característica competência 

Em relação à característica experiência, foi observado que somando as notas +1 e +2 chega a 

50% que concordam que o jogo vai contribuir para o desempenho da vida profissional, 25 % não 

concordem e nem discordam e 25% não concordam de acordo com a figura 16. 

 

 

Figura 16 - Gráfico de avaliação da característica experiência 

Cada avaliador do jogo realizaram uma auto-avaliação em relação aos objetivos de 

aprendizagem antes e depois do jogo. Foi atribuída uma nota de 1,0 a 5,0 para o nível de 

conhecimento antes e depois do jogo aos seguintes conceitos: Iniciação, escopo, tempo, custo, 

qualidade, riscos, recursos humanos, partes interessadas, aquisição, integração, comunicação, 

execução do projeto, acompanhamento e monitoramento e encerramento do projeto. Para cada 

conceito foi auto-avaliado três itens: Lembrar o que é, Compreender como funciona e aplicar na 

prática. 

No item Lembrar o que é observou-se que os alunos adquiriram conhecimento, todos os 

conceitos tiveram o nivelamento igual ou superior ao antes de jogar o jogo, os maiores saltos 

ocorreram nos conceitos: escopo, tempo, custo, integração e aquisição como poder ser verificado 

na figura 17. 
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Figura 17 - Gráfico do nível de conhecimento antes e depois no item: Lembrar o que é. 

 

Em relação ao item Compreender como, pode ser observado na figura 18 que obteve-se 

aprendizado em todas as áreas, e nas áreas escopo, tempo e comunicação foram as áreas que 

mais obteve-se conhecimento. 

 

 

Figura 18 - Gráfico do nível de conhecimento antes e depois no item: Compreender  como 

 

No item aplicar na prática obteve-se aprendizado na maioria dos conceitos, sendo que nas 

áreas partes interessadas e tempo foi onde se obteve mais conhecimento conforme a 

representação da figura 19. 
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Figura 19 - Gráfico do nível de conhecimento antes e depois no item: Aplicar na prática 

 

Os avaliadores passaram feedbacks positivos e negativos em relação ao jogo, como positivo 

obteve-se os seguintes: Jogo muito bonito e peças bem feitas, novidade em existir um dado de 4 

lados, conteúdo dentro do tema da disciplina, estratégia do jogo através das ações, relembrar os 

conceitos de gerenciamento de projetos, geração de competitividade e com isso prende a atenção 

dos jogadores a prestar a atenção nas questões, fortalece a didática, jogo diferente dos 

tradicionais despertando curiosidades aos jogadores e interação entre os jogadores. 

Em relação a pontos negativos obtiveram-se os seguintes: jogo complexo e demorou para 

entender o funcionamento,  algumas perguntas foram respondidas sem entender o porquê da 

resposta, dificuldades em acertar as questões devido a falta de conhecimento, manual não foi o 

suficiente para entender as regras. 

No apêndice do artigo pode verificado os feedbacks detalhados dos avalidores. 

5. Considerações Finais 

O jogo desenvolvido, além de focar no conhecimento através de cartas com perguntas e respostas 

sobre as práticas do PMBOK, foca em estratégias através das cartas de ações, dados e peças, 

tornando o jogo mais dinâmico para tentar despertar o interesse do aluno em jogar e 

consequentemente aprender com o jogo. Uma das características do jogo é que todos jogam até o 

final, diferente de alguns jogos tradicionais como, por exemplo, o War que determinado jogador 

pode perder o exército e ser automaticamente eliminado no inicio da partida. 

Com o jogo PMBOK Game é possível o aluno interagir com os colegas, montar estratégias e 

aprender as práticas do PMBOK. 

De acordo com a avaliação realizada do jogo, observou-se que houve retorno positivo e 

existem melhorias a ser realizada, como a elaboração de mais perguntas e respostas, porém ainda 

baseadas no guia PMBOK com justificativas de cada resposta para consultas e melhorias no 

detalhamento do manual para que não haja dúvidas de regras.  

Os jogos podem ser um grande aliado para o aprendizado. Eles podem estar agregando 

conhecimento no processo de aprendizagem, tornado as aulas divertidas e proporcionando ao 

aluno o aprendizado através da “brincadeira”. 
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Apêndice I 

Segue os feedbacks detalhados de 3 avaliadores do jogo. 

 

Avaliador 1 

Pontos fortes do jogo 

 Faz você lembrar dos conceitos de gerenciamento de projetos; 

Gera competitividade e com isso prende a atenção dos jogadores a prestar a atenção nas 

questões; 

Pode ser aplicado em aula para fortalecer a didática 

Sugestão para melhoria do jogo 

 Quando a pergunta for de verdadeiro ou falso, na situação de ser falso explicar onde está 

o problema da questão, assim a pessoa irá aprender o correto 

 

Avaliador 2 

Pontos fortes do jogo 

 O jogo é bem divertido e possui diversas ações diferentes para serem realizadas. É 

necessária a criação de estratégias à medida que o jogo for progredindo, o que torna o 

jogo desafiador. As cartas que são compradas quando as áreas são desvendadas 

aumentam as estratégias ainda mais, levando em consideração o seu poder de virada de 

jogo; 

 O jogo está muito bem feito fisicamente, as peças, os dados, o tabuleiro, o que torna a 

experiência muito agradável; 

 O jogo é muito diferente dos jogos convencionais, por isso desperta a curiosidade dos 

jogadores. Dessa forma, ficam empolgados e querem jogar para ver como vai ser. 

Inclusive, várias pessoas, quando passavam por nós, paravam e ficavam observando o 

jogo fluindo; 

Sugestão para melhoria do jogo 

 O manual, algumas vezes, não foi suficiente para sanar algumas dúvidas, sendo 

necessária a intervenção do prof. Pablo no auxílio do entendimento do jogo. Penso que 

uma explanação mais detalhada poderia facilitar nestes momentos. Não me recordo de 

alguma dúvida específica, mas seria interessante alguém acompanhar algumas rodadas 

do jogo, não respondendo todas as questões dos jogadores, mas sim deixar que 

pesquisem e utilizem o manual, para identificar possíveis pontos de melhoria neste 

documento; 

 Algumas perguntas possuem resposta duvidosa. Pode ser desconhecimento por parte dos 

jogadores, mas não entendemos porque determinada resposta era correta. Talvez numa 

futura versão fosse interessante, ter uma explicação da resposta das perguntas, que fosse 

opcional a leitura por parte dos jogadores, quem sabe até um manual complementar; 

 Particularmente, o meu aprendizado com o jogo foi maior nas perguntas que me 

envolviam. Dessa forma, penso que poderia haver um incentivo maior na participação 

dos outros jogadores em todas as perguntas do jogo. Uma sugestão seria, quando um 

jogador errasse uma questão, o próximo poderia tentar responder para ganhar um ponto 

extra. Este ponto não deveria descontar da quantidade de respostas corretas para manter 

o controle da área de conhecimento, mas vir apenas como uma recompensa pela resposta 



certa. O único inconveniente nesta sugestão seria que não poderiam ter questões de 

verdadeiro ou falso, pela facilidade com que o segundo jogador responderia a questão; 

Avaliador 3 

Pontos fortes do jogo 

 Interação com outras pessoas 

 Aprender e relembrar conceitos do PMBOK 

 Utilizar o PMBOK como referência 

 O jogo se torna divertido e estimula a competição entre os jogadores 

Sugestão para melhoria do jogo 

 Jogamos apenas uma partida e de início pareceu um pouco complicado, mas jogando 

ficou fácil de entender o funcionamento do jogo.  Algumas cartas bônus ficaram um 

pouco confusas para entender como utilizar. Não lembro bem se tinha isto, mas talvez 

incluir alguma ação realizada as fases do projeto. 

 

Observações gerais dos avaliadores: 

 Quando se revela uma área de conhecimento e o dado apresenta apenas 1 questão, penso 

que a aprendizagem nesta área fica muito reduzida. No nosso caso, se não me engano, 

houve 2 áreas de conhecimento que ficaram com apenas 1 pergunta; 

 Houve muitos “chutes”. Talvez a criação de um sistema de punição para respostas 

erradas pudesse criar um nível de estratégia maior; 

 Das atividades da disciplina, a aprendizagem vivencial foi, com certeza, a melhor de 

todas, em questão de evolução de conhecimento; 

 Devido ao meu conhecimento na área não ser muito grande, tive um pouco de dificuldade 

em acertas as questões. Certamente, a maioria das questões eu errei; 

 Algumas perguntas que foram respondidas erroneamente, não foram entendidas o porquê 

da resposta; 

 O jogo está bem complexo, demorou um pouco até entendermos o seu funcionamento. 

Em vários momentos, algum jogador ficou confuso sobre a possibilidade ou não de 

efetuar uma ação; 

 Meu conhecimento sobre gerenciamento de projeto não é tão amplo assim, mas o 

conteúdo estava dentro do tema; 

 São várias ações que podem ser tomadas, levando ao jogador pensar na melhor estratégia 

para aproveitar sua rodada; 

 No início do jogo, houve curiosidade em saber como seria o andamento da partida, se as 

perguntas seriam difíceis e se eu saberia respondê-las. Além do mais, nunca tinha visto 

um dado de quatro lados; 

 O jogo é muito bonito e as peças são muito bem feitas. 


