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RESUMO 

Com o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e o surgimento de novas demandas 

ambientais, econômicas e sociais, os edifícios e sistemas prediais estão cada vez mais 

complexos, e os projetistas cada vez mais interessados em entender a concepção dessas 

construções. Nas primeiras fases do processo de desenvolvimento de projeto o controle do 

projetista é maior, as alterações apresentam menores demandas de tempo, o que resulta em 

soluções mais eficientes. Assim posto, é essencial - por parte do projetista - uma compreensão 

clara das atividades, problemas, necessidades e condicionantes do projeto envolvidas nessa 

etapa inicial, evitando confusões e erros. Os métodos de “programação arquitetônica” têm a 

função de fornecer ao projetista um olhar sistemático acerca dos reais problemas envolvidos 

na concepção de espaços projetados, preocupação que deve ser introduzida aos profissionais 

durante a sua formação nos cursos de graduação. Posto isso, essa dissertação tem como foco o 

estudo do programa de necessidades com ênfase nos fatores de conforto ambiental - dos 

espaços externos à edificação. Como uma forma de abordagem de treinamento eficiente, foi 

utilizada uma técnica denominada “gameficação”, utilizando jogos para tornar as atividades 

mais divertidas e engajadoras. Nessa perspectiva, essa pesquisa tem como objetivo geral 

desenvolver um jogo como ferramenta de ensino de arquitetura baseado na programação 

arquitetônica. A proposta foi desenvolvida em forma de jogo de tabuleiro e vislumbrou a 

capacitação dos alunos de graduação em arquitetura e urbanismo na definição de diretrizes 

projetuais de conforto ambiental a partir da análise cruzada das variáveis de conforto térmico, 

lumínico e acústico. O jogo possibilitou uma dinâmica diferenciada em sala de aula, 

estimulando os alunos no trabalho em equipe e propiciando a eles uma visão completa dos 

reais problemas de conforto ambiental a serem trabalhados durante o desenvolvimento do 

projeto. 

 

Palavras chave: programação arquitetônica, conforto ambiental, gameficação. 
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ABSTRACT 

The development of new products and technologies and the emergence of new environmental, 

economic and social demands, buildings and buildings systems are even more complexes and 

the designers even more interested in understanding the conception of it. This control is more 

effective by the designer at the initial phase of the design process, where the changes have 

less costs of time, resulting in better solutions. Then, an clear understanding of activities, 

problems, need and project requirements involved at this phase is required by the designer, 

avoiding confusion, mistakes and misunderstandings. In order to help this control, there are 

methods such as “architecture programing”, that provides to designers a systematic overview 

above the real problems involved in the conception of designed spaces, concern that should be 

introduced to professionals during their professional formation. Among all the complexity 

involved in project design, this dissertation focuses on factors of environmental comfort from 

external areas of buildings. The gamification techniques were used as an efficient training 

approach, by integrating games concepts to transform the activities more fun and engaged. In 

this perspective, this work aims to develop a game as a teaching tool for architecture based on 

architectural programming. The game was designed as a board game, with the main objective 

to training architecture graduation students about project guidelines definition of 

environmental comfort by the crossed analysis of thermal, lighting and acoustic comfort. The 

game enabled to introduce a different dynamic at the classroom, engaging the students in 

teamwork and providing them an overview of the real problems of environmental comfort to 

be solved during the design of building projects. 

 

Keywords: Architectural programming, environmental comfort, gamefication. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e o surgimento de novas 

demandas sociais, econômicas e ambientais, os edifícios e sistemas prediais estão cada vez 

mais complexos, necessitando de uma atenção maior dos projetistas no seu desenvolvimento. 

Durante o processo de concepção de espaços arquitetônicos, conforme as etapas de projeto 

avançam, as possibilidades de influência dos projetistas sobre o projeto são reduzidas e o 

gasto de recursos relacionados a modificações de projeto aumentam. Logo, quanto maior o 

tempo investido nas primeiras etapas, menores são as chances de erros e necessidades de 

modificações em etapas posteriores, representando uma economia de tempo e dinheiro, bem 

como evitando a propagação de um erro para os demais participantes do processo (FAATZ, 

2009). Ademais, as primeiras decisões projetuais são mais permanentes que as posteriores, 

dessa forma, as decisões tomadas durante o partido da edificação têm um impacto 

significativo no consumo de energia das construções (HEYWOOD, 2015) e na qualidade do 

conforto dos usuários: questões cruciais para o desenvolvimento de projetos de qualidade. 

O surgimento de soluções tecnológicas cada vez mais eficientes, como o 

condicionamento de ar, lâmpadas econômicas, isolamentos térmicos e acústicos entre outros, 

permitiu ao projetista ignorar as debilidades do entorno em prol da facilidade de aquisição e 

uso dessas alternativas, enfraquecendo ou eliminando um senso crítico de adequação do 

edifício ao entorno. Como resultado, temos um impacto direto na qualidade ambiental e 

conforto do usuário. A recente crise energética nacional, a degradação da qualidade dos 

ambientes urbanos e a pressão ambiental e social pela busca de redução de consumo 

demonstram a necessidade de compreensão do espaço urbano e aproveitamento eficiente de 

todos os recursos naturais disponíveis, tendo em vista a criação de lugares adequados, 

confortáveis e sustentáveis.  

Rodrigues (2014), Lopes (2010), Araújo (2006) e Heywood (2015) afirmam que as 

primeiras decisões de projeto, frequentemente, são as mais influentes na garantia de um bom 

desempenho de conforto térmico, lumínico e acústico, mostrando, assim, a importância do 

papel do projetista no planejamento e desenvolvimento de espaços adaptados ao clima local e 

ambientalmente confortáveis aos seus usuários. Assim posto, pode-se assumir que a definição 

correta dos problemas1 nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto deve ser utilizada 

                                                 
1 Lê-se nesse trabalho o termo “problema” não como uma limitação negativa, mas sim como quesito 

relevante a ser respondido através das definições da solução arquitetônica. 
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para melhorar o desempenho das variáveis de conforto ambiental dos espaços. No entanto, os 

problemas de projeto nem sempre são de fáceis identificação e compreensão. 

Lawson (2011) afirma que, muitas vezes, os problemas de projeto não são 

claramente visíveis, devendo, assim, serem encontrados a partir de métodos de pesquisa, 

observações e sistematização de informações, de forma a definir o problema de projeto e 

também quais informações são úteis na obtenção da solução adequada. Um dos possíveis 

momentos para identificação correta dos problemas envolvidos no ato de projetar é durante as 

atividades de pré-projeto, que compreende as atividades anteriores a de definições de soluções 

físicas e espaciais. Dentro dessa etapa encontra-se a “Programação Arquitetônica”, momento 

em que se contempla o levantamento e sistematização de dados para que o projetista possa 

compreender melhor a gama de problemas envolvidos, permitindo, assim, atuar de forma mais 

eficiente na solução. 

O aprofundamento na etapa de Programação Arquitetônica já se mostrou eficiente na 

prática por autores e projetistas nacionais e internacionais, embora, em âmbito nacional, esse 

assunto ainda seja é pouco frequente (MOREIRA; KOVALTOWSKI, 2009). Uma das 

abordagens possíveis para utilização e divulgação dos métodos de programação arquitetônica 

é através do ambiente acadêmico. Nesse panorama, a utilização de jogos surge como elemento 

facilitador da capacitação dos alunos: a adaptação de métodos e ferramentas em formatos de 

jogos (chamado de “gameficação”) é atualmente uma abordagem utilizada em ambientes 

acadêmicos e profissionais, buscando utilizar as potencialidades presentes nos jogos para 

capacitar alunos e funcionários em tarefas específicas de forma eficiente, a partir de um 

formato divertido e estimulante aos participantes. É na perspectiva da abordagem de jogos 

que este trabalho concentra esforços no sentido de integrar os métodos de programação 

arquitetônica às condicionantes de conforto ambiental. 

A relevância do ensino de conforto ambiental para concepção de projetos suscita a 

necessidade de discussões acerca do tema nos cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, levando em consideração as dinâmicas e ferramentas de ensino e a utilização dos 

conteúdos apreendidos da vida profissional (DELBIN, 2006). Essa significância é nítida a 

partir de constatações que repercutem diretamente na formação dos projetistas, como: Ser 

requisito básico para a formação de arquitetos a capacidade de projetar ambientes adequados 

ao meio em que o espaço se insere; A recente aprovação da obrigatoriedade da norma de 

desempenho para as edificações (NBR 15.575) que delega a responsabilidade aos projetistas 
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de garantir qualidade ambiental em seus projetos; A complexidade de projetar no meio urbano 

atual exige dos projetistas a habilidade de análise integrada das condicionantes de conforto 

ambiental; e a possibilidade de uso de ferramentas de programação arquitetônica para 

aumento da eficiência na definição dos problemas de projetos ambientalmente confortáveis.  

Dessa forma, o presente trabalho buscou o desenvolvimento de uma ferramenta para 

auxílio ao processo de ensino e aprendizagem, a partir da utilização de elementos presentes 

em jogos, modalidade amplamente utilizada tanto em ambientes acadêmicos quanto 

corporativos, devido a suas potencialidades de engajamento, trabalho em equipe, ensino e 

diversão. 

Tendo em vista essas realidades, os processos gameficados se apresentam como uma 

alternativa de metodologia, na qual é possível integrar os temas “programação arquitetônica” 

e “conforto ambiental” a partir da introdução de atividades engajadoras, estimulantes, 

divertidas e, acima de tudo, eficientes nos processos de projeto, podendo ser um primeiro 

passo para o aprofundamento sobre o tema dentro das universidades. 

Tendo em vista uma abordagem acadêmica sobre o tema programação arquitetônica 

e conforto ambiental, o objetivo desse trabalho é desenvolver um jogo de auxílio para 

programação arquitetônica focada nos aspectos de conforto ambiental e direcionada ao 

ensino de arquitetura. 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende: 

A. Identificar as atividades que compõem a etapa de pré-projeto; 

B. Estudar as variáveis de conforto ambiental relacionadas à etapa de pré-projeto; 

C. Idealizar, testar e analisar o jogo, integrando programação arquitetônica e 

conforto ambiental em sala de aula, tendo como foco alunos de graduação em 

arquitetura e urbanismo que possuem conhecimento teórico das variáveis de 

conforto térmico, lumínico e acústico. 

Este trabalho tem como hipótese que “a prática do jogo em sala de aula auxilia o 

aluno, de forma divertida e eficiente, na formação de uma visão holística sobre as 

condicionantes de conforto ambiental durante as etapas iniciais de sua concepção, a partir da 

capacitação nos métodos de programação arquitetônica”. 

O jogo foi desenvolvido tendo como público alvo as turmas do sétimo período do 

curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), dentro da disciplina chamada “Projeto Integrado 05”, onde os alunos 

trabalham diversos conhecimentos integrados a fim de idealizar um projeto de intervenção em 
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edificações com valor histórico. A escolha dessa turma deu-se pela possibilidade de analisar o 

edifício em um contexto já existente e a utilização dos conhecimentos teóricos da turma 

acerca das variáveis de conforto ambiental abordadas neste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 PROCESSO DE PROJETO  

O projeto e a construção de edifícios são processos complexos, que exigem dos 

profissionais envolvidos um elevado controle de qualidade em todas as etapas concernentes 

ao planejamento e execução das obras. Essa complexidade advém tanto da criação e utilização 

de novas tecnologias, materiais e processos construtivos, como das necessidades econômicas 

e ambientais, a saber:  reaproveitamento dos recursos naturais, redução de desperdício de 

matéria prima do consumo de energia pelas edificações. 

Durante o processo de concepção de espaços arquitetônicos, conforme as etapas 

avançam, as possibilidades de influência sobre o projeto reduzem e os custos relacionados a 

modificações aumentam (Figura 1). Dessa forma, quanto maior o tempo e esforço investido 

nas primeiras fases do projeto, menores as chances de erro ou equívocos em fases futuras e os 

custos relacionados a correções ou modificações (FAATZ, 2009). Essa relação independente 

da escala do projeto, sendo verdadeira tanto para a projetação de edifícios quanto de espaços 

urbanos, por exemplo. 

Figura 1: Curva de influência e custo destacando a fase de programação. 

 

Fonte: FAATZ, 2009. 

 

Assim, alterações implementadas nas primeiras fases de projetos apresentam menor 

consumo de recursos do que em fases posteriores e tem influência apenas sobre os projetistas, 

enquanto que quaisquer medidas tomadas em momentos posteriores terão influências 
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significativas nas etapas de produção, construção ou até na operação da edificação 

(FRANCO; AGOPYAN, 1993). Desse modo, para que o projetista possa atuar de forma 

eficiente, é necessária uma compreensão clara dos problemas, das necessidades e das 

condicionantes do projeto, evitando confusões, erros e mal-entendidos (PEÑA; PARSHALL, 

2012). 

Para que toda essa multiplicidade de fatores seja inserida de forma eficiente nos 

passos de desenvolvimento do projeto de arquitetura, é preciso, antes de mais nada, um 

entendimento completo do processo de concepção dos edifícios. É a partir da análise do ato de 

projetar que se torna possível compreender a integração e inserção de informações, pessoas, 

ferramentas e técnicas de forma clara e eficiente, possibilitando o desenvolvimento de 

projetos de qualidade. 

2.1.1 O processo de projeto e suas etapas 

O processo de concepção de espaços envolve soluções técnicas e artísticas, 

manipulando elementos físicos, visuais, sociais, econômicos entre outros. A partir dessa 

complexidade de informações e da necessidade de novos profissionais integrando a equipe de 

projeto, iniciou-se, na década de 1960, estudos relacionados ao ato de projetar, a fim de 

investigar a forma de concepção de edificações a partir de um pensamento científico e de 

maneira produtiva. Essa nova forma de olhar o processo, aparentemente metódico, deveria 

permitir ao projetista a flexibilidade para o desenvolvimento de soluções inovadoras e 

criativas de forma eficiente e consciente, não dependendo mais apenas do talento ou acaso 

(KOWALTOWSKY et al, 2011). 

Nestes estudos, foi identificado que um dos principais problemas relacionados ao 

processo de projeto está ligado ao seu início, sua origem, seu motivo de existir ou de ser 

necessário. Comumente, o processo de projeto se apresenta como um processo mal 

estruturado, devido principalmente ao fato de, desde o início, não se ter um problema 

claramente definido, pois geralmente são indeterminados ou mesmo desconhecidos 

(LAWSON, 2011). 

Nessa perspectiva, os problemas são geralmente estabelecidos por pessoas não 

capacitadas, sendo comum a definição de um problema antes mesmo de serem analisadas as 

condições ou parâmetros de viabilidade. Nesse processo, o projetista é inserido em um 

momento posterior à delimitação do que se pretende resolver. Se não bem definido, o 

problema a ser resolvido pelo projetista pode tornar o projeto inviável, se não ineficaz. Santos 

(2014) afirma que diferentes modos de abordagens resultam em soluções diferentes, 
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mostrando assim a relação direta entre a definição clara dos objetivos do projeto e o resultado 

obtido pelo projetista. 

De acordo com Merlin (2004) essa complexidade é ampliada no momento em que 

entendemos que a arquitetura não pode somente ser trabalhada através de visão analítica, pois 

sua concepção 

[...] exige uma relação especifica entre teoria e prática, aplicando conceitos racionais 

mecânicos permeados por procedimentos artísticos, fazendo uso da intuição, 

aplicando conhecimentos na própria ação com tempos próprios de forma aberta e 

flexibilizada, conforme o pensamento, a vontade, a intenção e o próprio gesto do 

desenho, balizados pelo condicionamento cultural do autor, seu repertório e também 

pelo acaso. Trabalha-se, portanto, com o conhecimento tácito, com o impreciso, o 

duvidoso e o incompleto. (MERLIN, 2004, p. 116) 

Tendo em vista essa característica da concepção de projetos, o ambiente acadêmico 

contemporâneo utiliza momentos de atelier de projeto para que os alunos possam aplicar, na 

prática, diferentes modos de projetar a partir de processos definidos pelas disciplinas. Essa 

prática tem o objetivo de apresentar diferentes metodologias projetuais e temas aos alunos, 

simulando a complexidade de projetação referente aos produtos desenvolvidos (AMARAL, 

2016). No entanto, há a necessidade de excluir elementos que podem trazer maior 

complexidade, como previsão de custos, tecnologias disponíveis, necessidades específicas de 

clientes e usuários, possibilitando o surgimento de incertezas no processo.  

Devido à complexidade existente nas etapas de concepção do projeto e nas diferentes 

visões e soluções de um problema, torna-se necessário reduzir ao máximo estes graus de 

incerteza para que seja possível atuar de forma eficiente nas etapas de concepção projetual 

(KOWALTOWSKY et al 2011; LAWSON, 2011; SANTOS, 2014). Um primeiro passo para 

isso é a identificação dos principais geradores de problemas do projeto de arquitetura, a fim 

de entender a influência de cada um deles dentro do processo de projeto e como podem ser 

trabalhados dentro do ambiente acadêmico dos cursos de graduação. 

2.1.2 Os agentes de projeto 

Em sua obra “Como arquitetos e designers pensam”, Lawson (2011) descreve as 

fontes de problemas de projeto a serem consideradas no ato de projetar. São eles:  

1. Os clientes, que geralmente trazem os desafios iniciais aos projetistas. São 

fontes de problemas e restrições, mas podem ser vistos como parceiros 

criativos no processo; 

2. Os usuários, que são umas das principais fontes de informação para entender 

o funcionamento do espaço e suas reais necessidades; 
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3. O projetista, que não tem o papel de somente resolver o problema do cliente, 

mas também de gerar novos problemas e atuar a partir de suas capacidades 

específicas; e 

4. Os legisladores, que criam as restrições legais nas quais os projetistas 

trabalham, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários, sendo assim 

um dos geradores de problemas de projeto. 

As necessidades de cada um dos agentes geradores de problemas impõem restrições 

ao projeto e outros valores que influenciam diretamente no resultado de design, pois neles se 

instalam as ideologias, filosofias, propósitos ou outras ideias e sentimentos que são a razão 

para edificar, influenciando como o edifício é projetado (HERSHBERGER, 2000). De acordo 

com Lawson (2011), essas restrições têm como propósito assegurar o cumprimento das 

funções exigidas pelo objeto projetado da forma mais adequada possível. Em sala de aula, 

esses agentes nem sempre estão disponíveis aos alunos, principalmente o cliente e o usuário, 

no entanto, é usual a utilização de técnicas de pesquisas, como questionários, entrevistas, 

observação em campo entre outros para o levantamento de informações com o intuito de 

entender os objetivos específicos de todos os agentes supracitados. 

 Nesse contexto, cabe ao aluno conseguir traduzir, em aspecto formal e funcional, as 

necessidades dos agentes de projeto, sendo necessária uma relação estreita entre os campos de 

conhecimento envolvido e uma posição estratégica do projetista dentro do processo como um 

todo (PEIXOTO, 2008). Esse modelo de integração deve ser estimulado no ambiente 

acadêmico, com o objetivo de capacitar o futuro profissional no uso dessa habilidade durante 

a sua atuação. Sobre a integração entre profissionais e desenvolvimento de edificações Lopes 

(2010) afirma que 

[...] a grande complexidade e exigências cada vez maiores, como normas técnicas, 

conforto ambiental, sustentabilidade, lei do uso e ocupação do solo, certificações, 

entre outros, já impõem um recorte sobre o projeto. Por isso, a grande equipe 

multidisciplinar de projetistas deve dialogar num processo projetual transparente e 

integrado. Um projeto integrado requer colaboração estreita entre arquitetos, 

engenheiros, proprietário e construtora, desde a contratação do projeto até a entrega. 

(LOPES, 2010, p. 29) 

Dessa forma, para que seja possível entender os problemas e valores e utiliza-los 

com maior eficiência na concepção de projetos de arquitetura, é necessário identificar em que 

momento do processo projetual essas questões colaborativas devem ser levantadas e 
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estudadas. Para isso, é essencial entender o funcionamento do ato de projetar e as etapas 

envolvidas nele. 

2.1.3 Mapeamento dos processos de projeto 

Em uma tentativa de mapeamento do processo de projeto, Lawson (2011) afirma que 

todo projetista segue um procedimento, mesmo que ele não esteja claramente definido para si, 

tendo em vista a dificuldade em descrever todas as relações envolvidas no pensamento do ato 

de projetar, sendo necessário, então, mapear as etapas em que todos os processos percorrem 

para compreender o projeto de maneira holística. A seguir, serão analisadas três metodologias 

de projeto: McGinty (1984), Markus & Maver (apud LAWSON, 2011) e Melhado (2005). O 

objetivo dessa análise foi identificar as etapas, atividades e ferramentas em comum e outras 

que podem ser complementares, vislumbrando definir um processo de projeto abrangente e 

coeso, capaz de ser integrado nas atividades envolvidas no ensino de projeto e que pudesse 

representar os conceitos gerais da prática projetual. 

McGinty (1984) afirma que o desenvolvimento de um projeto de edificação deve 

permitir a compreensão do problema e o desenvolvimento lógico das soluções através de 

definições de etapas sistemáticas, ei-las: inicialização, preparação, confecção de propostas, 

avaliação e ação (Figura 2 e Quadro 1). Assim, o autor defende que, independente da 

metodologia de projeto utilizada, todas elas abrangem as mesmas etapas de desenvolvimento 

de um produto arquitetônico. 

Figura 2: Diagrama do processo de projeto de McGinty (1984). 

INICIAÇÃO PREPARAÇÃO SÍNTESE AVALIAÇÃO AÇÃO
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Quadro 1: Identificação e descrição dos 5 passos do projeto de arquitetura presentes na metodologia de 

McGinty (1984). 

PASSO ATIVIDADES 

1 Iniciação  Definição do problema a ser resolvido. 

2 Preparação 

 Coleta sistemática de informações referentes ao 

problema a ser resolvido; 

 Definição do programa de necessidades; 

 Levantamento da necessidade dos clientes. 

3 

Confecção da 

proposta 

(Síntese) 

 Com os problemas levantados, são realizadas diversas 

propostas a fim de encontrar a melhor solução 

possível; 

 O projeto se apresenta como a síntese dos problemas 

apresentados nas fases anteriores. 

4 Avaliação 

 Discussão focalizada e avaliação de propostas 

alternativas pelos projetistas, clientes e usuários; 

 Comparações das soluções propostas do projeto com 

as metas e critérios resultantes do estágio de 

programação; 

 Caso o projeto não responda aos problemas propostos, 

é necessária a reavaliação dos passos anteriores a 

partir da modificação das informações postas 

inicialmente. 

5 Ação 

 Atividades associadas com a preparação e 

implementação de um projeto. Ex.: documentos de 

construção (desenhos e especificações para o 

edifício). 

 

Apesar desse mapeamento descrever informações importantes das atividades 

realizadas dentro de um processo de concepção, ele não é suficiente para refletir o 

pensamento do projetista. Assim, é preciso estudar um modelo de mapeamento mais 

abrangente. 
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Markus & Maver (apud LAWSON, 2011) definem um tipo de mapeamento similar e 

mais simplificado, onde as atividades são divididas em quatro categorias (Figura 3 e Quadro 

2). São elas: análise, síntese, avaliação e decisão. 

Figura 3: Diagrama do processo de projeto de Markus & Maver (apud LAWSON, 2011). 

SÍNTESE AVALIAÇÃOANÁLISE DECISÃO

 

Quadro 2: Sistematização do mapeamento de projeto de Markus & Maver (apud LAWSON, 2011). 

PASSO ATIVIDADES 

1 Análise  Investigação das relações em busca de algum padrão. 

2 Síntese 

 Tentativa de avançar e criar uma resposta ao 

problema. 

3 Avaliação 

 Crítica das soluções sugeridas em relação ao objetivo 

identificado. 

4 Decisão 

 Escolha de alterar ou permanecer com a solução 

proposta. 

 

Esse mapeamento apresenta as etapas de forma simplificada e genérica, 

caracterizando - de forma abrangente - as atividades dentro de cada passo. Essa é uma forma 

resumida de apresentar as etapas do processo, no entanto carece de detalhamento das 

atividades realizadas. 

Melhado (2005) define um mapeamento de projeto dividido em seis passos, que 

inclui as etapas desde a definição do programa de necessidades até a entrega do produto final 

ao cliente (Figura 4 e Quadro 3). 

Figura 4: Diagrama do processo de projeto de Melhado (2005). 

IDEALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO FORMALIZAÇÃO DETALHAMENTO EXECUÇÃO ENTREGA
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Quadro 3: Sistematização do mapeamento de projeto de Melhado (2005). 

PASSO ATIVIDADES 

1 Idealização  Definição do programa de necessidades. 

2 Desenvolvimento 

 Avaliação de questões: 

o Mercadológicas; 

o Econômicas; 

o Técnicas; 

 Desenvolvimento do Estudo Preliminar 

3 Formalização 

 Formalização das soluções desenvolvidas no estudo 

preliminar, que resulta no anteprojeto. 

 Elaboração do projeto legal. 

4 Detalhamento  Desenvolvimento do projeto executivo. 

5 Execução 

 Planejamento da execução, com o objetivo de 

racionalização da produção, favorecendo a gestão e 

cumprimento dos prazos. 

6 
Entrega final do 

produto 

 Entrega para o cliente de todos os documentos 

referentes ao projeto. 

 

Diferente dos dois mapeamentos apresentados anteriormente, o processo de projeto 

de Melhado (2005) se apresenta como um conjunto de atividades envolvidas no decorrer do 

processo e não do pensamento envolvido no processo propriamente dito. No entanto, o autor 

apresenta um detalhamento mais específico das atividades em cada passo, tornando claro o 

que precisa ser respondido pelo projetista para avançar em etapas posteriores. 

Essa variedade dos mapeamentos indica que não existe somente uma forma de 

pensar o projeto, mas sim que esse processo pode variar de acordo com os pensamentos e 

valores do projetista, sendo, então, difícil definir qual a opção mais correta ou eficiente. Dessa 

forma, será definido adiante neste trabalho um modelo de mapeamento genérico que permita 

integrar as etapas presentes no ato de projetar e as atividades neles descritas, tendo como base 

os mapeamentos estudados e a meta de utilização em sala de aula. 
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 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA 

A partir dos mapeamentos apresentados anteriormente é possível identificar em todos 

eles atividades relacionadas a investigação dos reais problemas a serem resolvidos pelo 

projeto, que ocorre anteriormente a de definição das soluções espaciais de projeto. Essa etapa 

é chamada de “Programação”, o primeiro estágio do processo de projeto da edificação, pois é 

nessa etapa em que são levantados os fatores relevantes aos clientes, usuários, arquiteto e 

sociedade. É também nessa etapa que os objetivos do projeto são articulados, fatos sobre o 

projeto são descobertos e as necessidades do edifício são explicitadas, possibilitando a 

sistematização dos problemas envolvidos no ato de projetar, podendo ser considerada como 

um “contrato”, especificando o que o cliente pretende atingir com o projeto e o que o 

projetista se propõe a fazer (HERSHBERGER, 2000; PEÑA & PARSHALL, 2012; 

MOREIRA & KOWALTOWSKI, 2009), sendo representado no ambiente acadêmico pela 

figura do professor e aluno, respectivamente. 

Devido à compreensão variada e a falta de uma abordagem científica sobre o tema, a 

programação arquitetônica muitas vezes é vista como uma mera lista de ambientes, com 

pouca ou nenhuma informação aprofundada sobre eles. De acordo com Moreira et al (2016, p. 

58), “um projeto que se inicia a partir de uma simplificação dessa natureza ignora a riqueza de 

discussões oferecida pela fase de pré-projeto2, nas quais se estabelecem prioridades e se 

compreende de modo profundo o problema de um projeto”, o que demonstra a importância da 

investigação apurada sobre o seu conteúdo. 

Tendo em vista a possibilidade de aumento da eficiência dessa etapa, foram criados 

métodos de programação para que os problemas fossem estudados, entendidos e definidos, de 

forma clara e completa, integrando diversas ferramentas, métodos e técnicas para a utilização 

da opção que melhor se adeque ao tipo de problema a ser resolvidos, tendo em vista a 

observação, levantamento e análise de informações (WADE, 1984). Neste trabalho foram 

selecionados os métodos de “programação arquitetônica” desenvolvidos por Hershberger 

(2000) e Peña & Parshall (2012), apresentados a seguir. Eles foram escolhidos devido a sua 

característica investigativa e analítica do problema, que tem o objetivo de descobrir e entender 

o potencial envolvido nas etapas de pré-projeto. 

Em 1979, um novo método de programação arquitetônica foi desenvolvido pelo 

arquiteto William Peña, que consistiu em um sistema de levantamento de informações capaz 

                                                 
2 Entende-se como fase de “pré-projeto” todas as atividades anteriores a de definição de soluções 

espaciais de projeto. 
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de avaliar, com clareza, os fatores relacionados à concepção de edificações, com foco nas 

variáveis: função, forma, economia e tempo. O modelo denominado de Problem Seeking 

gerou visibilidade e resultados positivos para o escritório que trabalhava (Caudill Rowlett 

Scott), onde foram premiados diversos edifícios projetados a partir da utilização dessa forma 

de programação (PEÑA; PARSHALL, 2012). 

Essa ferramenta tem como função esclarecer e priorizar os objetivos de projeto na 

concepção de uma edificação, bem como proporcionar uma interação entre cliente, usuário e 

arquiteto, com o intuito de descobrir a natureza do problema e seus efeitos mais profundos nas 

soluções de projeto (BERTEZINI, 2006). Peña & Parshall (2012) dividem o processo de 

programação arquitetônica em 5 etapas (Quadro 3), a saber: estabelecimento de metas, coleta 

e análise dos fatos, esclarecimento de conceitos, determinação de necessidades e, por fim, 

formulação de problemas. 

Quadro 3: Sistematização das etapas de programação de Peña & Parshall (2012). 

ETAPAS CONTEÚDO DAS ATIVIDADES 

1 
Estabelecer 

metas; 

 Indica o que o cliente quer atingir e porquê. 

2 
Coletar e 

analisar fatos; 

 Seleção de fatos sobre terreno, clima, aspectos estéticos, 

físicos e legais; 

 Os fatos devem ser descritos em forma gráfica; 

 Os fatos devem estar de alguma forma relacionados aos 

objetivos e conceitos. 

3 

Esclarecer e 

testar 

conceitos; 

 Definição conceitos que solucionem os objetivos levando 

em consideração dos fatos levantados. 

 Os conceitos devem ser abstratos, de forma a não limitar os 

projetistas na escolha das soluções. 

4 
Determinar 

necessidades 

 Análise de viabilidade econômica; 

 Definição do que o cliente realmente pode ter, que pode ser 

diferente do que ele quer; 

 Definição das necessidades básicas que o projeto deve 

atingir. 

5 
Formular os 

problemas. 

 Resultado da programação, a síntese de todas as etapas 

anteriores. 

 Definição dos problemas a serem resolvidos pelo projeto. 

 

A aplicação do método consiste no preenchimento de campos de um quadro, os quais 

abrangem questões sobre função, forma, economia, tempo e seu cruzamento com as etapas da 

programação (Quadro 4). Como resultado tem-se uma análise abrangente dos objetivos de 
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projeto, levando em consideração os fatos conhecidos e, a partir dos conceitos escolhidos, são 

definidas estratégias de abordagem para a equipe de projeto. Por fim, são definidos os 

problemas de projetos, que devem ser aprovados por todos os participantes do processo de 

programação e, somente após a definição desses problemas, é que se pode iniciar o 

desenvolvimento soluções projetuais. 

Quadro 4: Campos de preenchimento do “Problem Seeking”. 

 Metas Fatos Conceitos Necessidades Problemas 

Função      

Forma      

Economia      

Tempo      

 

As categorias de análise definidas por Peña & Parshall (2012) - função, forma, 

economia e tempo - objetivam analisar a concepção do edifício de forma holística. Prevendo 

novas demandas, o modelo permite criar novas categorias e retirar as que não são 

convenientes para o projeto em questão. Essa lista pode ser considerada como a base 

filosófica que os profissionais irão utilizar para desenvolver a programação e o projeto, sendo 

pessoal e específica para cada projeto e participantes da programação. 

A partir da premissa de possibilidade de customização, Hershberger (2000) adaptou 

o modelo do Problem Seeking, resultando na criação de novas categorias de análise com o 

objetivo de definir uma “lista” dos geradores de problemas de projeto para ser utilizada como 

um ponto de partida para a investigação acerca das variáveis que influenciam a concepção do 

produto arquitetônico (Quadro 5) (HERSHBERGER, 2000). 
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Quadro 5: Sistematização de valores e áreas de valores propostas por Hershberger (2000). 

ÁREAS DE VALORES VALORES 

1. Humano Funcional, Social, Físico, Fisiológica e Psicológica. 

2. Ambiental Terreno, Clima, Contexto, Recursos e Resíduos. 

3. Cultural Histórico, Institucional, Político e Legal. 

4. Tecnológico Material, Sistemas e Processos. 

5. Temporal Crescimento, Mudanças e Permanências. 

6. Econômicas Finança, Construção, Operação, Manutenção e Energia. 

7. Estéticas Forma, Espaço, Cor e Significado. 

8. Segurança Estrutural, Fogo, Química, Pessoal e Criminal. 

 

Para ambas as metodologias, todas as informações resultantes das análises e 

levantamento de dados devem ser filtradas, traduzidas e inseridas em um relatório, o qual é 

entregue para os agentes de projetos diretamente envolvidos na concepção da edificação. Os 

dados presentes nos relatórios devem ser registrados de forma gráfica, direta, precisa e 

simplificada, preferencialmente em forma de figuras, tabelas, desenhos ou frases curtas 

(MOREIRA & KOWALTOWSKI, 2009). O formato dessa documentação é flexível e não 

possui um sistema fixo já definido, devendo se adequar a cada situação. As definições 

descritas nesse relatório refletem os valores e objetivos dos agentes de projeto e cria uma 

estrutura que permite ao projetista uma meta a seguir, um caminho mais sólido para alcançar 

os objetivos propostos e sistematiza as variáveis que devem ser consideradas. Alguns 

exemplos de documentos de programação aplicados por empresas reais encontram-se no item 

9 - ANEXO I - EXEMPLOS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO. 

O diferencial presente nesses métodos é a concentração de atenção durante a 

avaliação e delimitação do problema antes da definição de soluções espaciais. Essa distinção 

entre problema e solução comumente torna-se de difícil compreensão para os projetistas, pois 

a maior parte dos estudos desenvolvidos sobre o processo de projeto envolve as etapas de 

soluções físicas dos problemas, criando um vácuo no suporte às decisões iniciais do projeto 

(KOWALTOWSKY et al, 2011; HERSHBERGER, 2000). 

Por fim, a programação arquitetônica pode ser utilizada tanto como etapa para 

compreensão e formalização de todos os objetivos do projeto entre os envolvidos no 
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processo, quanto como para a definição das premissas projetuais e os critérios de avaliação da 

qualidade da solução. 

 ENSINO DE CONFORTO AMBIENTAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

A Portaria Nº 1.770 - MEC, de 21 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994) define as 

diretrizes curriculares gerais do ensino de Arquitetura e Urbanismo nos cursos universitários. 

Nela, as disciplinas de conforto ambiental são inseridas dentro do grupo de “Matérias 

Profissionais”, as quais constituem conhecimento que caracterizam as atribuições e 

responsabilidades profissionais, estando definido que “em Conforto Ambiental está 

compreendido o estudo das condições térmicas, acústicas, lumínicas e energéticas e os 

fenômenos físicos a elas associados, como um dos condicionantes da forma e da organização 

do espaço” (BRASIL, 1994, Art. 4º, §6º). O MEC também exige das faculdades um ambiente 

de Laboratório de Conforto ambiental, que tem como objetivo: 

Desenvolver o estudo das técnicas de controle ambiental, através de experimentos, 

estudos e treinamentos envolvendo condições de temperatura, ventilação, insolação, 

iluminação e acústica, capazes de afetar o ambiente natural, urbano e edificado; 

Proporcionar a docentes e estudantes de Arquitetura e Urbanismo acesso a 

informações e orientações que lhes permitam experimentar e até inventar 

instrumentos simples e necessários ao correto agenciamento ambiental das 

edificações; Desenvolver avaliação continuada para o estabelecimento das bases 

didático-pedagógicas e de instrumental especializado na área de Conforto no 

Ambiente Construído. (BRASIL, 1994) 

A Resolução nº 6, de 2 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006) institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo define também 

que 

A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, capazes de compreender e 

traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à 

concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o 

urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do 

patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização 

racional dos recursos disponíveis. (BRASIL, 2006, Art. 3º) 

Essa resolução também define que na conclusão do curso, o aluno de arquitetura e 

urbanismo tenha como perfil:  

a) Sólida formação de profissional generalista; 
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b) Aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 

sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e construção do 

espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, e o 

paisagismo; 

c) Conservação e valorização do patrimônio construído; e 

d) Proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos 

disponíveis. 

Em específico ao conforto ambiental, essa resolução ainda define que o profissional 

deve ser capacitado “(n)o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e 

energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas” (BRASIL, 2006, Art. 5, i). 

Os fatores apontados acima demonstram a importância do aprofundamento desse 

conhecimento na prática durante a formação do profissional de arquitetura e urbanismo. 

Assim, além do conteúdo abordado e do espaço físico, a forma de abordagem do ensino das 

disciplinas de conforto ambiental das edificações durante os cursos de graduação é 

imprescindível para a formação profissional, devendo ser associada ao ensino integrado das 

demais disciplinas, para incitar uma visão holística sobre os problemas envolvidos no projeto. 

Essa integração é importante desde o início pois  

Muitas vezes a expectativa pelo momento da solução ofusca outras conquistas 

envolvidas no processo como, por exemplo, compreender o problema. Dessa 

maneira, rever algumas certezas que direcionam os modos de uso dos edifícios e dos 

espaços urbanos possibilita um envolvimento renovado e apaixonado com as 

mudanças que a boa arquitetura pode operar. (MOREIRA et al, 2016, p.56)  

Por fim, pode-se afirmar que o papel do ensino de conforto ambiental na graduação é 

fazer a ponte entre os conhecimentos teóricos e a prática, através da utilização de seus 

conceitos durante o desenvolvimento de espaços nas disciplinas de projeto de arquitetura. 

Dessa forma, as ferramentas utilizadas para o ensino de conforto têm influência direta na 

apreensão dos conteúdos e expressão dos mesmos nos projetos. De acordo com Moreira et al 

(2016), atualmente faz-se necessário abordagens de ensino que envolvam mais a atenção do 

aluno, que podem ser feitas a partir da introdução de novas dinâmicas, como jogos, sessões de 

Brainstorm e de seminário com uso de fichas de perguntas e respostas. Algumas dessas 

abordagens serão apresentadas em momento posterior deste trabalho. 
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 PARÂMETROS DE CONFORTO AMBIENTAL 

2.4.1 Conforto ambiental no meio urbano 

O crescimento dos centros urbanos está modificando os microclimas locais e a 

qualidade dos espaços, muitas vezes para pior, a partir da criação de edifícios, calçamento, 

pavimentações, atividades humanas, traçado urbano e diversos componentes que alteram a 

conformação dos elementos naturais (ROMERO, 2007; COSTA, 2003). Sobre essa influência 

do espaço urbano sobre o clima, Gonçalves (2009) afirma que 

(...) o conforto térmico nos ambientes depende da adequação da cidade ao clima, ou 

seja, é em função da maneira como as características morfológicas urbanas irão 

interferir nos agentes climáticos e consequentemente no clima urbano. Essa 

adequação ao clima é tarefa complexa e dependente de inúmeros fatores 

preexistentes em cada sítio urbano, contudo sabe-se que as formas que compõem a 

cidade devem ser pensadas de forma a dar continuidade aos aspectos naturais 

existentes, formas estas que realizem a transição gradual entre o meio construído e o 

natural, que atuem como filtros dos agentes agressivos ao homem e que adotem o 

menor consumo de recursos naturais e de energias. (GONÇALVES, 2009, p.2) 

Dessa forma, é possível verificar a importância do estudo da influência do entorno 

sobre o local de projeto, cuja responsabilidade recai sobre os planejadores dos espaços da 

cidade: os arquitetos e urbanistas, que devem ter domínio sobre as circunstâncias presentes no 

local, de modo a projetar edifícios não só confortáveis e eficientes, mas que consigam 

adequar-se e até melhorar os espaços urbanos nos quais estão inseridos (FRANÇA; 

BARBIRATO, 2011; GONÇALVES, 2009). 

A adequação dos edifícios às condicionantes locais de projeto é uma das premissas 

da arquitetura bioclimática, cujo intuito é fornecer ao ambiente construído um alto grau de 

conforto associado a um baixo consumo energético, a partir do uso de tecnologias que se 

baseiam na correta aplicação de elementos arquitetônicos. A correta compreensão do entorno 

permite ao projetista avaliar as possibilidades de uso das condicionantes do entorno, para 

garantir a criação de espaços ambientalmente confortáveis (HEYWOOD, 2015; JOURDA, 

2013).  

A complexidade que envolve a análise do comportamento real do conforto ambiental 

reside na avaliação simultânea de todas as variáveis presentes. Rego (2011) afirma que a 

interação entre sons, luz e calor, associados a materiais, formas e texturas, são elementos 

qualificadores dos ambientes. Para o desenvolvimento de projetos eficientes e, 

principalmente, que visem a sustentabilidade, o projetista deve aproveitar o máximo de todos 

os recursos naturais disponíveis, restringindo o uso de recursos artificiais somente quando 
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necessário. No entanto, a utilização dos recursos naturais de ventilação, iluminação, 

sombreamento, temperatura e acústica muitas vezes entra em conflito com as necessidades 

dos espaços projetados e/ou atividades em questão. 

 Em sua pesquisa, Castro & Leder (2011) identificam a dificuldade na utilização de 

ventilação natural em edifícios com fachadas voltadas para vias de movimento, devido ao 

ruído de carros e pessoas. Além disso, afirmam também que, muitas vezes, a exposição à 

radiação direta nas aberturas das fachadas faz com que os usuários precisem fechar as janelas, 

impedindo o cruzamento da ventilação nos ambientes internos e resultando na utilização de 

sistemas de iluminação artificial.  

Especialmente no caso da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Cortês & Niemeyer 

(2013) afirmam que as diretrizes projetuais de conforto nos ambientes internos 

frequentemente entram em conflito com as características do entorno pois comumente 

(...) não existe uma fronteira rígida entre o interior e o exterior, já que as janelas 

permanecem sempre abertas e o uso de espaços transitórios, também abertos, como 

varandas, terraços ou pátios é um traço muito presente na arquitetura. Entretanto, a 

utilização da ventilação natural como estratégia de conforto higrotérmico entra em 

conflito com a necessidade do isolamento sonoro das fachadas. Nesse contexto, o 

conforto no interior do edifício também está condicionado às características 

microclimáticas e acústicas do meio em que está inserido. Assim, essa preocupação 

deve ultrapassar os limites físicos do edifício, abrangendo os espaços externos, de 

forma que também ocorra uma gestão do ruído no entorno (CORTÊS; NIEMEYER, 

2013, p.2). 

Devido a essa complexidade, há uma preferência por análises isoladas de cada uma 

das variáveis de conforto ambiental, sendo pontualmente apresentados estudos que integram 

ao menos duas delas. O conforto nos ambientes internos da edificação está diretamente 

relacionado às características físicas da cidade e, principalmente, do entorno. Assim posto, é 

necessário ao projetista uma visão global sobre a influência das variáveis de conforto 

ambiental durante o processo de projeto, a despeito da complexidade ora apresentada. 

Dentre as possíveis categorias de análise de conforto ambiental, este trabalho 

concentra-se no estudo das variáveis de conforto térmico, lumínico e acústico, com foco no 

espaço externo à edificação. 

2.4.2 Simulação computacional versus modelos empíricos de análise 

As metodologias de análise de conforto ambiental utilizam, como suporte, dados 

climáticos, cartas solares, resultados quantitativos dos equipamentos, predição de resultados a 

partir dos conhecimentos teóricos e práticos sobre o comportamento das variáveis, entre 

outros. Atualmente, os modelos que utilizam simulação computacional apresentam-se como 
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os mais confiáveis para a predição dos comportamentos das variáveis de conforto ambiental, 

principalmente devido à capacidade de processamento dos complexos cálculos envolvidos na 

modelagem e simulação.  

Em contrapartida, essa complexidade da modelagem é um dos maiores obstáculos 

para a integração entre ações de planejamento, desenho urbano e climatologia urbana, pois os 

arquitetos e urbanistas não dominam a técnica e a matemática utilizadas para o entendimento 

desses fenômenos atmosféricos, tornando-se necessário que essas variáveis sejam traduzidas 

para uma linguagem direcionada à aplicação prática deste conhecimento pelos projetistas 

(DUARTE, 2010). Assim, esse distanciamento entre as duas áreas é uma das grandes lacunas 

a serem preenchidas neste campo do conhecimento. 

De acordo com Pereira et al (2007), entre as limitações encontradas nos processos 

que envolvem o uso de simulações em sala de aula incluem-se fatores como: necessidade de 

equipamentos para simulação, como computadores; aquisição de softwares e treinamento; 

tempo de modelagem e calibração do modelo para confiabilidade dos resultados e tempo para 

realização da simulação. 

Uma outra alternativa possível para a análise do comportamento das variáveis 

ambientais é a utilização de modelos empíricos, tendo como recursos o conhecimento teórico 

e a observação do comportamento das variáveis de conforto ambiental sobre o espaço 

projetado. Malkawi (2005) propõe que a avaliação do desempenho deve ser generativa e não 

somente avaliativa, assim, afirma que é possível atingir uma qualidade excepcional de análise 

através da resposta à lógica, levando em consideração os conhecimentos relacionados às leis 

naturais e da física. Apesar da precisão dos modelos de simulação, a utilização de modelos 

empíricos para análise ambiental é importante para a apropriação do projetista acerca dos 

conceitos de conforto ambiental e, principalmente, para a aproximação entre projetistas e 

climatologia urbana (DUARTE, 2010; PEREIRA et al, 2007). Essa aproximação inicia-se 

durante a graduação nos cursos universitários de arquitetura e urbanismo, dentro das 

disciplinas de projeto e conforto ambiental.  

A fim de estudar como dá-se o ensino das disciplinas de conforto ambiental, em sua 

pesquisa Vianna et al (2012), aplicaram um questionário com 22 instituições de ensino de 

arquitetura, avaliando os quesitos: identificação das atividades propostas, conteúdos 

trabalhados, tipos de recursos utilizados e disciplinas em que são aplicadas. Como resposta, 

obtiveram que a maioria dos professores utilizaram maquetes físicas ou croquis com 

representação do comportamento das variáveis. A não utilização de recursos informatizados 
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ocorreu devido a fatores como: falta de embasamento tecnológico, falta de apropriação das 

ferramentas utilizadas, falta de tempo nas disciplinas e indisponibilidade de laboratórios e 

softwares. 

Pereira et al (2007) descrevem um exercício em sala de aula para aprendizagem do 

fenômeno de iluminação com auxílio de maquetes e desenho. Os autores acreditam na 

eficácia do método pois os exercícios permitem rápida assimilação dos conteúdos, de modo a 

auxilia-los na construção de um pensamento investigativo por meio de roteiros capazes de 

integrar a teoria e prática, atuando como uma ferramenta de fortalecimento instrumental e 

conceitual dos temas abordados, além de também ser divertida. 

A partir dos exemplos mostrados acima, pode-se afirmar que os exercícios baseados 

em análises por croquis permitem: 

1. Rápida assimilação do conteúdo; 

2. Construção de um pensamento investigativo; 

3. Utilização de recursos acessíveis. 

É importante salientar que o modelo de observação não substitui os modelos de 

simulação, no entanto esses são os mais acessíveis para a utilização em projetos onde os 

recursos envolvidos na simulação não estão disponíveis. 

A partir das informações apresentadas, é possível afirmar que é na etapa de pré-

projeto que o aluno e projetista devem iniciar sua atenção para os quesitos de conforto 

ambiental, tendo em vista que é nesse momento em que alterações significativas podem ser 

realizadas sem consumo de recursos adicionais e podem ser testadas e simuladas, tendo em 

vista atingir o melhor desempenho. Para que isso seja possível, é necessário identificar quais 

as ferramentas são possíveis de serem utilizadas para a análise das variáveis ambientais 

durante a etapa de pré-projeto. 

2.4.3 Análise qualitativa de conforto ambiental 

Optou-se, nesse trabalho, pela análise do comportamento das variáveis ambientais de 

forma empírica, com o uso de croquis ou textos explicativos. Assim, faz-se necessário ao 

projetista a habilidade de prever o comportamento das variáveis ambientais a partir da análise 

da interação entre o local e o ambiente, tendo como base os conceitos estudados em sala de 

aula. A integração entre o comportamento do ambiente e a escolha de possíveis soluções 

projetuais adequadas ao clima pode ser vista em algumas publicações: 

O “Roteiro para Construir no Nordeste” (HOLANDA, 1976), foi idealizado a partir 

da necessidade de readequação do pensamento de projeto voltado para o clima nordestino, 
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uma ruptura da tradição luso-brasileira da forma de pensar o projeto e construir. O trabalho se 

apresenta em forma de pequenos textos e croquis, demonstrando a função das soluções de 

correção dos extremos climáticos. 

Em sua obra “Manual do arquiteto descalço”, Lengen (2008) responde os desafios 

atuais, apresentando alternativas que combinam técnicas tradicionais e modernas para serem 

aplicadas no processo construtivo a partir das características climáticas locais.  

Em “101 Regras básicas para uma arquitetura de baixo consumo energético” 

(HEYWOOD, 2015) o autor apresenta um guia de conceitos, dicas e soluções de aplicações 

para que os projetistas possam entender melhor as possibilidades de intervenção sobre a 

concepção de edificações energeticamente eficientes. O autor destaca a importância de 

observar os fatores do ambiente nas primeiras etapas de projeto e reafirma importância da 

análise de cada local, não devendo aplicar as regras sem entender a individualidade de cada 

caso. 

Essas publicações, contudo, não trazem uma reflexão sobre a influência das 

condicionantes ambientais envolvidas no projeto, mas sim indicações de soluções projetuais 

que, sem uma análise prévia e aprofundada dessas condicionantes, podem ser prematuras, 

resultando em soluções com pouca ou nenhuma eficiência. A utilização dessas publicações 

como referências projetuais se assemelha ao “método pragmático” de projetação, apresentado 

por Broabent (apud LAWSON, 2011), que consiste no uso dos materiais e soluções na forma 

de um catálogo, que se constitui em uma abordagem de baixo risco – haja vista que parte das 

soluções são comprovadamente eficazes -, mas pouco inovadora.  

Dessa forma, é imprescindível analisar os problemas antes da definição de soluções. 

Jourda (2009) reflete acerca dessa perspectiva em “Pequeno manual da arquitetura 

bioclimática”, contemplando não somente a redução do consumo de energia pelos edifícios, 

mas também a reconstrução da sensibilidade do projetista em compreender as variáveis 

ambientais envolvidas do local. A autora trata esses assuntos não a partir de definição de 

soluções projetuais rígidas, mas sim a partir de conceitos e questionamentos ao leitor, 

incentivando a discussão e reflexão na escolha da melhor solução. Assim, essa publicação não 

apresenta um catálogo de soluções espaciais, mas sim um “catálogo” de questionamento ao 

projetista. 

Essa abordagem em forma de questionamentos apresenta-se adequada aos objetivos 

deste trabalho, tendo em vista que a função da programação arquitetônica é a análise e 

compreensão dos problemas envolvidos no projeto. Posto isto, serão estudadas as possíveis 
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formas de avaliação das variáveis ambientais na etapa de pré-projeto e de que maneira elas 

podem ser traduzidas em questionamentos. 

2.4.4 Variáveis de conforto ambiental 

2.4.4.1 Conforto térmico 

Um dos fatores determinantes para o conforto humano são consequências da ação do 

próprio homem sobre o espaço, a partir da substituição do ecossistema natural, da retirada de 

vegetação nativa, alterações do relevo, impermeabilização do solo ou criação de edifícios 

verticais e horizontais (HUGH apud VILLAR FILHO, 2011). 

A relação entre o metabolismo humano e as condições ambientais oferecem 

referências sobre o estado de conforto humano. Apesar dessa influência do conforto sobre o 

homem, poucos são os estudos voltados para a análise do conforto ambiental em ambientes 

abertos.  Monteiro & Alucci afirmam que isso ocorre porque 

(...) as condições ambientais internas são mais controladas e passíveis de 

intervenções com usuais sistemas passivos e ativos de condicionamento. Já nos 

espaços abertos as variáveis ambientais são também passíveis de condicionamento, 

mas o controle é substancialmente menor, devido à ausência, parcial ou total, de 

confinamento. A esta especificidade de ausência de confinamento ambiental, 

acrescentam-se outras especificidades dos ambientes externos, como as atividades 

realizadas e as diferentes expectativas e tolerâncias dos usuários. (MONTEIRO; 

ALUCCI, p. 1086) 

Sobre a relevância de estudo do conforto externo, Monteiro & Alucci (2012) 

ratificam sua importância para a qualidade de vida urbana, uma vez que enriquece as 

experiências de vida nas cidades e aumenta a possibilidade de socialização nos espaços 

urbanos, tanto para atividades de permanência e passagem quanto para atividades ligadas ao 

lazer. 

Essa qualidade espacial pode ser atingida a partir de um bom planejamento e ações 

efetivas sobre os reais problemas existentes na área. Portanto, para o entendimento do 

comportamento das condicionantes de conforto, é preciso que sejam definidos quais fatores 

efetivamente influenciam na criação de microclimas. Segundo Cruz & Barbirato: 

Na busca por condições de conforto maiores na cidade, favoráveis ao usuário, há 

fatores que influenciam a formação do microclima urbano, como a orientação ao sol 

e ventos, densidade construída, características termodinâmicas das superfícies do 

entorno, entre outros. Entender o impacto que cada um deles, sozinhos ou 

combinados entre si exercem na temperatura da cidade é útil para analisar que 

aspectos do desenho urbano podem ser tratados, para desenvolver projetos 

urbanísticos que priorizem a qualidade térmica do ambiente e o conforto do pedestre 

deste. (CRUZ; BARBIRATO, 2013, p.2) 
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Apesar dos planos diretores e códigos de edificações raramente incorporarem regras 

baseadas nas condições do clima local, o estudo do clima urbano e dos seus microclimas é um 

instrumento importante para o planejamento das cidades, pois ele considera a circulação do ar 

e as condições térmicas como aspectos relevantes para a preservação da qualidade ambiental, 

podendo, inclusive, influenciar no planejamento dos efeitos do comportamento das 

condicionantes ambientais possíveis e desejáveis para o crescimento urbano (KATZSCHNER, 

1997; CRUZ, BARBIRATO, 2013). Souza et al (2014) afirmam, ainda, que as leis que regem 

a construção da cidade resultam na desertificação do território, a partir da intensificação da 

construção e na forma de ocupação do solo.  

Assim, vê-se a importância de estudar cada espaço da cidade como um elemento 

único, a partir das características específicas de cada lugar. Vasconcellos & Corbella apontam 

a importância desse estudo: 

Destacamos a importância de se observar cada parte da cidade como um espaço 

único, estudando seus elementos de forma isolada e em conjunto, sem perder as 

especificidades de cada local, para que se tracem diretrizes e se estabeleçam 

métodos adequados de atuação. Essas diretrizes, aliadas aos demais requisitos de 

projeto, são fundamentais para subsidiar arquitetos, paisagistas e urbanistas na tarefa 

de produção de ambientes mais confortáveis e voltados à preservação do clima no 

Planeta. (VASCONCELLOS; CORBELLA, 2007, p.1964) 

Assim posto, pode-se afirmar que os elementos naturais do entorno influenciam o 

conforto térmico de uma edificação devido ao resultado da interação entre as variáveis e o 

ambiente construído, como por exemplo: 

 Direcionamento do vento através das edificações; 

 Criação de espaços de sombra por elementos naturais ou construídos do entorno; 

 Absorção ou reflexão de radiação do sol, devido as características dos materiais do 

entorno. 

Dessa forma, algumas das características do entorno que podem influenciar o 

conforto térmico são: 

 Uso e ocupação do solo (distribuição e gabarito das edificações); 

 Sombreamento de elementos naturais ou construídos; 

 Cores e acabamentos de revestimento das superfícies externas a edificação. 

2.4.4.2 Conforto lumínico 

Dentre as razões para se explorar o uso da iluminação natural na arquitetura, está o 

reconhecimento dela tanto como fonte abundante e acessível, como por suas qualidades em 
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relação à variabilidade de contrastes, intensidades e melhor índice de reprodução de cores 

(IRC), caracterizando-a como superior a qualquer outra fonte artificial. Todos esses atributos 

tornam a luz natural possível de ser amplamente utilizada, de forma a garantir qualidade 

ambiental nos espaços e reduzindo a necessidade e consumo de sistemas artificiais de 

iluminação (LEAL, 2013; SANTOS, 2007). 

Tendo em vista esses benefícios, Trapano & Bastos (2007) citam a iluminação 

natural como um elemento importante na concepção arquitetônica, pois tem a capacidade de 

criar atmosferas envolventes nos ambientes internos e externos, onde 

O modo como as formas das construções revelam a luz incidente poderá mudar 

drasticamente ao longo do dia, intervindo no espaço e estabelecendo relações com 

os elementos arquitetônicos. A obra edificada deverá ser uma manifestação de 

beleza, emoção, poesia e imaginação, e a luz será um dos elementos que influenciará 

intensamente neste resultado. (TRAPANO; BASTOS, 2007, p.1850) 

A possibilidade de aproveitamento desse potencial lumínico depende da radiação 

solar direta e das reflexões e obstruções de superfícies internas e externas dos ambientes. 

Dentre as características do entorno que podem influenciar o comportamento da iluminação 

natural nos edifícios, os trabalhos de SANTOS (2007), LARANJA (2010), Li et al (2006) 

definem: 

 Percurso do sol (analisado através da carta solar do local); 

 Gabarito das edificações vizinhas; 

 Largura das vias; 

 Geometria da quadra e dos edifícios; 

 Elementos de vegetação; e 

 Coeficiente de reflexão dos materiais de acabamentos das superfícies (cores e 

texturas). 

Araújo (2006) afirma que, em alguns casos, a luz refletida pelas edificações vizinhas 

contribui mais do que a luz direta do céu.  Dessa forma, pode-se inferir que as características 

dos elementos construídos do entorno conduzem modificações do comportamento lumínico 

das edificações, demonstrando um vínculo estreito entre planejamento urbano e o 

planejamento da edificação. 

Devido às características específicas de cada lugar, pode haver necessidade de 

controle do nível de iluminação (em situações de exposição à níveis de luminosidades 

excessivos) ou complementação (em situações de ausência ou baixa luminosidade), havendo a 
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imprescindibilidade, então, da utilização dos recursos lumínicos de forma inteligente e 

eficiente. 

Em sua pesquisa, Santos (2007) afirma que, para o uso eficiente da luz natural, cabe 

ao arquiteto promover o correto planejamento dos sistemas de iluminação natural e artificial, 

os quais devem estar integrados ao desenvolvimento da edificação - desde sua concepção 

inicial. Como resposta, o edifício tem potencialidade de garantir conforto, satisfação do 

usuário e eficiência energética, algumas das principais qualidades de um edifício de alto 

desempenho.  

Em sua pesquisa, Pereira et al (2012) demonstram que, além dos níveis de 

iluminação, a percepção visual também é influenciada por fatores físicos e psicológicos, onde 

a própria percepção do usuário pode representar uma adequação diferente aos níveis de 

iluminação indicados em normas, demonstrando que mesmo as simulações podem ter 

limitações em relação a percepção do usuário, destacando a observação in loco como uma 

atividade relevante na percepção de conforto. 

É importante ressaltar as interferências legais como potencialidades de influência 

sobre o conforto lumínico das cidades. Apesar de não existir legislação específica sobre 

controle lumínico urbano, Leal (2013) afirma a necessidade de readequação da legislação 

vigente que podem ser prejudiciais ao entorno, a exemplo do RTQ-R (Regulamento Técnico 

de Qualidade das Edificações Residenciais), que determina parâmetros e diretrizes benéficas 

para a edificação sem levar em consideração suas influências sobre o os espaços circundantes, 

onde o resultado pode ser o nível excessivo de iluminância para as edificações e áreas 

vizinhas, podendo comprometer o desempenho visual e o conforto. 

Dessa forma, é possível concluir que cabe ao arquiteto e urbanista a responsabilidade 

de planejar os espaços de forma a serem agradáveis em termos de iluminação, a fim de 

garantir eficiência, qualidade e significados aos espaços internos e externos. 

2.4.4.3 Conforto acústico 

A ação humana passou a ser um fator determinante para a produção de ruído e 

aumento da poluição sonora nos ambientes das cidades, causados principalmente pelo 

desenvolvimento dos centros urbanos e do surgimento de novas tecnologias. Esses ruídos 

geralmente ocorrem devido à execução de obras, uso de sistema de som em volume indevido, 

buzinas de automóveis, sinais e sirenes, torcidas em estádios, conversas altas, ruído de 

aeronaves, entre outros (CARVALHO, 2010). 
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Esse acúmulo de fontes de sons indesejáveis nas grandes cidades tornou o ruído a 

uma expressiva fonte de poluição ambiental (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Como consequência, essa poluição tem reflexos diretos sobre a saúde física e psicológica da 

população, sendo um dos responsáveis por causar distúrbios como: perda auditiva, dores de 

cabeça, fadiga, distúrbios hormonais, distúrbio do sono, gastrite, interferências na fala, 

desconforto geral, efeitos cardiovasculares, perda de concentração e reflexos, sensação de 

insegurança, entre outros. Todos esses fatores resultam, diretamente, em perda de eficiência 

nas atividades ou o maior esforço no cotidiano (SIMÕES, 2011; SOUZA et al, 2014). 

Nas grandes cidades, os automóveis são os principais geradores de ruídos, problema 

este que pode ser reduzido a partir da manutenção de vias, dos veículos, da conscientização do 

uso de equipamentos geradores de ruído (buzinas e sons automotivos) e adequação dos 

edifícios para a realidade sonora local. Esses problemas podem ser evitados a partir de ações 

como: conscientização da população para educação do trânsito, bom planejamento urbano e 

desenvolvimento de projetos de edifícios acusticamente eficientes (SIMÕES, 2011; SOUZA 

et al, 2014; CARVALHO 2010). 

Consoante Rego (2011), o “descuido” acerca dos ambientes sonoros nas metrópoles 

ruidosas é ampliado devido ao isolamento do usuário para a realidade acústica dos ambientes 

circundantes, a partir do uso de isolamentos acústicos dos ambientes internos dos edifícios. A 

importância do conforto acústico na cidade reside, principalmente, na criação de ambientes 

públicos de qualidade e na vivência das cidades, pois a qualidade do som em ambientes 

urbanos afeta todas as pessoas no tocante à saúde e ao bem-estar da população (CORTÊS et 

al, 2015). 

Neste contexto, cabem aos arquitetos e urbanistas as ações referentes ao 

planejamento e desenvolvimento de edifícios e espaços urbanos acusticamente eficientes e 

confortáveis, a partir da análise das características acústicas (internas e externas) durante o 

processo de projeto. De acordo com Souza et al 

(...) considerar esse componente do ambiente é, acima de tudo, desenvolver uma 

sensibilidade ao SOM, é perceber que, como fenômeno físico, ele é um dos 

fenômenos qualificadores do espaço, uma vez que alguns dos aspectos, quando 

cuidadosamente observados, podem garantir que o espaço projetado não resulte em 

um ambiente de baixa qualidade acústica. A observação sonora pode auxiliar a 

própria inserção do projeto arquitetônico no contexto urbano para que ele se integre 

ao entorno, de maneira a não o desqualificar acusticamente. (SOUZA et al, 2014, 

p.13) 
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Assim, a importância para o estudo acústico durante as primeiras etapas de projetos 

urbanos possibilita que sejam inseridas diretrizes projetuais que visam manter a qualidade 

sonora aliada à continuação do desenvolvimento das cidades, tornando o espaço 

acusticamente confortável para a população urbana. Tais requisitos podem se integrar ao 

Plano Diretor das Cidades, a fim de garantir qualidade ambiental a população (MARTINS et 

al 2009). 

Dessa forma, pode-se afirmar assim que a qualidade acústica do local pode ser 

influenciada devido a fatores como: 

 Fontes, intensidades e periodicidade dos ruídos do entorno através dos usos do local; 

 Influência da ventilação na distribuição dos ruídos; 

 Presença de elementos naturais ou artificiais capazes de influenciar o comportamento 

sonoro da área; 

 Influência da topografia sobre o ruído. 

Por fim, pode-se afirmar que a garantia de um edifício com acústica adequada está 

relacionada diretamente com as escolhas feitas nas fases iniciais do projeto, tendo em vista 

uma análise das características do meio em que o projeto se insere e do objetivo proposto da 

edificação. Para isso é necessário a compreensão do comportamento dos sons e ruídos em 

toda sua complexidade (fontes, intensidades e comportamento), para que que as soluções 

projetuais escolhidas sejam as mais adequadas, permitindo ao usuário realizar suas atividades 

de forma adequada e prazerosa. 

2.4.5 Análise integrada das variáveis de conforto ambiental 

A seguir serão apresentadas algumas metodologias de análise de conforto ambiental 

com foco no levantamento qualitativo das variáveis, a fim de apropriação do espaço por parte 

do projetista, utilizando como recursos o uso de bases cartográficas atualizadas, 

levantamentos em campo, registros fotográficos e dados colhidos em equipamentos de 

medição. 

Katzschner (1997) desenvolveu um método que consiste na análise qualitativa de 

atributos urbanos que podem influenciar no microclima e, a partir do estudo e diagnóstico, é 

possível caracterizar áreas que devem ser melhoradas ou mantidas, a fim de oferecer material 

de suporte para decisões de planejamento urbano local. Como resultado, deriva-se dessa 

metodologia zonas espaciais climaticamente caracterizadas, podendo atuar como referência 

para planejadores do espaço (VILLAR FILHO, 2011). Nesta metodologia são avaliados 
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atributos como: topografia, áreas verdes, uso e ocupação do solo, altura das edificações e o 

tipo de revestimento das superfícies.  

Vasconcellos & Corbella (2007) definem um roteiro metodológico para análise de 

conforto térmico, definido em três etapas: inventário, análise e diagnóstico (e preposições). 

Nessa metodologia são realizadas observações e levantamentos das características físicas e 

climáticas locais, tendo como objetivo desenvolver um diagnóstico da área, a fim de propor 

critérios de projeto baseado no conforto térmico. Nessa metodologia são avaliados atributos 

como: forma de ocupação do solo, gabarito das edificações e cartas solares, utilizados para 

estabelecer possíveis entradas de ventilação e realizar o estudo das sombras geradas pelas 

edificações e vegetações da área de estudo.  

Monteiro & Alucci (2012) propõem um modelo de análise que integra as variáveis de 

conforto térmico e acústico, de modo a observar a influência entre elas. De acordo com os 

autores, essa interação entre variáveis é importante, pois permite ao projetista avaliar o 

comportamento das variáveis de conforto de forma mais realista e integrada com os demais 

problemas reais de projeto. Nessa metodologia são avaliados atributos como: temperatura e 

velocidade do ar, temperatura radiante média, umidade relativa do ar, percepção de sensação 

térmica e caracterização das fontes de ruído. 

Oliveira (1993) evidencia a importância da análise dos atributos do entorno como 

essenciais para o desenvolvimento de projetos urbanos adequados, tornando possível o 

edifício se beneficiar das soluções naturais. Dessa forma, o autor propõe uma metodologia 

onde são levados em consideração a análise de critérios relativos ao relevo, solo, formato, 

rugosidade urbana, porosidade urbana, materiais de piso/teto e vegetação. O levantamento 

qualitativo destes critérios permite uma avaliação sobre a necessidade de manutenção ou 

correção de cada um desses atributos e elementos, em função de desenhos ambientalmente e 

bioclimaticamente corretos. 

Niemeyer (2007) propõem uma metodologia de análise integrada das variáveis 

térmicas e acústicas, dividida em quatro etapas: 1) Inventário físico responsável pela 

identificação de características morfológicas e ambientais capazes de interferir nas variáveis 

de conforto (tráfego de veículos, uso do solo, fluxo de pedestres, identificação morfológica do 

entorno e identificação de superfícies sombreadas); 2) Medições em campo (temperatura, 

velocidade do vento e nível de pressão sonora); 3) Avaliação do conforto térmico e acústico 

(em função de parâmetros referenciais de conforto); e 4) Avaliação dos resultados (a partir da 

comparação dos resultados de cada ponto de medição). 
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A partir das metodologias apresentadas é possível observar a importância da 

integração das análises das variáveis de conforto ambiental para o desenvolvimento de 

projetos adequados ao seu contexto climático e urbano, reforçando assim a relevância da 

criação de dinâmicas que integrem cada vez mais as várias fontes de influência sobre o 

conforto ambiental dos espaços projetados. 

  JOGO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

Na formação dos profissionais de arquitetura e urbanismo, o professor tem um papel 

importante no processo de criação de uma postura de investigação, pesquisa e 

experimentação. Assim, visa o amadurecimento dos alunos sobre os temas estudados em sala, 

fazendo-os refletir e caminhar em um contínuo processo de aprendizagem, vivência projetual 

e amadurecimento pessoal (RUFINONI, 2002), dessa forma, cabe ao professor a utilização de 

ferramentas mais eficientes nos processos de ensino e aprendizagem. 

Atualmente, os jogos representam uma das mais expressivas categorias de 

entretenimento, devido principalmente à sua capacidade de criar um alto envolvimento por 

parte dos jogadores de todas as idades, os quais utilizam desde os clássicos jogos “de mesa” 

(como cartas, tabuleiros, dados, entre outros), como também em sua forma digital, a partir do 

uso de consoles, computadores e smartphones. Este último representa um avanço significativo 

em relação a expansão dos jogos, pois possibilita o acesso a jogos variados para um público 

com idades distintas e em qualquer lugar que estiverem, resultando na formação de uma 

grande comunidade de jogadores ao redor do mundo. 

De acordo com McGonigal (2012), independentemente do tipo de jogo, pode-se dizer 

que os jogadores são pessoas comuns que, voluntariamente, utilizam o seu tempo livre para 

trabalhar arduamente para resolver problemas desnecessários. Essas pessoas se esforçam para 

sentirem-se eficientes, capazes e motivados - algumas das características que representam a 

maneira do Século XXI de pensar e liderar. Nessa perspectiva, pode-se observar 

características importantes que podem ser utilizadas em ambientes fora do lazer: o 

envolvimento intenso e, principalmente, voluntário. 

Todo esse comprometimento não ocorre por acaso: os jogos têm um papel 

importante para o crescimento pessoal em nosso século, pois é um terreno fértil em que é 

possível aplicar toda a inteligência e talentos subutilizados nos empregos ou em outras áreas 

de nossa vida (MCGONIGAL, 2012; ALVES, 2015).  Assim, os jogos 
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(...) estão satisfazendo as genuínas necessidades humanas que o mundo real tem 

falhado em atender. Eles oferecem recompensas que a realidade não consegue dar. 

Eles nos ensinam, nos inspiram e nos envolvem de uma madeira pela que a 

sociedade não consegue fazer. Eles estão nos unindo de uma maneira pela qual a 

sociedade não está. (MCGONIGAL, 2012, p.14) 

Toda essa potencialidade humana é estimulada por elementos, muitas vezes, ocultos 

aos jogadores e utilizados com uma crescente habilidade pelos criadores de jogos para 

desenvolver o que é considerado como um “bom jogo”: aquele que desafia o seu jogador, 

fazendo com que ele voluntariamente enfrente os seus limites para atingir um objetivo, 

seguindo um conjunto de limitações. De acordo com McGonigal (2012), ele é essencialmente 

composto por quatro características, cada uma com um objetivo específico (Figura 5): 

1. Uma meta clara, que tem como objetivo focar a atenção do jogador, propiciando um 

senso de objetivo; 

2. Um conjunto de regras simples e claras, que estimulam o jogador a ser criativo e 

explorar novas formas de resolver os problemas; 

3. Um sistema de feedback, que irá permitir ao jogador saber o quão perto está de 

atingir o objetivo e irá estimulá-lo a continuar; e 

4. A participação voluntária, onde o jogador aceita os itens anteriores e dá um senso de 

liberdade e controle sobre si, tornando o ato prazeroso. 

Figura 5: Características de um “bom jogo”, definidas por McGonigal (2012). 

 

Essas características podem ser apresentadas em quantidades e ordem variadas, mas 

é importante que sempre existam. A satisfação de jogar não está no ato de “ganhar” ou 

“perder”, mas sim no que os desenvolvedores de jogos chamam de “fluxo”, sensação de 

trabalhar no exato limite de nossa habilidade. Nesse ponto, desistir e ganhar são resultados 

igualmente satisfatórios. Em caso de sucesso, existe a sensação de “fiero”, que é o sentimento 
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de triunfo diante uma adversidade. Ele é caracterizado pelos braços sobre a cabeça e pelo 

grito, umas das emoções mais primitivas do ser humano. Em caso de derrota, um bom “fluxo” 

garante que o jogador se sinta estimulado o suficiente para se desafiar novamente e continuar 

jogando. Dessa forma, esse ciclo se mantém até que o jogador não se sinta mais atraído 

(MCGONIGAL, 2012) (Figura 6). 

Figura 6: Diagrama do processo mental vivenciado por um jogador de um “bom jogo”, de acordo com 

McGonigal (2012). 

 

Nesse processo, todos os sistemas neurológicos e fisiológicos que estão na base da 

felicidade – nossos sistemas de atenção, nosso centro de recompensas, nosso sistema de 

motivação, nossos centros de emoção e memória – são inteiramente ativados durante o jogo. 

Toda essa experiência é uma oportunidade para o jogador aprimorar a sua resiliência mental, 

emocional, física e social; em resumo, é um ambiente fértil para aprimorar a sua vida 

(MCGONIGAL, 2012).  

Devido a esse potencial de envolvimento intenso, produtivo, criativo e estimulado, 

empresas ao redor do mundo têm utilizado os elementos presentes nos jogos para 

treinamentos mais estimulantes, engajamento das equipes, redução do tempo de treinamento e 

aumento da produtividade e criatividade. Esse conceito foi chamado de “gameficação”. 

2.5.1 “Gameficação” em ambientes de ensino e coorporativo 

O termo “gameficação” é um conceito relativamente recente nas pesquisas, podendo 

aparecer também na forma de gamification ou gamefication. Do mesmo modo que a grafia, os 

conceitos também são variados. A seguir são apresentados alguns: 

De acordo com Zicherman (2016) “gameficação consiste no processo de utilização 

de pensamento de jogos e dinâmica de jogos para engajar audiências e resolver problemas”. 

Para Kim (apud ALVES, 2015) gameficação é “a utilização de técnicas de jogos para tornar 

as atividades mais divertidas e engajadoras”. Para Kapp (2012) “gameficação é a utilização de 
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mecânica, estética e pensamento baseados em jogos para engajar pessoas, motivar a ação, 

promover a aprendizagem e resolver problemas”. A partir das três visões ora apresentadas, é 

possível assumir, então, que a “gameficação” tem como objetivo, a partir do uso de 

elementos de jogos, encontrar o conceito central de uma experiência e torna-la mais 

didática, divertida e engajadora. 

Uma questão importante para a utilização de “gameficação” em ambientes de ensino 

ou empresarial é a necessidade de eliminação da “participação voluntária”, devido a 

obrigatoriedade de participação para a realização da atividade, pois nesses ambientes o jogo 

tem um objetivo específico e necessário a ser atingido. Sabendo disso, aplica-se o conceito de 

“sistemas gameficados”, que caracteriza uma atividade que utiliza parte da experiência 

presente nos jogos, mas não se configura como um jogo propriamente dito (ALVES, 2015). 

Para que esses conceitos de “sistemas gameficados” sejam aplicados com máxima 

eficiência nas atividades propostas, é necessário entender sobre que lógica os jogos estão 

estruturados. 

2.5.2 Estruturas lógicas de um jogo 

Para Gray et al (2012), um processo de desenvolvimento de jogo coorporativo tem 

que ter metas claras (Ponto A) e objetivos tangíveis (Ponto B), bem como uma forma eficiente 

de explorar possibilidade de caminhos de uma até a outra (Ponto A até Ponto B), etapas 

denominadas de “Abertura”, “Exploração” e “Fechamento”. (Figura 7). 

Figura 7: Diagrama de representação do desenvolvimento de soluções dentro de um jogo corporativo de acordo 

com o processo apresentado por Gray et al (2012). 

 

A fase de abertura representa o início do jogo, onde os jogadores têm uma meta bem 

definida (Ponto A) para alcançar como resultado do jogo (Ponto B). Para que isso ocorra, o 

jogador precisa criar caminhos de resolução do problema (fase de “Exploração”), onde pode 
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explorar diversas saídas, tendo sempre como foco o “Fechamento”. Os caminhos até a fase de 

exploração permitem diversas soluções para um mesmo problema. Assim, o modelo 

possibilita que a criatividade possa ser utilizada para gerar respostas diferentes, mas atingindo 

o mesmo objetivo, criando um ambiente de aprendizagem desafiador, controlado e eficiente. 

De acordo com Gray et al (2012), cada uma dessas três fases apresentadas pode ser 

desenvolvida a partir de diferentes dinâmicas de jogos, a serem definidas de acordo com o 

objetivo de cada etapa.  

Esta estrutura de criação de jogos apresenta uma flexibilidade que permite uma 

abordagem ampla das técnicas utilizadas, tendo claramente definidos tanto o estágio inicial 

quanto os objetivos a serem alcançados, dando uma liberdade3 para os jogadores explorarem 

as possibilidades. É a partir desse modelo flexível que foi desenvolvido o conceito do jogo de 

tabuleiro deste trabalho. 

2.5.3 Metodologias de desenvolvimento de jogos corporativos 

As necessidades de desenvolvimento de estratégias engajadoras iniciaram um campo 

de estudo responsável pelo desenvolvimento de metodologias de criação de sistemas 

eficientes, tanto para jogos quanto para treinamentos coorporativos. Três dessas estratégias 

são apresentadas a seguir: 

A Metodologia SG+ (ALVES, 2015) refere-se a um design institucional de jogos que 

tem como objetivo garantir a eficiência do jogo nas questões de aprendizagem e performance 

de equipes, desenvolvida em 6 etapas: 

1. Definir: onde são definidos os objetivos que pretende ser alcançados, ou seja, 

os resultados do jogo, a avaliação dos recursos e público disponível; 

2. Arquitetar: pensar na criação de uma experiência que contemple o que é 

necessário para o sucesso do jogo. Nessa etapa são definidas o método de 

aprendizagem a ser utilizado e a transferência do conhecimento para a 

prática; 

3. Aprender: Ponto de contato entre o que foi desenvolvido e os aprendizes. 

Utilizado para estudar e definir de que forma o conteúdo a ser passado vai ser 

recebido pelos participantes; 

4. Transferir: Estratégias criadas para aplicar na prática o que foi aprendido 

durante o jogo. Essa etapa define o nível de performance da prática; 

                                                 
3 Essa liberdade é controlada de acordo com os objetivos da dinâmica, possibilitando um 

comportamento de maior eficiência dos jogadores, mas de forma guiada e objetiva. Geralmente esses limites são 

impostos pelas regras do jogo. 
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5. Assegurar: Garantir meios para a mudança de hábito dos participantes, para 

permitir que eles continuem a aplicar a estratégia 

6. Analisar: Analisar o impacto do jogo, eliminar eventuais problemas, corrigir 

rumos e registrar os resultados. 

Já o sistema ADDIE (FOREST, 2015) utiliza uma lista de checagem para assegurar a 

criação de um sistema gameficado que atenda às necessidades institucionais de aprendizagem. 

As etapas são: 

1. Analysis (“Análise”): Relacionado a definição correta dos objetivos, 

público-alvo, pré-requisitos e forma de análise; 

2. Design: Relacionado a definição de estratégia de abordagem e análise de 

viabilidade da materialização da atividade; 

3. Development (“Desenvolvimento”): Relacionado ao desenvolvimento teste 

e materialização do jogo; 

4. Implementation (“Implementação”): Relacionado ao planejamento e 

condução do jogo; 

5. Evaluation (“Avaliação”): Relacionado a análise dos resultados obtidos e 

revisão do sistema. 

A abordagem MDA (DETERDING et al, 2011) refere-se a uma abordagem formal 

para desenvolvimento de jogos, que pode ser utilizado como referência para desenvolvimento 

de sistemas gameficados. Ele consiste em um roteiro de passos que auxilia o desenvolvimento 

em relação a Mecânica, Dinâmica e Estética (do original Mechanics, Dynamics e Aestetics). 

Esse roteiro é dividido em 6 etapas: 

1. Conheça os objetivos do negócio e de aprendizagem; 

2. Defina comportamentos e tarefas que serão alvo dessa solução; 

3. Conheça seus jogadores; 

4. Assegura a presença de diversão; 

5. Utilize ferramentas apropriadas; 

6. Faça protótipos. 

A partir das metodologias apresentadas, é possível observar que no início do 

processo de criação do jogo os objetivos da atividade devem ser bem definidos com uma 

dinâmica que considere os interesses dos jogadores; os resultados devem ser passíveis de 

serem medidos e os modelos devem ser sempre avaliados e aprimorados. 
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2.5.4 Gameficação no dia-a-dia e em universidades 

Atualmente, os sistemas gameficados também são utilizados para outros fins, não 

estando restritos apenas ao ensino. Pode-se observar os princípios dos jogos empregados 

amplamente em outras aplicações, como: 

 Foursquare (FOURSQUARE LAB INC, 2016): o aplicativo de celular estimula o 

usuário a “concorrer” entre os amigos para ver quem visita mais os locais da cidade; 

 Flight Simulator X (MICROSOFT CORPORATIONS, 2016): o jogador é treinado 

para manipular uma aeronave e realizar missões cada vez mais complexas, 

introduzindo os elementos e dificuldades reais de pilotar uma aeronave; 

 Habitica (HABITICA, 2016): o usuário lista suas tarefas do dia a dia e, ao cumpri-las, 

é recompensado no mundo virtual com itens para deixar o seu avatar (boneco virtual) 

mais poderoso; e 

 American’s Army (UNITED STATES OF AMERICA ARMY, 2016):  jogo de ação 

produzido pelo Exército dos Estados Unidos, com elementos realísticos simulando 

cada uma das funções de um batalhão real de combate, incluindo as suas atividades 

específicas e táticas de batalha. 

A gameficação não está limitada a esses exemplos e, devido à sua crescente 

popularidade e eficiência, pode-se afirmar que está sendo amplamente utilizada em diversos 

campos, haja vista a constante demanda da tecnologia no auxílio de atividades cotidianas – 

pessoais e profissionais. 

As principais vantagens da utilização de jogos nos treinamentos de equipes são: 

facilitação de relacionamentos interpessoal e treinamento de habilidades específicas, de forma 

fácil e divertida. Diferente dos jogos convencionais, estruturados visando principalmente a 

recreação, os jogos coorporativos utilizam as vantagens dos sistemas gameficados para atingir 

objetivos da vida real.  

As potencialidades ora apresentadas tornam a gameficação um modelo adequado para 

integrar a programação arquitetônica de fatores de conforto ambiental no ambiente 

acadêmico. Araújo (2012) destaca a necessidade de adoção de novas práticas para o processo 

de ensino e aprendizagem, de modo que o aluno tenha um papel mais ativo nesse processo, 

observando as características comportamentais e cognitivas atuais e levando em consideração 

a presença do jogo no dia-a-dia das pessoas. É importante salientar o interesse do professor na 

tentativa de inserir esse recurso em sua aula. 
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Moreira et al (2016) afirmam que a utilização de jogos para desenvolvimento de 

projetos auxilia os alunos no trabalho de edifícios complexos a partir da criação de um cenário 

em comum, responsável em organizar a participação de todos os envolvidos no processo, 

elucidando mais facilmente o consenso dos problemas a serem trabalhados.  

Tendo em vista as vantagens acima mencionadas, o uso de jogos está sendo 

amplamente utilizado como ferramenta de ensino para nível superior e para profissionais 

atuantes no mercado de trabalho. 

A seguir, são apresentados alguns exemplos aplicados especificamente nos cursos de 

arquitetura e urbanismo: 

Em sua tese de doutorado Deliberador (2016) faz uma revisão bibliográfica sobre o 

uso de jogos focados no apoio ao desenvolvimento de projeto de arquitetura, tanto no âmbito 

formal e acadêmico, resultando em uma classificação de jogos, separados em quatro 

categorias: 

1. Jogos para contextualizar o projeto: Seleção de jogos que possuem o 

objetivo de definir, entender e melhorar os edifícios e o espaço urbano; 

2. Jogos de trocas de perspectivas: Que tem o objetivo de intensificar a 

experiência de colaboração e imaginação entre os membros da equipe, a 

partir da criação de papéis interpretativos entre os jogadores, simulando os 

interesses de outras agentes envolvidos no projeto; 

3. Os jogos de negociação e de organização do fluxo de trabalho em projeto: 

tem como objetivo a criação de um senso comum do contexto a ser 

trabalhado entre os participantes. Nele as informações são compartilhadas e 

discutidas para que possam ser definidas as melhores respostas ao problema; 

4. Os jogos para a criação de cenários orientados: Nesses jogos são 

apresentados cenários incompleto onde os projetistas têm que fazer o 

gerenciamento e decisão das ideias de forma participativa para gerir as 

possíveis soluções. 

Como resultado de sua pesquisa, Deliberador (2016) desenvolveu o jogo denominado 

“Baralho da Escola - Desembaralhando a Arquitetura Escolar” como instrumento de apoio a 

elaboração do programa de arquitetura escolar baseado em parâmetros de projeto específicos 

da realidade brasileira, com foco no processo participativo entre diferentes agentes de projeto. 

O jogo consta de um baralho de 15 naipes, cada um representando uma temática importante à 

arquitetura escolar, a saber: aspectos pedagógicos, modalidades de ensino, inserção urbana, 
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público alvo, espaços de ensino, pátio escolar, ambientes especiais, ambientes de apoio, 

espaços de serviços dos alunos, áreas sociais, conforto ambiental, espaços de circulação, 

psicologia ambiental, conceitos e aspectos comportamentais típicos do ambiente escolar 

(Figura 8). 

Figura 8: Demonstração de cartas desenvolvidas por Deliberador (2016) 

 

Fonte: Deliberador (2016) 

 

 Durante a dinâmica, cada componente do grupo possui seu papel como um diferente 

agente do projeto (pai, aluno, diretor, professor, funcionário, entre outros). Cada carta é 

apresentada ao grupo e cada jogador tem que participar da discussão, de acordo com os 

possíveis interesses relativos ao seu papel. Como resultado, as respostas desenvolvidas são 

compiladas em uma lista de checagem, com potencial de serem utilizadas como diretrizes 

projetuais para o desenvolvimento do projeto da edificação escolar. O resultado da pesquisa 

mostra que, em um curto prazo de tempo, foi possível levantar informações específicas, 

auxiliando no desenvolvimento de um programa de necessidades mais enriquecido com ideias 

e conceitos inovadores. Além disso, os alunos que utilizaram o jogo mencionaram uma 

facilitação na compreensão da complexidade do projeto. 

AALBERS et al (2010) apresentam um método de tomadas de decisões sobre 

estratégias de sustentabilidade de edifício desenvolvido a partir de um jogo de cartas: o DCBA 

Sustainable Game. Seu objetivo é auxiliar a equipe a estabelecer níveis de sustentabilidade de 

um projeto, sendo os focos das análises divididos por assuntos de acordo com a escala: 

 D: Situação normal, sem necessidade ou interesse de trabalhar questões 

ambientais; 

 C: Necessidade de correção da situação normal; 

 B: Mínimo risco de destruição ambiental; e 
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 A: Absoluta situação de Excelência. 

A partir de uma lista de checagem, os jogadores podem verificar quais as medidas de 

sustentabilidade devem ser tomadas. Dessa forma, o jogo permite que os participantes 

consigam trabalhar com um grande número de variáveis e informações, de forma simultânea e 

organizada (DELIBERADOR, 2016) (Figura 9). 

Figura 9: Exemplo de cartas do jogo DBCA. 

 

Fonte: Deliberador (2016) 

Baptista et al (2016) apresentaram o jogo de tabuleiro “E agora?”, concebido para 

auxiliar os projetistas a estimularem a criatividade para soluções de problemas de 

acessibilidade e mobilidade em centros educacionais. Nele, os jogadores são divididos em 

duplas, assumindo papel de professor e alunos, no intuito de responderem questionamentos 

através de seleção de soluções projetuais (Figura 10). De acordo com os pesquisadores, o 

formato de jogo permitiu aos participantes agirem com melhor desenvoltura do que em um 

processo formal de ensino. Ademais, o jogo propiciou aos participantes uma forma mais 

estimulante e criativa para gerar soluções. 
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Figura 10: Amostra do tabuleiro do jogo “E Agora?”. 

 

Fonte: Baptista et al (2016). 

Fransolin et al (2016) criaram um jogo de cartas desenvolvido para auxiliar na 

discussão acerca das necessidades especiais de pessoas com deficiências de locomoção e 

auditivas. O público alvo desse jogo foram estudantes de arquitetura ou arquitetos, 

independentemente do nível ou tempo de formação. As cartas são definidas a partir da 

sistematização de preceitos definidos no projeto internacional chamado “DeafSpace”, que 

estão baseados na consciência da linguagem gestual e na conectividade visual entre pessoas. 

No jogo, os participantes se dividem em equipes e cada equipe soluciona um problema 

proposto; as soluções são entregues a outro grupo para análise e discussão acerca de sua 

eficácia (Figura 11). Como resultado, foi visto que a dinâmica auxiliou os projetistas a 

gerarem novos questionamentos sobre os problemas levantados, principalmente a partir do 

compartilhamento de informações entre participantes. 
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Figura 11: Amostra de cartas do jogo. 

 

Fonte: Fransolin et al (2016) 

O Workplace Game (DE BRUYNE; DE JONG, 2008), foi um jogo de tabuleiro 

desenvolvido com o objetivo de estimular as discussões entre funcionários de um escritório 

para que pudessem trocar ideias e pensamentos sobre o funcionamento de um espaço de 

trabalho. Nele, são discutidos normas, valores, informação, conhecimento, atitudes e 

comportamento e o resultado visa a coleta de informações concretas sobre o real 

comportamento dos usuários a fim de possibilitar uma abordagem inovadora para projetação 

de espaços de escritório (Figura 12). 

Figura 12: Amostra de cartas do jogo Workplace Game. 

 

Fonte: De Bruyne & De Jong (2008). 
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O Landscape Game (BRANDT; MESSETER, 2004), ou “Jogo da Paisagem” 

(tradução livre do autor) é um jogo de tabuleiro que tem como objetivo auxiliar os projetistas 

na compreensão dos elementos do entorno que podem afetar o uso da edificação ou que 

podem influenciar o cotidiano dos usuários, tendo em vista os interesses pessoais de cada 

participante. Assim, ele possibilita a identificação dos desejos dos agentes de projeto para os 

espaços vizinhos (Figura 13). 

Figura 13: Amostra do jogo Landscape Game. 

 

Fonte: Brandt & Messeter (2004). 

Tais exemplos mostram utilizações práticas importantes sobre a gameficação e a 

definição de problemas de projetos em suas etapas iniciais. Assim posto, este trabalho tem 

como foco utilizar a gameficação, no desenvolvimento de um jogo com foco nas 

condicionantes de conforto ambiental e na programação arquitetônica. 

2.5.5 Brainstorm 

O Brainstorm é uma técnica desenvolvida por Osborn (apud PFEIFFER, 1998), na 

qual um grupo de pessoas tenta resolver um problema específico a partir do desenvolvimento 

de um conjunto massivo de ideias geradas de forma espontânea e sem restrições. Depois de 

desenvolvidas, as ideias são compiladas, avaliadas e selecionadas nas que melhor podem 

gerar a solução do problema (PFEIFFER, 1998). 

O Brainstorm tem como base quatro regras essenciais: 

1. Sem críticas: Durante o desenvolvimento das ideias os participantes não 

podem analisar ou criticar a ideia do outro, pois a dinâmica deve acontecer 

em um clima de liberdade; 

2. Quantidade é melhor que qualidade: Pois a meta é conseguir elencar o maior 

número de ideias possíveis; 
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3. Geração de ideias em cadeia: As ideias apresentadas devem servir de 

estímulos para as ideias seguintes; e 

4. Mutação e combinação de ideias: As ideias podem ser distorcidas e 

combinadas para ajudar a manter o fluxo de ideias entre os participantes. 

Moreira et al (2016) afirmam que o Brainstorm é uma técnica que pode ser utilizada 

em sala de aula durante o ateliê de projetos pois 

Em um primeiro momento, a prática de brainstorming se apresenta como um modo 

de estruturar as primeiras ideias e dúvidas do projeto, da organização do programa 

ou da definição do problema. Em seguida, a relação de termos e conceitos elencados 

é analisada sob outros critérios, o que oferece ao aluno alguns objetivos projetuais 

melhor definidos. Outra contribuição metodológica do brainstorming no processo de 

projeto é propiciar um momento de início das atividades, no qual o aluno supera a 

primeira inibição e se envolve na tarefa proposta (MOREIRA et al, 2016, p. 60).  

Essa técnica comumente é utilizada em grupos de pessoas, mas também pode ter 

momentos de individualidade, a fim de permitir que os participantes sem desenvoltura em 

grupo possam produzir suas ideias de forma mais livre, no entanto, é em grupo que a 

dinâmica costuma ser mais eficiente, devido a participação ativa de todos (GRAY et al, 

2012).  

A partir dos argumentos elucidados acima, pode-se afirmar que o Brainstorm possui 

vantagens a ser aplicado em ambiente acadêmico devido a sua possibilidade de integração do 

conhecimento entre os alunos para a criação de uma visão holística dos problemas a serem 

trabalhados no desenvolvimento dos projetos.  
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3 METODOLOGIA 

 RECORTE E PÚBLICO-ALVO 

O jogo foi desenvolvido tendo como público alvo as turmas do sétimo período do 

curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Os critérios para essa escolha foram os seguintes: 1) Conhecimento teórico e 

prático, relacionado tanto a projeto arquitetônico e urbanístico quanto às disciplinas relativas a 

conforto ambiental nos temas de conforto térmico, conforto lumínico e conforto acústico; 2) 

Facilidade de acesso à turma para aplicação do jogo; e 3) Utilização do jogo para análise de 

uma edificação já existente e integrada em um contexto urbanístico real, dentro da disciplina 

de Projeto Integrado que trata do tema patrimônio histórico. 

Durante o sétimo período da graduação do curso ora citado, os projetos são 

desenvolvidos em formato de atelier, integrando diversas disciplinas que compõem a grade 

curricular obrigatória do semestre, resultando na disciplina chamada de “Projeto Integrado 

05”. Essa multidisciplinaridade cria um ambiente propício para utilização do jogo, pois foi 

possível realizar as análises de conforto ambiental associado aos estudos de projeto 

arquitetônico, projeto urbano, patrimônio e paisagismo. 

Dessa forma, o jogo foi desenvolvido neste contexto, a fim de auxiliar o projetista a 

criar uma visão holística das potencialidades e debilidades associadas ao desenvolvimento de 

projetos ambientalmente adequados. 

O recorte teórico escolhido neste trabalho foi a análise das variáveis de conforto 

ambiental nas etapas de pré-projeto. Definiu-se como variáveis de conforto ambiental as 

condicionantes de conforto térmico, lumínico e acústico, pois: 1) são temas trabalhados em 

sala de aula durante o curso de arquitetura e urbanismo, até o período em questão; e 2) são 

variáveis que podem ser avaliadas através de observação em campo ou com uso de 

equipamentos disponibilizados pelo professor.  

O jogo foi desenvolvido para ser aplicado durante a etapa de pré-projeto, para que 

seja possível integrar os métodos de programação arquitetônica associadas ao tema de 

conforto ambiental. Dessa forma, esse trabalho tem como foco o estudo das etapas 

anteriores àquela de definição de soluções projetuais. Dentro do cronograma da disciplina, 

o jogo foi aplicado antes da definição do tipo de uso da edificação, sendo então considerados 

os agentes de projeto “legisladores”, “clientes” e “projetistas”. 
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Foi delimitado como recorte espacial físico o entorno imediato do terreno e as áreas 

externas à edificação a serem trabalhadas na disciplina, considerando os elementos 

construídos e naturais com potencialidades de influenciar significativamente o 

comportamento das variáveis de conforto ambiental, tanto no interior quanto no entorno da 

edificação. A extensão exata dessa área foi definida em consenso por cada equipe de 

estudantes. 

A análise de conforto ambiental da disciplina de “Projeto Integrado 05” ocorre em 

três etapas: 1) Inicialmente é feita uma visita in loco para leitura da área de estudo, a fim de 

identificação de suas características morfológicas e de conforto ambiental; 2) Na sequência, 

são realizadas medições de temperatura, umidade, direção dos ventos, nível de iluminãncia e 

nível de pressão sonora; e 3) Em seguida, é realizado um diagnóstico da área de estudo, para 

que possa ser utilizado como material de referência para as intervenções de projeto. Assim, a 

contribuição da dinâmica de jogo na disciplina de graduação ocorre na terceira etapa, 

auxiliando na criação de um diagnóstico a partir da programação arquitetônica focado nas 

condicionantes de conforto ambiental. 

 SELEÇÃO DAS QUESTÕES DE CONFORTO AMBIENTAL 

3.2.1 Síntese das variáveis ambientais 

Os itens a serem analisados foram selecionados a partir da síntese das metodologias 

de Vasconcellos & Corbella (2007) e Katzschner (1997), integradas com observações 

específicas de conforto apresentadas em Souza et al (2014), Monteiro & Alucci (2012). Elas 

foram agrupadas em duas categorias sendo:  

1) Categorias específicas: compostas por variáveis do ambiente que influenciam 

somente uma categoria de conforto ambiental; 

2) Categorial Geral: composta por variáveis que podem influenciar mais de uma 

categoria, simultaneamente. 

A seguir, a síntese da lista das variáveis (Quadro 6): 
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Quadro 6: Síntese das variáveis de conforto ambiental, classificadas por categorias. 

CATEGORIAS DE 

CONFORTO 

VARIÁVEIS A SEREM ANALISADAS 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

CONFORTO TÉRMICO 

 Temperatura do ar; 

 Umidade relativa; 

 Temperatura de superfície dos materiais; 

CONFORTO LUMÍNICO 

 Nível de iluminãncia; 

 Localização de possíveis barreiras e refletores 

lumínicos. 

CONFORTO ACÚSTICO 

 Fontes de ruído, especificando tipo, frequência 

horas de ocorrência; 

 Localização de possíveis barreiras e refletores 

acústicos. 

G
E

R
A

IS
 

INFLUENTES EM DUAS 

OU MAIS CATEGORIAS 

 Orientação solar; 

 Comportamento do vento (velocidade média e 

direção predominante); 

 Radiação solar; 

 Atividades e ocupação do solo; 

 Malha urbana: localização e características das 

ruas, estradas e vias; 

 Gabarito e uso do solo: posicionamento e 

características das edificações vizinhas às áreas 

diretamente sensíveis ao projeto; 

 Materiais de superfície; 

 Características do solo: perfil topográfico; 

 Localização de vegetação; 

 Eventuais características não citadas que possam 

se relacionar ao ambiente. 

 

Em relação ao conforto térmico, são observadas temperaturas, umidades relativa e 

análise de possíveis contribuições térmicas das superfícies do entorno, no intuito de identificar 

as possíveis fontes de ganho térmico e áreas confortáveis. Sobre o conforto lumínico, foram 

selecionadas variáveis relacionadas a identificação de fontes de iluminação e possíveis 

barreiras e refletores de luz, vislumbrando avaliar a exposição à iluminação natural nas 

fachadas da edificação e no entorno. Dentre toda a complexidade da acústica no ambiente 

construído e ambiente urbano, este trabalho limitou-se à acústica geométrica da área urbana, 

relacionada ao comportamento do ruído, levando-se em consideração a interação entre as 

ondas sonoras e as superfícies e características do entorno imediato da área de projeto. Essa 

análise possibilita ao aluno observar espaços nos quais podem ser necessários algum tipo de 

tratamento acústico. 
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As variáveis foram selecionadas levando em consideração: 1) Possibilidade de 

observação em campo; 2) Possibilidade de registro através de equipamentos, escalas 

qualitativas, fotografias, croquis, entre outros; 3) Facilidade de identificação de 

relacionamento entre variável e suas influências sobre espaço físico; 4) Definição de um 

conjunto de variáveis possíveis de serem trabalhadas dentro do tempo do jogo. 

 Para o desenvolvimento da dinâmica em sala de aula, optou-se por abordar as 

variáveis de conforto ambiental de forma qualitativa, tendo em vista que, no momento da 

aplicação do jogo, a compreensão das sensações e comportamento acerca da variável se 

apresenta como uma forma de análise mais amigável ao aluno, que utiliza como ferramenta os 

conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula e a observação do comportamento in 

loco. 

É importante ressaltar que este trabalho não pretende eliminar a necessidade de 

análises quantitativas ou simulações na etapa de pré-projeto, mas sim integrar novas 

ferramentas e métodos, de maneira a apropriar os alunos acerca do espaço estudado e as 

possíveis influências do entorno imediato. 

 DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

3.3.1 Metodologias de criação de jogos 

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a Metodologia SG+ (ALVES, 2015) 

integrada ao Sistema de Design Institucional (ISD) chamado de ADDIE (FOREST, 2015) e a 

abordagem de gameficação MDA (DETERDING et al, 2011), conforme descrito no item 

2.5.3 (página 48). A associação dessas três metodologias permitiu uma visão geral dos fatores 

envolvidos para a definição de um sistema gameficado eficiente, principalmente em relação 

ao objetivo previsto e o aprendizado do usuário, garantindo assim um design conciso para 

aplicação em sala de aula. 

O desenvolvimento do jogo foi baseado em regras e mecânicas de jogos comuns do 

dia a dia, objetivando trazer familiaridade aos jogadores. 

3.3.2 Metodologia para discussões em grupo 

Para as discussões em grupo foram utilizados como base o método clássico de 

Brainstorm, desenvolvido por Osborn (apud PFEIFFER, 1998), juntamente com a prática 

individual definida como “Brainstorm Silencioso” (GRAY et al, 2012), apresentados no item 

2.5.5 (página 56). Em conjunto, esses métodos permitem uma definição de grande quantidade 

de ideias em momentos individuais e em coletividade. 
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3.3.3 Metodologias para uso no jogo 

O método utilizado pelos alunos é o Método Dedutivo (DINIZ & DA SILVA, 

2008), que visa a construção de hipóteses através da observação de relações já conhecidas de 

conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula. Junto a isso, os alunos são estimulados ao 

diálogo argumentativo durante as fases da dinâmica. 

A dinâmica do jogo foi dividida em dois momentos. O primeiro momento, refere-se à 

visita em campo para observação e registro das condicionantes do entorno. O segundo 

momento refere-se à aplicação do jogo desenvolvido em sala de aula, onde os alunos 

utilizaram os dados levantados em campo para analisar, discutir e compreender o 

comportamento das variáveis de conforto ambiental e, a partir delas, definir diretrizes 

projetuais específicas de conforto ambiental. 

3.3.4 Avaliação e melhoramento do jogo 

Para possibilitar o melhoramento da dinâmica, optou-se por analisar o nível de 

aceitação dos alunos acerca do jogo desenvolvido a partir da realização de entrevistas, 

observações e questionários tendo como referência (mas não se limitando a eles) os conceitos 

presentes na metodologia de Grupo Focal (MORGAN apud FREITAS el al., 1998), que tem 

como objetivo a obtenção e avaliação de dados qualitativos em profundidade, a partir de 

entrevistas de um grupo de indivíduos que contenham alguma característica em comum 

acerca de desempenho de uma determinada atividade (GOMES; BARBOSA, 1999). Essa é 

uma metodologia considerada de rápida execução, baixo custo e que gera resultados 

importantes sobre o tema a ser estudado. Dentre as vantagens de utilização dessa metodologia 

está o conhecimento das preferências e necessidades dos envolvidos, bem como 

monitoramento do grau de satisfação das pessoas, auxiliando na identificação de dificuldades 

e possíveis melhorias do produto final – neste caso, o jogo. 

Ao utilizar o Grupo Focal, é possível a obtenção de dados qualitativos, 

proporcionando um conhecimento mais profundo e subjetivo sobre os aspectos a estudados e 

um relacionamento mais flexível entre o pesquisador e entrevistado, resultando em dados com 

maior riqueza de detalhes e que não poderiam ser obtidos de forma quantitativa (DIAS, 2000). 

De acordo com (DIAS, 2000), o Grupo focal possui algumas regras específicas a 

serem seguidas: 

 As entrevistas devem ser realizadas por um entrevistador (que faz as perguntas) e um 

redator (focado na transcrição e documentação das respostas); 

 As entrevistas em grupo devem ser guiadas por um roteiro e não devem abordar 

muitos assuntos diferentes, para que haja foco durante as respostas; 
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 As respostas não devem ser interpretadas ou julgadas no momento, e sim 

documentadas para uma análise posterior. Deve-se somente captar informações, nunca 

fornece-las; 

 Presença de um observador, para captar a reação dos entrevistados. 

A partir da metodologia de Grupo Focal, foi possível definir a organização das 

entrevistas para este trabalho, apresentadas a seguir: 

A equipe de aplicação da entrevista consta de, no mínimo, uma pessoa com 

conhecimento técnico sobre as variáveis de conforto ambiental analisadas e o jogo, 

denominado de Monitor. Não há a necessidade de um redator, pois as respostas são 

documentadas em um questionário respondido pelos próprios entrevistados. 

Para algumas respostas, serão utilizados questionários, denominados de “pesquisa de 

opinião”, que deve ser realizado em um local calmo, de preferência no mesmo local que foi 

aplicado o jogo, e deve levar, no mínimo, 15 minutos para as respostas. Dentro deste tempo, 

também poderá ser reservado espaço para conversas e exposição de opinião oral pelos alunos, 

que devem ser registradas de forma escrita. 

A forma de avaliação para o jogo foi realizada através da análise do questionário e 

de conversa com os alunos após a prática do jogo, para uma análise do nível de aceitação 

pelos alunos que participaram da dinâmica. As perguntas do questionário têm como objetivo 

avaliar, em escala de 1 (nível mais baixo) a 5 (nível mais alto), questões sobre o jogo (regras, 

qualidade gráfica e conteúdo), sobre a dinâmica e a didática. Também foram inseridas 

questões discursivas, a fim de permitir que os jogadores opinassem de forma a trazer novas 

informações, sugestões e críticas. Os modelos de Pesquisas de Opinião encontram-se nos 

apêndices de cada versão do jogo. 

As respostas dos questionários foram documentadas pelos alunos e recolhidas para 

tabulação e interpretação dos dados. Durante a aplicação do jogo, o monitor foi responsável 

pelo registro do comportamento dos participantes, de modo a complementar a análise dos 

resultados dos questionários. As respostas obtidas nas pesquisas de opinião e da observação 

da aplicação do jogo serviram de suporte para a avaliação da dinâmica, resultando nas 

modificações das versões posteriores.  

Os dados dos registros foram analisados em forma de gráficos e tabelas, a partir de 

proporções, percentuais e/ou tendências. Os dados de questões objetivas são representados da 

seguinte forma: 
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(AA/BB; CC%), Onde: 

AA = Número de respostas para aquela opção; 

BB = Número total de participantes; 

CC = Representação percentual da fração. 

3.3.5 Ética e anonimato na pesquisa 

Antes da realização da atividade, os alunos foram informados do que se tratava de 

uma pesquisa de cunho acadêmico e informados das etapas da mesma. Foi explicado que, ao 

fim da dinâmica, seria apresentado um questionário para fins de melhorias na atividade de 

jogo, o qual não possuiria identificação pessoal e, caso o participante julgasse haver alguma 

questão que pudesse constrangê-lo, a resposta seria facultativa. Por fim, todos os registros 

fotográficos foram verbalmente autorizados pelos alunos participantes, no entanto, optou-se 

por borrar as faces para evitar qualquer tipo de identificação pessoal.  
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4 CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA GAMEFICADO 

Essa seção refere-se ao desenvolvimento do conceito do jogo a partir da gameficação 

da programação arquitetônica integrada às etapas de pré-projeto, com foco no conforto 

ambiental.  

 DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DO JOGO 

A partir dos mapeamentos dos processos de projetos estudados (ver item 2.1.3 - 

Mapeamento dos processos de projeto) observou-se que, embora cada projetista desenvolva o 

seu próprio estilo de trabalho, alguns procedimentos parecem ser recorrentes, demonstrando 

que, apresar de suas diferenças, os processos de projeto possuem etapas similares. Para a 

identificação dessas similaridades, foi proposta uma classificação em três categorias de 

atividades, a saber: 1) Definição do problema; 2) Desenvolvimento da proposta; e 3) 

Definição das soluções e documentação (Figura 14). 
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Figura 14: Categorização das etapas dos processos de projeto estudados. 
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Na etapa de “Definição de problema”, constam as atividades relacionadas à análise e 

levantamento de dados sobre os problemas nos quais o projeto está envolvido e o que ele deve 

resolver. Na etapa de “Desenvolvimento da proposta” encontram-se as atividades relacionadas 

ao desenvolvimento das primeiras soluções arquitetônicas e seus testes, até ao ponto da 

definição da proposta final. A terceira etapa, “definição das soluções e documentação”, está 

relacionado ao detalhamento e confecção dos desenhos técnicos propriamente ditos, podendo 

haver alterações em nível técnico, em relação ao que foi definido na etapa anterior. 

Assim, foi possível identificar as atividades envolvidas na etapa de “definição do 

problema”, que representa necessariamente a etapa anterior a de definição de quaisquer 

soluções físicas, foco desta pesquisa. São elas: 

 Definição do problema a ser resolvido: Refere-se em entender o motivo pelo qual 

um projeto é necessário; 

 Levantamento da necessidade dos agentes de projeto: Inclui-se aqui tanto as 

necessidades quanto os desejos; 

 Coleta sistemática de informações: Relacionadas a elementos que podem influenciar 

o que se está sendo estudado; 

 Investigação das relações em busca de algum padrão: Refere-se à busca de 

influências entre diferentes elementos, resultando em situações importantes, mas não 

facilmente observadas; 

 Avaliação de viabilidade: Refere-se à análise de que se é possível suprir as 

necessidades dos agentes a partir dos elementos estudados; 

 Definição do programa de necessidades: Refere-se a definição dos problemas a 

serem trabalhados no projeto, firmados em conjunto com os demais agente de projeto. 

Para a utilização dessas atividades em um sistema gameficado, visando a aplicação 

em sala de aula, foram necessárias algumas alterações em suas definições devido às 

limitações de tempo e recursos que envolvem a criação de uma dinâmica de jogo. As 

alterações são: 

 Os agentes de projeto foram adaptados para a realidade dos alunos em sala de 

aula, no entanto, sem descaracterizar por completo suas funções originais 

(Quadro 7); 

 O auxílio para definição do programa de necessidades proposto pelo jogo 

consta especificamente da definição das diretrizes projetuais, tendo como 

suporte o material gráfico produzido durante o jogo. A definição será feita 
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com professor (a) e aluno (a), integrando nessa etapa a etapa de “avaliação de 

viabilidade”; 

 Eliminação da avaliação relacionada as necessidades dos usuários, visto que 

no momento da aplicação do jogo dentro da disciplina, o uso da edificação 

ainda não havia sido definido. 

Quadro 7: Definição dos agentes de projeto que forma utilizados para o jogo. 

DEFINIÇÃO DOS AGENTES DE PROJETO PARA O JOGO 

ORIGINAIS ADAPTAÇÃO DO JOGO 

Cliente 
É professor da disciplina. Ele determina os objetivos a serem atingidos 

pelo projeto, nos quesitos de conforto ambiental. 

Usuários 

Para a disciplina em específico, o tipo de uso previsto para a edificação 

em estudo ainda não está definido no momento de condução da 

atividade, então o usuário específico não foi utilizado como fonte de 

problemas de uso, mas sim de forma geral, a partir das possíveis formas 

de ocupação e uso dos espaços do entorno. 

Projetistas 
São os alunos da disciplina, que participam ativamente no 

desenvolvimento da proposta de projeto. 

Legisladores 
São as leis em vigor que podem influenciar na definição das diretrizes 

projetuais e as regras definidas pelos professores das disciplinas. 

 

A partir da síntese e das adaptações das informações, foram definidas como as 

atividades realizadas durante o jogo (Figura 15): 

 Definição do problema a ser resolvido: definição pelo professor da disciplina sobre 

o que é desejado como resultado final do projeto a ser desenvolvido; 

 Levantamento das necessidades e desejos dos agentes de projeto: professores, 

usuários, alunos e regras/leis; 

 Coleta sistemática de informações: levantamento em campo e dinâmica do jogo; 

 Investigação das relações em busca de algum padrão: a partir do material gráfico 

produzido, os alunos devem cruzar informações para observar relações que não 

estejam claras; 

 Definição das diretrizes projetuais e avaliação de viabilidade em relação ao 

objetivo proposto: o professor avalia a coerência entre o problema proposto pela 

atividade e as diretrizes definidas pelos alunos; 
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 Definição do programa de necessidades: Definição diretrizes projetuais, compilação 

do material desenvolvido e distribuição entre os envolvidos no projeto. 

 

Figura 15: Pictogramas das atividades realizadas na etapa de “Definição de problema”. 

 

Definidas as atividades que compõe o jogo, o passo seguinte foi a definição da 

sequência lógica entre elas, para que os alunos possam caminhar até o resultado final e 

desenvolver as diretrizes projetuais. 

Devido à complexidade envolvida nos processos de projeto, suas etapas não são 

unidirecionais, pois as atividades relacionadas a definição do problema não necessariamente 

ocorrem em uma sequência definida. Dessa forma, a partir do momento que novas 

informações vão surgindo, novos questionamentos vão sendo formados, podendo alterar 

parcial ou completamente qualquer uma. Para fins didáticos, essa sequência se torna 

necessária e funcional, pois define uma lógica clara para os jogadores. 

Tendo em vista a necessidade de concepção de uma dinâmica consistente e de fácil 

entendimento dos jogadores, optou-se por delimitar uma estrutura lógica a partir de uma 

sequência para realização dessas atividades (Figura 16), levando em consideração uma 

situação hipotética da prática em sala de aula para a produção de projetos. Assim, para o jogo, 

foi definida a seguinte sequência de atividades: 

1. O professor define o problema de projeto (de conforto ambiental) a ser 

resolvido pelos alunos; 

2. O professor apresenta as regras para o desenvolvimento do projeto; 

3. Os alunos vão a campo para observar e avaliar as circunstâncias; 

4. Com as observações de campo, os alunos investigam as relações entre os 

itens observados (desenvolvimento do material gráfico); 

5. Os alunos definem as diretrizes projetuais, que são validadas em conjunto 

pelo professor, a fim de avaliar a potencialidade de responder aos problemas 

propostos; 
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6. Compilação do material desenvolvido no jogo (Parte do Programa de 

Necessidades). 

Figura 16: Sequência de realização de atividades de etapa de pré-projeto para o jogo proposto. 

 

 

Em sua essência, a realização dessa sequência de atividades visa a criação de um 

pensamento lógico acerca da definição dos problemas envolvidos no projeto, tanto para o 

professor quanto para os alunos, resultando no programa de necessidades com duas funções 

específicas: 

1. Para os alunos, como material de suporte para desenvolvimento de propostas 

arquitetônicas eficientes, utilizando os resultados gráficos e as diretrizes 

desenvolvidas para verificação de conformidade entre o que está sendo 

requerido do projeto e o que está sendo proposto pelo aluno; 

2. Para o professor, como forma de acordo entre ele e os alunos acerca dos 

problemas reais a serem resolvidos pelo projeto. Assim, pode ser uma 

ferramenta de avaliação dos projetos pelo professor, tornando-o menos 

subjetiva. 

A definição dessa sequência de atividades e a estrutura da programação arquitetônica 

foram utilizadas para a sistematização das abordagens do sistema gameficado, com foco no 

desenvolvimento das diretrizes projetuais, apresentadas a seguir. 

 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-CONCEITUAL DO JOGO 

A partir das metodologias de concepção de jogos, foi possível planejar as estruturas 

teóricas, lógicas e físicas, a fim de garantir o cumprimento de todas as etapas referentes ao 

processo de construção de um sistema gameficado adequado. O resultado dessa estrutura está 

descrito a seguir. 
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4.2.1 Estrutura teórica do jogo 

4.2.1.1 Objetivo de aprendizagem 

O objetivo de aprendizagem do jogo é: Capacitar os alunos na definição de 

diretrizes projetuais de conforto ambiental, a partir da análise integrada das condicionantes de 

conforto do entorno imediato, durante a etapa de pré-projeto. 

4.2.1.2 Tempo destinado 

O tempo destinado para cada condução do jogo é de, no mínimo, 100 minutos, 

podendo atingir até 185 minutos. Esse tempo foi definido a partir da disponibilidade de 

ocupação durante a disciplina “Conforto Ambiental 03”. 

4.2.1.3 Comportamentos necessários para os jogadores 

Os alunos devem trabalhar em equipes, de forma cooperativa. Essa tática de união 

para atingir um objetivo em comum assemelha-se com o comportamento desejado de uma 

equipe de projetistas, logo, tornou-se a abordagem mais adequada para o método proposto.  

4.2.1.4 Análises de conforto ambiental 

As variáveis relativas ao conforto ambiental foram traduzidas em formas de 

questionamentos aos alunos, que são apresentados no decorrer do jogo, tendo como objetivo 

incitar debates entre os componentes do grupo acerca da influência dessas variáveis na área de 

estudo. Esse debate propicia um momento de “brainstorm” entre os alunos, fase onde podem 

avaliar a situação de forma abrangente, dentro dos limites teóricos e práticos de cada 

integrante. Como resultado, espera-se que os alunos construam um embasamento para que 

possam identificar as prováveis fontes de debilidades e potencialidades relacionadas ao 

conforto ambiental, fator importante para a definição das diretrizes projetuais. 

A partir desse pensamento, foi desenvolvida uma seleção de questionamentos 

categorizados em: 1) Características gerais; 2) Conforto térmico; 3) Conforto lumínico; e 4) 

Conforto acústico. 

A análise das características gerais tem como finalidade definir as informações que 

servem de base para as demais categorias, pois são elementos que podem influenciar mais de 

uma variável de conforto ambiental. 

A análise de conforto térmico, por sua vez, objetiva a compreensão da influência da 

incidência de radiação solar direta sobre o terreno e a edificação, levando em consideração a 

época do ano e o entorno imediato.  

A análise de conforto lumínico tem como objetivo compreender a influência da 

incidência de radiação solar direta e indireta sobre o terreno e as fachadas da edificação, 



72 
 

 

  

levando em consideração as características físicas do entorno, os materiais presentes, a época 

do ano e o entorno imediato. 

Por fim, a análise de conforto acústico tem como objetivo identificar as fontes de 

ruído do entorno da edificação e compreender o comportamento desse ruído, levando em 

consideração as características físicas e geométricas do entorno. 

4.2.1.5 Documentação das respostas 

Os alunos devem documentar as análises de forma a permitir a fácil discussão entre 

os componentes e a rápida consulta durante o processo de projeto. Dessa forma, as respostas 

devem ser registradas em croquis e desenhos conceituais, podendo ser auxiliados por 

pequenas frases, quando necessário. 

4.2.1.6 Diretrizes projetuais 

Durante sua definição, as diretrizes projetuais devem ser estruturadas em pequenas 

frases, precisas o suficiente para não gerar dúvidas, mas também abstratas o suficiente para 

garantir liberdade ao aluno no desenvolvimento das soluções projetuais. A construção dessas 

frases tem como suporte o uso de “conceitos” pré-definidos, que ajudam os alunos na 

sistematização das ideias abstratas.  

4.2.1.7 Programa de necessidades 

O programa de necessidades do jogo é composto pela compilação dos materiais 

gráficos produzidos e das diretrizes projetuais. Esse material deve ser copiado e 

distribuído para o professor e todos os membros do grupo. É importante salientar que esse não 

é um programa de necessidades completo, mas sim um material de auxílio para o 

desenvolvimento de um futuro programa de necessidades a partir da inserção de outros 

agentes de projeto, como por exemplo, o usuário. 

4.2.1.8 Aspectos inovadores e estimulantes 

Inicialmente, a utilização de sistemas de jogos, por si só, já traz uma dinâmica 

diferenciada para a sala de aula; no entanto, novas formas de abordagem e ferramentas 

puderam ser inseridas no decorrer das versões para garantir ainda mais engajamento dos 

alunos nas atividades. 

4.2.1.9 Aprendizado e transferência de conhecimento para a prática 

A conexão entre o que foi desenvolvido no jogo e a prática na sala de aula dá-se na 

utilização do programa de necessidades para o desenvolvimento do projeto da disciplina de 

“Atelier Integrado 05”.  
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4.2.1.10 Assegurar a continuidade de uso do conhecimento de jogo 

Para garantir a mudança de hábito dos jogadores a longo prazo, foi oferecido, ao 

término do jogo, um roteiro com as questões abordadas durante o jogo, para servir de 

orientação para uso em projetos futuros, tanto durante a universidade como também para 

trabalhos profissionais. Outras formas de assegurar a continuidade foram introduzidas durante 

as etapas de melhorias do jogo. Os roteiros oferecidos aos jogadores encontram-se nos 

apêndices de cada versão do jogo. 

4.2.1.11 Analise dos resultados e Pesquisa de Opinião 

As análises dos jogos são realizadas a partir da interpretação das respostas de 

questionários (pesquisa de opinião), das observações feitas durante a didática e também 

conversas informais com os alunos. A pesquisa de opinião foi um questionário desenvolvido 

para estre trabalho visando a análise da aceitação dos alunos acerca do jogo desenvolvido. 

Nele, algumas das perguntas foram apresentadas em forma de escala - muito bom, bom, 

regular, ruim e muito ruim –, outras com campos de “sim” e “não” e outras de forma 

subjetiva, dando espaço para o participante escrever livremente, em campos de observações e 

opiniões, auxiliando na interpretação dos resultados das questões objetivas. Essas respostas 

foram utilizadas para avaliar as qualidades, defeitos e possibilidades de melhoria do jogo. Os 

modelos das pesquisas desenvolvidas foram alterados de acordo com a versão, para que 

fossem possíveis a análise de novos fatores do jogo. As pesquisas de opinião encontram-se 

nos apêndices de cada versão do jogo. 

4.2.1.12 Revisão do jogo 

Após cada condução do jogo, as análises resultaram em alterações do jogo para uma 

versão mais eficiente. Essas revisões ocorreram sempre que melhorias foram identificadas 

como possíveis de serem integradas à dinâmica, introduzindo novos elementos e eliminando 

aqueles que pudessem comprometer o rendimento dos alunos e a apropriação do conteúdo. 

4.2.2 Estrutura lógica do jogo 

Utilizando a estrutura de desenvolvimento de jogos apresentada por Gray et al 

(2012) – Ponto A, Abertura, Exploração, Fechamento e Ponto B - foi possível identificar 

similaridades com a estrutura de desenvolvimento das atividades de programas de 

necessidades (metas, fatos, conceitos, necessidades e problema), demonstrando, assim, uma 

sinergia entre os dois métodos na forma de pensamento de soluções de problemas (Quadro 

8). 
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Quadro 8: Adaptação da estrutura do programa de necessidades para uma lógica de desenvolvimento do jogo. 

LÓGICA DE 

JOGOS 
PROGRAMA DE NECESSIDADES 

PONTO A METAS 

O objetivo principal de conforto ambiental para todas as 

variáveis de conforto ambiental, definidos pelo professor 

da disciplina. 

ABERTURA FATOS 
O que os projetistas sabem e questões para que o 

desconhecido seja descoberto. 

EXPLORAÇÃO CONCEITOS 
Definição de estratégias de abordagem acerca do que foi 

observado nos fatos. 

FECHAMENTO NECESSIDADES 

Checagem de que o que está sendo respondido atende 

minimamente a meta proposta e as necessidades dos 

agentes. 

PONTO B PROBLEMAS 
Definição das diretrizes projetuais definidas a partir de 

todas as etapas anteriores. 

 

A partir dessa estrutura, foi possível integrar nesse quadro as atividades de pré-

projeto, tornando possível visualizar as etapas do jogo e as atividades que o compõe (Quadro 

9). Esse tipo de adaptação é definido como modelo de “Gameficação de Conteúdo”, no qual é 

moldado um conteúdo existente para incluir mecanismos de funcionamento de um jogo. 

Dessa forma, foi possível definir a estrutura geral das atividades realizadas dentro do jogo. 
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Quadro 9: Síntese da estrutura de desenvolvimento de jogos, programa de necessidades e atividades de pré-

projeto. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS, PROGRAMA 

DE NECESSIDADES E ATIVIDADES DE PRÉ-PROJETO 

LÓGICA DE JOGOS 
PROGRAMA DE 

NECESSIDADES 
ATIVIDADES DE PRÉ-PROJETO 

PONTO A 

 
METAS DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

ABERTURA FATOS 
NECESSIDADE DOS AGENTES 

COLETA DE INFORMAÇÕES 

EXPLORAÇÃO CONCEITOS INVESTIGAÇÃO DE RELAÇÕES 

FECHAMENTO NECESSIDADES ANÁLISE DE VIABILIDADE 

PONTO B PROBLEMAS PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

4.2.2.1 Dinâmica do jogo 

O sistema gameficado foi estruturado em três etapas, sendo: “pré-jogo”, “jogo” e 

“pós-jogo”. A síntese dessas atividades encontra-se no Quadro 10 e Figura 17. 

No “pré-jogo”, os alunos foram responsáveis por realizar visitas no local de projeto, 

a fim de desenvolver um inventário de campo das características do entorno imediato ao 

terreno de projeto, a partir da observação, utilização de equipamentos e outras formas de 

registos. 

Na etapa “jogo” foram apresentadas as regras e utilizadas as dinâmicas de análise e 

discussão das variáveis de conforto até o desenvolvimento do programa de necessidades. Essa 

etapa ocorre em sala de aula, momento onde o jogo físico foi testado. 

Na etapa “pós-jogo” foram realizadas as pesquisas de opinião entre os jogadores, a 

compilação e distribuição do material gráfico produzido e, por fim, foi assegurada a 

continuidade do conhecimento utilizado no jogo. 
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Quadro 10: Síntese das etapas e atividades gerais da concepção do jogo. 

SÍNTESE DAS ETAPAS E ATIVIDADES DO JOGO 

ETAPAS ATIVIDADES 

PRÉ-JOGO Visita in loco para levantamento de informações; 

JO
G

O
 

OBJETIVO 

(PONTO A) 
Apresentação dos objetivos do jogo. 

COMPREENSÃO 

(ABERTURA) 

Compreensão das relações entre variáveis de conforto 

ambiental e os espaços existentes. 

INVESTIGAÇÃO 

(EXPLORAÇÃO) 

Investigação de relações entre as variáveis ambientais 

Seleção de possíveis formas de abordagem para a solução dos 

problemas. 

SELEÇÃO 

 (FECHAMENTO) 

Avaliação dos alunos e professor sobre a coerência entre os 

conceitos utilizados e os problemas a serem resolvidos. 

DEFINIÇÃO DE 

DIRETRIZES 

PROJETUAIS 

(PONTO B) 

Definição das diretrizes projetuais de conforto ambiental. 

P
Ó

S
-J

O
G

O
 

AVALIAÇÃO DO JOGO Avaliação do nível de satisfação do jogo por parte dos alunos 

COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Compilação e envio do material produzido para todos os 

integrantes 

CONTINUIDADE 
Assegurar continuidade de uso do conhecimento apresentado 

na dinâmica 
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Figura 17: Diagrama de dinâmica geral do jogo. 

 

 

As ferramentas e métodos utilizados para a resolução de cada atividade foram 

abordados dentro do desenvolvimento de cada versão do sistema gameficado, possibilitando o 

teste de diferentes formas de abordagem para um mesmo problema. 

As aplicações das versões do jogo objetivaram testar as estruturas, ferramentas e 

métodos, cuja eficiência será avaliada e, em seguida, adaptada para as novas versões. 

4.2.3 Estrutura física do jogo 

Inicialmente, a dinâmica foi estruturada em forma de jogo de tabuleiro, composto por 

pinos, dados, cartas e folhas de respostas. A escolha do tamanho e material foi definido de 

modo a ocupar pouco espaço da mesa e que fosse fácil e barato de reproduzir e transportar. 

Essa estrutura foi modificada de acordo com as necessidades de cada versão do jogo. 

O jogo foi desenvolvido tendo em vista o fácil acesso e distribuição das partes 

físicas, a partir da utilização de impressão em folha A3 ou A4, e com a possibilidade das 

peças serem substituídas por elementos como moedas, botões entre outros, permitindo que o 

jogo pudesse ser distribuído de forma virtual e impresso em uma gráfica comum, facilitando o 

acesso ao material. 

Optou-se por não utilizar ferramentas digitais em suas atividades, tendo em vista o 

objetivo de trazer para os alunos uma atividade fora das telas de computadores, celulares ou 

tablets, destacando como foco principal a discussão e interação entre os participantes das 

equipes. 
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 CONCEPÇÃO DA IDEIA CENTRAL DO JOGO 

A atividade foi desenvolvida em forma de jogo de tabuleiro, com o objetivo de 

estimular a sensibilidade dos alunos sobre a influência das variáveis do entorno imediato 

responsáveis pelo conforto ambiental na edificação, através do uso de dinâmicas de grupo 

realizadas em sala de aula. 

A dinâmica pretende simular situações da prática profissional de uma equipe de 

projetistas, com foco nas atividades das etapas de pré-projeto relativas a análise de conforto 

ambiental. Essas situações foram inseridas através de eventos no jogo e da dinâmica em 

grupo, onde cada participante pode contribuir com as suas qualidades específicas. 

Como resultado, busca-se o desenvolvimento de um diagnóstico do comportamento 

das variáveis de conforto ambiental para que possam auxiliar na definição de diretrizes 

projetuais relacionadas a conforto. Em momento posterior, esse material foi compilado e 

completado com as demais informações e chamado de “programa de necessidades”, para ser 

utilizado pelos projetistas como material de suporte na definição de soluções espaciais. 

Levando em consideração a bagagem teórica do público alvo, o método foi 

desenvolvido para permitir a autonomia dos alunos na formulação das respostas, no entanto 

com a possibilidade de auxílios pontuais do Monitor. 

A partir da definição dessa estrutura, o desafio científico passou a ser o 

desenvolvimento de uma ferramenta de jogo que permitisse, de forma eficiente, a definição de 

diretrizes projetuais juntamente com o estudo completo das variáveis de conforto ambiental e 

suas relações, tudo isso associado a uma atividade instigante para os alunos. O 

desenvolvimento dessa ferramenta será tratado na seção a seguir. 

 DESENVOLVIMENTO DO JOGO E TESTES 

Durante o período de desenvolvimento do jogo, foram realizadas quatro aplicações, 

sendo uma aplicação teste e três aplicações com as turmas de graduação, resultando em 59 

participantes, que contribuíram com opiniões e observações para o desenvolvimento da versão 

final do jogo. 

O objetivo das aplicações foi observar a funcionalidade das dinâmicas propostas no 

jogo, onde foram avaliadas a partir da interpretação das respostas da “pesquisa de opinião”, 

juntamente com conversas informais com os participantes e observação dos jogadores durante 
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a atividade. A partir dessas aplicações foi possível o planejamento tanto de modificações 

pontuais como também a integração de elementos e dinâmicas novas. 

Dentre as modificações realizadas entre as versões, encontra-se principalmente: 

 Adequação do layout de material gráfico; 

 Ajuste do tempo de jogo; 

 Ajuste na utilização de dinâmicas competitivas e cooperativas; 

 Forma de apresentação das regras; 

 Revisão dos questionamentos, a fim de eliminação de repetições; 

 Criação de elementos de jogo, para interação durante a atividade; 

 Introdução de elementos para manutenção do interesse dos alunos; 

 Adaptação e concepção de formas de construção de conceitos de projeto. 

Dentre as principais contribuições das aplicações destaca-se a observação das 

necessidades dos jogadores durante a dinâmica, relacionadas principalmente na identificação 

da necessidade de objetividade nos questionamentos realizados e na manutenção do interesse 

dos jogadores durante a dinâmica. Outro fator importante foi a identificação da dificuldade na 

definição das diretrizes projetuais pelos alunos, tanto por conta dos conceitos utilizados 

(presentes no Problem Seeking) como na formulação da sentença de definição desse 

problema, problema corrigido a partir da criação de novos conceitos e definição de fórmula 

par a criação das diretrizes projetuais. Por fim, uma das principais contribuições foi a inserção 

de elementos de competitividade durante a dinâmica, que permitiu a maior interação entre os 

alunos, criando momentos de discussões mais participativas. Os detalhes de concepção, 

aplicação, avaliação e melhoramentos de cada versão encontram-se nos apêndices e a seguir, é 

apresentado uma tabela demonstrando a evolução dos jogos desenvolvidos (Quadro 11). 
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Quadro 11: Comparativo de evolução das versões aplicadas do jogo. 

ITENS 

AVALIADOS 
JOGO TESTE VERSÃO 01 VERSÃO 02 VERSÃO 03 

DATA DE 

APLICAÇÃO 
28/07/2015 

28/08/2015 

08/09/2015 

08/03/16 

15/03/16 
06/09/16 

PARTICIPANTES 3 23 20 16 

TEMPO 3 horas 4 horas 3 horas 2,5 horas 

TIPO DE JOGO Cooperativo Cooperativo 
Cooperativo e 

Competitivo 

Cooperativo e 

Competitivo 

TABULEIRO 

    

NÚMERO DE 

JOGADORES 
Entre 2 e 5. Entre 2 e 5. Entre 2 e 5. Entre 3 e 5. 

CONCEITOS 

UTILIZADOS 

Presentes no 

Problem 

Seeking 

Presentes no 

Problem 

Seeking 

Somente 

relacionados a 

conforto 

ambiental  

Somente 

relacionados a 

conforto 

ambiental 

DIFICULDADE NA 

DEFINIÇÃO DAS 

DIRETRIZES? 

Sim Sim Não Não 
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5 VERSÃO FINAL DO JOGO – DESEN.P.A.C.A. 

Este jogo foi nomeado “DESEN.P.A.C.A. – Desenvolvimento de Programação 

Arquitetônica de Conforto Ambiental”, versão objetivo final da pesquisa, desenvolvido a 

partir da discussão das versões anteriores e da pesquisa com os alunos. 

 COMPONENTES FÍSICOS 

A lista e descrição dos componentes desta versão do jogo encontra-se no Quadro 12 

e a visualização mais detalhada dos componentes encontra-se no item 10.9 APÊNDICE IX – 

MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03. 

Quadro 12: Lista de componentes do Jogo – Versão 03. 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

Tabuleiro impresso em 

cores no tamanho A3 

Marca o avanço individual de cada 

componente do grupo durante o jogo. 

 

7 Cartas de Conceitos 

Utilizada como exemplos para auxiliar 

os jogadores na definição de 

estratégias de abordagem dos 

problemas de projeto a serem 

solucionados pela programação. 

Focadas em conforto ambiental. 

 

5 Pinos de cores 

diferentes 

Utilizado para representar a posição de 

cada jogador no tabuleiro. 
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8 Cartas de Evento 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. São separadas em duas 

pilhas diferentes e sorteadas pelo dado 

de sorte-revés. 

 

3 Livros de Regras 

Utilizadas para apresentação dos 

objetivos do jogo, consulta rápida das 

regras e exemplificação de como 

definir uma diretriz projetual 

 

19 cartas de 

questionamentos 

Utilizadas para apresentar aos 

jogadores as questões que irão 

responder de cada variável. São 

numeradas, para serem arrumadas em 

uma ordem definida junto como as 

Cartas de Contextualização. 

 

7 Cartas de 

contextualização 

Utilizada juntamente com as cartas de 

questionamento, servem para guiar os 

jogadores durante a dinâmica. 

 

4 cartas de cruzamento 

de análise 

Utilizada para cruzar as análises das 

diferentes variáveis de conforto a fim 

de criar um ponto de vista não 

observado nas discussões focadas em 

um único aspecto.  
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3 folhas de Programa de 

Necessidades 

(Uma para cada variável 

de conforto) 

Utilizada para definir o objetivo geral 

da análise, a estratégia de abordagem e 

declarar os problemas a serem 

resolvidos em duas categorias: 

“potencialidades” e “debilidades”. 

 

1 Folha de pontuação 

Utilizada para registrar o desempenho 

individual e da equipe. A equipe com 

maior pontuação é a vencedora. 

 

1 dado de 6 faces para 

as cartas sorte-revés 

Utilizado para sortear que tipo de carta 

sorte revés o jogador irá puxar. 

 

1 dado de 6 faces para 

selecionar 

aleatoriamente um 

jogador; 

Utilizado para sortear a escolha do 

jogador pela cor do pino. 

 

1 Ampulheta de 80 

segundos 

Utilizada para marcar o limite de 

tempo para responder os 

questionamentos. 

 

Folha de papel branco: 

10 de tamanho A5; 

5 de tamanho A4. 

Utilizada para desenhar as respostas do 

jogo. 
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Folhas de papel 

manteiga: 

10 de tamanho A5; 

5 de tamanho A4. 

Para facilitar a sobreposição de 

informações, permitindo análises 

cruzadas entre diferentes desenhos. 

Introduzido na aplicação do dia 

08/09/2015. 

 

 REGRAS 

Tipo de jogo: Competitivo entre componentes da equipe e entre as equipes, com 

momentos de cooperatividade. 

Participantes necessários: Grupo entre 3 e 5 jogadores. 

Como vencer o jogo? Individualmente, vence o jogador que mais pontuar dentro do 

grupo. Em grupo, vence a equipe que mais pontuar, levando em consideração a somatória dos 

pontos de cada componente do grupo, dentro do tempo proposto para o jogo. 

Resumo do jogo 

Essa versão do jogo foi dividida em três etapas. São elas: 

 “Brainstorm Silencioso”, onde uma pergunta é lida em voz alta e todos os 

participantes individualmente respondem ao questionamento. Cada pergunta tem um tempo 

cronometrado de 1 minuto. Quando o tempo se esgota, a questão seguinte é respondida até 

que todas as questões relacionadas aos “Fatores Gerais” sejam solucionadas. Quando a etapa 

1 se encerra, os participantes leem novamente as questões, uma a uma, e cada participante 

apresenta e defende a sua resposta. Em seguida, há uma votação na qual cada participante 

vota na melhor resposta (que não seja a própria). O jogador com mais votos ganha os pontos 

da questão e anda as casas no tabuleiro. Essa sequência se repete até que todas as questões 

tenham sido defendidas. Conforme as melhores respostas forem sendo escolhidas, os 

desenhos vão sendo compilados em um desenho em comum e complementados com as 

discussões em grupo, formando uma base de análises em comum com os integrantes do 

grupo. 

A segunda fase é chamada de “Corrida de equipes”, onde o jogador faz uma dupla 

com o jogador a sua direita para responder as questões relativas as variáveis de conforto 

ambiental, dentro do tempo de 1 minuto. Em casos de haver grupos com alunos em números 

ímpares, há a possibilidade de um jogador ficar só, mas isso não é um problema, pois as 
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duplas irão revezar, conforme a Figura 18. Nessa etapa, a votação da melhor resposta ocorre 

logo depois do fim do tempo da resposta. A equipe (dupla ou individual) com mais votos 

pontua e anda as casas no tabuleiro. No fim do turno, novas duplas são formadas e o jogo 

continua até o fim das perguntas. 

 

Figura 18: Dinâmica de trocas de dupla durante a etapa de “Corrida de Equipes”. 

A terceira parte é chamada de “Programa de Necessidades”. Nessa etapa, o jogador 

com maior pontuação é definido como vencedor dentro do grupo ganha o posto de “Líder da 

Equipe” - que nessa etapa tem a responsabilidade de liderar as discussões para a escolha das 

melhores estratégias de abordagem a partir das Cartas de Estratégias. Ele também é 

responsável pela redação do texto final das diretrizes projetuais (Potencialidades e 

Debilidades) para cada variável de conforto ambiental. Neste momento, o Monitor da 

atividade participa pontualmente para garantir que as diretrizes estejam sendo construídas da 

forma correta. 

No fim do jogo, cada líder de grupo realiza uma apresentação rápida, explicando o 

entorno da edificação e apresentando o programa de necessidades desenvolvido. Em seguida, 

é aplicada a pesquisa de opinião e é entregue aos jogadores um material para que eles 

apliquem o conhecimento apreendido no jogo em outros projetos. 

A duração de tempo de cada uma dessas etapas é controlada através de uma planilha, 

a fim de coordenar a atividade e permitir uma sincronia entre os grupos, para que todas as 

etapas do jogo sejam realizadas no tempo adequado. 

As regras de cada etapa de jogo encontram-se no manual de instruções no item 10.9 

APÊNDICE IX – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03.  
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 FERRAMENTAS 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desta versão do jogo encontram-se no 

Quadro 13. 

Quadro 13: Síntese da estrutura do jogo – versão 03. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO JOGO - VERSÃO 03 

ETAPAS ATIVIDADES FERRAMENTAS E MÉTODOS 

PRÉ JOGO 
Visita in loco para levantamento 

de informações; 

Visita ao local com utilização de roteiro de 

observação (modelo desenvolvido para o jogo) e 

equipamentos de medição. 

D
U

R
A

N
T

E
 O

 J
O

G
O

 

PONTO A 

(OBJETIVO) 

Apresentação dos objetivos do 

jogo. 

Apresentação oral e em projetor, definindo o 

objetivo do jogo e as regras básicas. 

ABERTURA 

Compreensão das relações entre 

variáveis de conforto ambiental e 

os espaços existentes. 

Discussão e documentação dos questionamentos. 

Dinâmica competitiva (Parte 1 – Brainstorm 

Silencioso) e Competitiva/Cooperativa (Parte 2 – 

Corrida de Equipes) 

Uso de cartas de questionamentos. 

EXPLORAÇÃO 
Investigação de relações entre as 

variáveis ambientais 

Discussão e  documentação dos questionamentos. 

Uso de cartas de cruzamentos. 

FECHAMENTO 

Seleção de possíveis formas de 

abordagem para a solução dos 

problemas. 

Uso das cartas de estratégia, Programa de 

Necessidades e Manual de Regras. 

Avaliação acerca da coerência 

entre os conceitos utilizados e os 

problemas a serem resolvidos. 

Discussão entre monitor e alunos, uso da folha de 

Programa de Necessidades e Manual de Regras 

PONTO B 

(PROGRAMA DE 

NECESSIDADES 

FINALIZADO) 

Definição das diretrizes 

projetuais de conforto ambiental. 

Discussão entre monitor e alunos e registro no 

Programa de Necessidades. 

P
Ó

S
-J

O
G

O
 

AVALIAÇÃO DO 

JOGO 

Avaliação do nível de satisfação 

do jogo por parte dos alunos 
Aplicação do questionário “pesquisa de opinião”. 

COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Compilação e envio do material 

produzido para todos os 

integrantes 

Digitalização de todo material desenvolvido e envio 

para todos os componentes do grupo. 

CONTINUIDADE 

Assegurar continuidade de 

uso do conhecimento 

apresentado na dinâmica 

Entrega para os alunos o material de suporte 

para continuação de aplicação do 

conhecimento. 
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6 RESULTADOS GERAIS E DISCUSSÃO 

 SOBRE A DINÂMICA DO JOGO 

A partir do desenvolvimento das versões ora apresentadas, o jogo de tabuleiro 

mostrou-se uma ferramenta eficiente para a realização da programação arquitetônica focada 

nas disciplinas de conforto ambiental. Os resultados mostraram que a associação da 

programação arquitetônica com as atividades de pré-projeto associadas às metodologias de 

gameficação possibilitaram uma simulação da lógica por trás da programação e integração 

com as atividades necessárias para uma análise preliminar rica em informações. 

Durante todas as três aplicações das versões do jogo, a dinâmica mostrou-se 

estimulante para os alunos, sendo avaliada positivamente em quase todos os quesitos 

presentes na Pesquisa de Opinião. Como característica de destaque, tem-se a reserva de tempo 

para os alunos pensarem em conjunto, argumentarem e preverem o comportamento das 

variáveis de conforto ambiental, colocando em prova os conteúdos teóricos e as vivências 

práticas apreendidas até o momento durante o curso de graduação. 

Os alunos conseguiram traduzir as informações levantadas e observadas em campo 

em uma linguagem gráfica de fácil acesso para as discussões, auxiliando na definição das 

diretrizes projetuais de conforto. De acordo com os participantes, os resultados atingidos por 

eles no jogo têm potencialidade de serem utilizados para o desenvolvimento de projetos em 

momentos posteriores. 

É possível, pois, afirmar que o desenvolvimento da ferramenta possibilitou a gestão 

das informações, requisitos e diretrizes projetuais para auxílio no desenvolvimento de projetos 

mais adequados ao conforto ambiental e meio ambiente, indo ao encontro das metas de 

capacitação definidas pelo Ministério da Educação como essenciais para a formação dos 

futuros profissionais na área de Arquitetura e Urbanismo. 

A qualidade gráfica do jogo foi identificada como um dos fatores estimulantes para o 

envolvimento dos jogadores. As cores fortes e a possiblidade de interação com os elementos 

de pinos, dados e tabuleiro introduziram um elemento diferenciado dentro da dinâmica da sala 

de aula. Foi observado, também, que houve a necessidade de inserção de pequenas ilustrações 

nas perguntas, de forma a estimular a imaginação dos alunos acerca das possibilidades de 

representação do que está sendo perguntado, fator que agilizou o início das respostas e 

tornaram as cartas de questões mais interessantes. 



88 
 

 

  

Viu-se que a utilização das metodologias de design de jogos voltados para a 

gameficação foram fundamentais para a criação dessa ferramenta, pois permitiu que o jogo - 

desde a sua concepção - fosse pensado de uma forma técnica e planejada. A variedade de 

estudos e as possibilidades de aplicação da gameficação apresentam um campo adicional de 

multidisciplinaridade a ser trabalhado por professores e alunos para o desenvolvimento de 

novas ferramentas de ensino. 

A divisão do jogo em pequenas etapas foi essencial para o controle dos 

melhoramentos e definição de técnicas de abordagens diferentes, confirmando teoria de Gray 

et al (2012) sobre a necessidade de modificação da mentalidade do jogador durante o jogo e 

da possibilidade de benefícios no uso de ferramentas distintas para as etapas de Abertura, 

Exploração e Fechamento. 

 SOBRE OS ELEMENTOS FÍSICOS DO JOGO 

A criação e síntese dos elementos físicos do jogo se mostrou um desafio a parte neste 

trabalho, pois somente a partir das aplicações foi possível identificar de que forma os alunos 

interagiam com o jogo. Como resultado, foi visto que o formato de jogo de tabuleiro com 

auxílio de cartas auxiliou a assimilação das regras, devido à dinâmica em comum com outros 

jogos, como: puxar uma carta, andar com o pino pelo tabuleiro, rolagem de dado e a noção de 

que quem está mais avançado no tabuleiro está ganhando. Logo, o uso de mecânicas de jogo 

básicas tem benefícios a curto-prazo para a dinâmica. 

Foi observado, também, que pequenas relações com os elementos físicos são 

importantes para a manutenção do envolvimento do jogo, como avançar o pino, a “tensão” ao 

rolar o dado (torcendo para dar o resultado desejado) e a expectativa de qual será a próxima 

pergunta. Pode-se afirmar, portanto, que esses elementos auxiliaram na manutenção do 

“fluxo” e foram responsáveis por momentos de “fiero” individuais, tendo um papel de 

extrema importância para a dinâmica. 

A versão 03 do jogo conseguiu introduzir elementos físicos (as “Cartas de 

Contextualização), que conseguiram guiar o jogador durante a dinâmica, reduzindo a 

necessidade de leitura do manual de instruções e também a quantidade de dúvidas. Esse fator 

apontou a influência dos componentes na facilitação do entendimento do jogo, auxiliando no 

foco da atenção do jogador para a dinâmica e não para as regras. 
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 SOBRE AS ANÁLISES DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

Uma das dificuldades no desenvolvimento da atividade consistiu em definir de que 

forma trabalhar diferentes variáveis de conforto ambiental simultaneamente, sem que 

houvesse quebra de raciocínio do aluno. A resposta veio a partir da criação de uma nova 

condicionante chamada de Fatores Gerais (ou Fatores Globais, nas primeiras versões). O fato 

dessas questões serem respondidas completamente na primeira parte do jogo criou um senso 

comum entre os participantes, permitindo que as perguntas específicas de cada variável 

fossem respondidas em cima de uma situação já observada, agilizando as etapas seguintes. A 

partir disso, é possível concluir que a gameficação exige uma abordagem diferenciada dos 

assuntos trabalhados, a fim de trazer ao aluno uma forma mais eficiente de raciocínio, que 

pode não ser a mesma apresentada nos conteúdos teóricos. 

A abordagem individual das variáveis de conforto selecionadas mostrou-se 

importante para garantir conforto ambiental nos espaços estudados, no entanto, foi a partir do 

cruzamento entre elas que os benefícios do jogo se destacaram. A análise simultânea entre as 

diferentes variáveis permitiu a observância de possíveis relações, potencialidades e 

debilidades que não foram verificadas quando as variáveis foram analisadas individualmente. 

Essa característica foi essencial para criação de uma visão holística para o aluno, inter-

relacionando e expandindo os conhecimentos apreendidos em sala de aula. 

Tendo em vista essa possibilidade de análise simultânea de variáveis, o jogo 

apresentou aos alunos uma nova forma de pensar e analisar as condicionantes de conforto, 

demonstrando os aspectos mais sutis e complexos que envolvem o ato de projetar, 

apresentando a eles um terreno fértil para que possam trazer inovações na proposição das 

soluções projetuais. 

De acordo com a opinião dos alunos, uma das maiores vantagens do jogo foi a 

possibilidade de análises de conforto de forma mais gráfica e intuitiva, permitindo que 

pudessem ter uma resposta de forma ilustrativa, tendo como base os conhecimentos teóricos e 

as observações que realizaram em campo. Além disso, as respostas em croquis possibilitaram 

a socialização das informações ao grupo e o cruzamento entre elas, a partir do uso de papel 

fosco, ampliando as possibilidades de discussões sobre as respostas e criando possibilidades 

de visão holística e integrada sobre os fatores envolvidos. Por fim, os alunos afirmaram que o 

uso de croquis foi benéfico e essencial para a aplicação rápida e prática dos conceitos teóricos 

apreendidos em sala de aula. 
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 SOBRE A DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES 

Um dos principais aspectos observados durante a aplicação do jogo foi a dificuldade 

de definição de diretrizes projetuais por parte dos alunos. Essa deficiência está associada ao 

comportamento dos alunos em analisar uma situação e responder ao problema em forma de 

soluções espaciais, e não conceituais. Essa linha de pensamento tem raízes na base do 

pensamento do projetista como solucionador de problemas (ciclo de “análise-síntese-

avaliação”), o que tende a produzir respostas diretas e funcionais. No entanto, é na abordagem 

conceitual e abstrata em que se tem mais possibilidade de introduzir uma visão ampla de 

opções de intervenção. Assim, a abordagem conceitual proposta no jogo visa a análise da 

essência e origem do problema, e não na solução de suas consequências. 

De acordo com Davis (1992 apud MOREIRA et al, 2016) o indivíduo não consegue, 

ao mesmo tempo, ser criativo e crítico, assim, vê-se a importância de separar essas duas fases 

- para não haver divergência de mentalidade, o que acaba prejudicando o raciocínio. No jogo, 

essa problemática foi resolvida a partir da divisão da dinâmica em várias pequenas etapas, 

permitindo ao aluno saber que tipo de “mentalidade” ele deve utilizar naquele momento, 

sendo na Parte 1 e 2 o pensamento crítico (análise das variáveis) e na parte 3 o pensamento 

criativo (síntese das informações e definição das diretrizes projetuais). O teor das discussões 

em grupo e a qualidade das diretrizes desenvolvidas pelas equipes confirmaram os benefícios 

reais na separação entre a crítica e a definição de soluções criativas. 

 SOBRE A PROGRAMAÇÃO SEM DEFINIÇÃO DE USO 

Embora a literatura indique que a definição do uso da edificação e o papel do usuário 

são imprescindíveis para a compreensão dos problemas envolvidos, principalmente nas fases 

de programação arquitetônica (PEÑA & PARSHALL, 2012; HERSHBERGER, 2011), a 

prática do jogo mostrou que há exceções para isso, tendo em vista que o objetivo da dinâmica 

é o auxílio na definição do programa de necessidades. Dessa forma na atividade não estava 

sendo estudada a adequação da edificação ao conforto dos usuários, mas sim a influência do 

entorno imediato sobre o edifício. A eliminação do tipo de uso e do perfil dos usuários 

trouxeram os seguintes benefícios à dinâmica: 

 Alunos foram estimulados a analisar o entorno como um todo, sem influência 

de usuários ou possíveis usos, permitindo que a mente analítica não fosse 

atrapalhada pelo pensamento criativo na busca de soluções ou interpretações; 
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 Como o jogo foi aplicado em um momento anterior à definição de uso das 

edificações a sofrerem intervenção, as análises de conforto da edificação 

podem tornar-se um fator adicional para a determinação do tipo de uso, 

possibilitando a escolha de usos mais adequados as características do entorno, 

tendo em vista menores intervenções e maior aproveitamento dos benefícios 

locais; 

 A programação permanece focada nos fatores essenciais para conforto, 

evitando trabalhar outros conceitos que não são importantes no momento; 

 Os resultados do jogo são válidos, independentemente do tipo de uso a ser 

definido, pois expressam a realidade local. 

A estrutura criada pelo jogo permitiu, então, aos alunos um momento de foco nas 

observações, medições, predição dos comportamentos das variáveis e definição de diretrizes 

de conforto para o local. É importante salientar que, após a definição do uso, caso haja 

necessidade de adaptação das diretrizes projetuais, o programa de necessidades é flexível e 

pode ser modificado sem maiores problemas, desde que as diretrizes continuem coerentes 

com os objetivos definidos pelo professor da disciplina. 

Outra contribuição deste trabalho foi a apresentação de uma abordagem diferenciada 

na concepção de um “programa de necessidades”, que comumente é relacionado como uma 

lista de necessidades espaciais (lista de ambientes) ou de usos. No jogo, o programa de 

necessidades passa a ser a compilação dos materiais desenvolvidos no jogo (análises de 

condicionantes de conforto) e as diretrizes projetuais (estratégias de abordagem das 

debilidades e potencialidades de conforto), compondo um relatório para servir de referência 

durante o desenvolvimento dos projetos, como acordo de objetivos entre equipe e professor e 

podendo ser utilizado também como um fator de avaliação da atividade. Assim, foi possível 

integrar essa ferramenta nas demais áreas interdisciplinares que envolvem o desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos e urbanísticos, podendo também servir como uma base para a 

gameficação de outras áreas de estudo de projetos. 

Em relação aos conceitos apresentados pelo Problem Seeking (PEÑA & 

PARSHALL, 2012), utilizados nas versões teste e versão 01 do jogo, os resultados 

demonstraram sua inadequação para a utilização no jogo, uma vez que se viu a necessidade de 

criação de novos conceitos (chamados depois de “Estratégias de abordagem”), focados em 

situações relacionadas ao conforto ambiental, de modo a facilitar o entendimento do aluno na 

construção das diretrizes projetuais. Essa necessidade de adaptação demonstrou que, mesmo 



92 
 

 

  

que os métodos de programação se considerem versáteis, há a necessidade um olhar 

sistemático para identificação de modificações, de modo a garantir clareza e fluidez durante a 

atividade.  

 SOBRE A CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS 

O objetivo principal do jogo proposto foi capacitar os alunos na definição de 

diretrizes projetuais de conforto, por meio da análise integrada das variáveis ambientais. 

Nessa perspectiva, o jogo se mostrou eficaz, principalmente nas versões 2 e 3, concluindo-se, 

pois, que o objeto desse estudo cumpriu o seu objetivo. 

O jogo permitiu que os alunos pudessem aprender uma nova forma de construção de 

diretrizes projetuais para conforto ambiental.  

É importante ressaltar que as análises e discussões presentes no jogo não tiveram o 

objetivo de representar com exatidão o comportamento real das variáveis de conforto 

ambiental, papel realizado de forma eficiente e confiável pelos modelos de simulação 

computacional atuais, mas sim de identificar uma possível predisposição desse 

comportamento, a partir da observação em campo e do uso dos conhecimentos teóricos. Dessa 

forma, o resultado do jogo não está relacionado à precisão do comportamento das variáveis, 

mas sim em capacitar os alunos na identificação dos reais problemas de projeto relacionado 

ao conforto ambiental, para que possam iniciar uma abordagem eficiente relativa à solução 

dos problemas envolvidos.  

O jogo, além de trazer uma dinâmica diferenciada para sala de aula, também propicia 

aos alunos um olhar mais cauteloso e sistemático sobre os verdadeiros problemas envolvidos 

na concepção de projetos ambientalmente confortáveis, trazendo, para o início do processo de 

projeto, o desenvolvimento de diretrizes projetuais relacionada ao conforto ambiental e uma 

reflexão aprofundada sobre o assunto, muito importante na formação dos novos profissionais. 

A gameficação da programação arquitetônica conseguiu otimizar uma das etapas de 

maior eficiência no processo de projeto, a “programação”, pois, em pouco tempo foi possível 

unir a equipe para uma análise do conforto ambiental e realizar a definição das diretrizes para 

serem utilizadas no desenvolvimento do projeto. Assim, a partir dos resultados do jogo, é 

possível afirmar que o sistema gameficado contribuiu com os objetivos didáticos da atividade. 
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 SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS MELHORAMENTOS 

As bases teóricas estudadas para desenvolvimento de jogos e sistemas gameficados 

foram essenciais para a construção da dinâmica da atividade, pois a partir do conhecimento 

dos processos psicológicos que envolvem os jogadores e das etapas de criação e 

desenvolvimento de um jogo, foi possível planejar modificações precisas nas melhorias, 

garantindo o funcionamento harmônico dos elementos do jogo. 

Devido ao sistema gameficado não contar com a “participação voluntária”, a 

manutenção do interesse dos alunos em continuar jogando tornou-se trabalho do “fluxo”. 

Dessa forma, grande parte das revisões feitas nas versões dos jogos focaram na manutenção 

do interesse e satisfação, alimentando neles a sensação de trabalhar no exato limite da 

habilidade. Dessa forma, o fluxo do jogo evoluiu com o objetivo extrair o máximo de 

informações precisas de todos os participantes, que poderiam superar as dificuldades em 

conjunto, cada um contribuindo com o seu melhor. Assim, viu-se que, para a manutenção de 

um bom fluxo, foi necessário oferecer aos jogadores regras simplificadas e perguntas bem 

estruturadas, principais fatores que contribuíram para a aceitação do jogo pelos alunos. 

Um fato importante observado nas aplicações foi que, mesmo quando não foi 

possível definir as diretrizes projetuais (nas aplicações da versão teste do jogo e versão 1), os 

jogadores avaliaram a dinâmica como proveitosa e divertida, o que prova que o “fiero” 

(sentimento de triunfo diante da adversidade) foi atingido não somente no final do jogo, mas 

também ao fim de cada pergunta respondida pela equipe. Pode-se observar, assim, que o 

processo como um todo é alimentado por pequenas vitórias constantes, e que mesmo que o 

grupo não finalizasse o jogo, as questões respondidas por eles já foram discutidas e 

apreendidas por cada participante. Dessa forma, o jogo baseia-se em uma construção de 

aprendizado constante e ascendente onde, independente do resultado da dinâmica, nunca se 

cria “perdedores”, mas sim “ganhadores” mais ou menos eficientes relativos a análise de 

conforto ambiental, confirmando os argumentos de McGonigal (2012) de que os jogos são 

alimentados pelo desafio, e não pela vitória final. 

Outra situação observada durante a aplicação do jogo é que o trabalho em equipe 

permitiu que todas as questões fossem sempre respondidas onde as deficiências de alguns 

alunos foram eliminadas pelo conhecimento de outros. Assim, a etapa de “fracasso” no fluxo 

do jogo ocorre somente se o aluno agir de forma individual, pois em grupo, o sucesso é 

sempre possível de ser atingido, já que todo o conhecimento exigido do aluno foi oferecido 
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em sala de aula. Nesse ponto, as discussões em grupo foram as responsáveis por transformar 

os fracassos individuais em efetivos sucesso coletivo (Figura 19). 

Figura 19: Estrutura do jogo desenvolvido. 

 

A constante sensação de “fiero” em grupo reafirmou a importância do trabalho em 

equipe e as vantagens das discussões em conjunto durante os processos de investigação e 

compreensão das situações abordadas no jogo. Sobre esse ponto, os alunos afirmaram que o 

momento da dinâmica em grupo foi benéfico para a socialização e troca de informações 

acerca dos conhecimentos e impressões individuais da área de estudo criando, assim, uma 

ideia em comum sobre o comportamento das variáveis de conforto ambiental e dos reais 

problemas a serem resolvidos pelo projeto. 

Durante a aplicação da dinâmica em sala de aula foi possível afirmar que muitas das 

observações e melhoramentos puderam ser identificados a partir da observação do 

comportamento dos participantes durante o jogo e em conversas informais após a dinâmica. 

Esse fato demonstra que o melhoramento futuro desse jogo depende não só das respostas da 

Pesquisa de Opinião, mas também da participação do mediador como um observador do 

comportamento dos jogadores. 

Por fim, a utilização de elementos de avaliação presentes na metodologia de Grupo 

Focal foi importante para a análise e melhoramento dos resultados, permitindo uma visão 

subjetiva e profunda dos alunos sobre cada versão do jogo, demonstrando ser um método 

eficaz para o desenvolvimento de sistemas gameficados. 

 SOBRE O PÓS-JOGO 

O aprendizado oferecido pelo jogo foi continuado a partir da entrega de material 

referente à análise dos fatores abordados na atividade e em como desenvolver diretrizes 
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projetuais de conforto. Assim, espera-se que a dinâmica ora apresentada possa influenciar de 

forma positiva os futuros trabalhos produzidos pelos alunos. 

A possibilidade de expandir o uso do jogo, de uma ferramenta didática para uma 

ferramenta projetual, traz a dinâmica para dentro dos processos de projeto, inserindo-o em 

uma nova categoria de jogo, chamado de Jogo de Realidade Alternativa (MCGONIGAL, 

2012) ou “JRA” (da tradução livre do original “Alternative Reality Games” ou “ARG”). 

Nesse tipo de jogo, os resultados obtidos durante a dinâmica têm consequências reais na vida 

dos jogadores, neste caso, dos projetos desenvolvidos. Dessa forma, ao integrar o jogo no 

processo projetual, os resultados não se encerram na dinâmica, mas transformam diretamente 

a realidade. Nesse contexto, o jogo e todos os benefícios relacionados a essas dinâmicas 

(eficiência, diversão e ensino) integram-se à vida prática dos que se dispõe a utilizar a 

ferramenta. 

O estudo da possibilidade de uso do sistema gameficado desenvolvido em ambientes 

na prática profissional abre possibilidade de uma pesquisa científica mais aprofundada em um 

momento posterior. 

 SOBRE TRANSFORMAÇÃO DE VALORES E INTEGRAÇÃO 

A partir das conversas com os alunos e suas respostas nas pesquisas de opinião, foi 

identificado que uma das maiores vantagens do jogo foi ter propiciado um momento onde o 

grupo pôde sentar e, juntos, discutir e definir um senso comum sobre os problemas a serem 

resolvidos. De acordo com eles, a obrigatoriedade da realização dessa atividade durante o 

horário da disciplina permitiu que a equipe pudesse desenvolver as atividades do trabalho 

integrada, unidos por um mesmo foco e objetivo. Assim, o jogo também confirma a posição 

de Brandt & Messeter (2004), demonstrando que um dos principais benefícios do jogo é 

permitir novas oportunidades de diálogo construtivo entre os participantes. 

A partir dos resultados, é possível afirmar que o jogo desenvolvido não foi só uma 

ferramenta de fixação de conteúdo apresentado em sala de aula, mas integrou nos 

participantes alguns valores adicionais, transformando o comportamento ao estimular 

discussões construtivas e animadas por todos os participantes acerca do conforto ambiental, 

confirmando a proposição de De Bruyne & De Jong (2008) de que as técnicas de análise 

colaborativa não só alteram a forma de olhar o problema, mas pode também transformar o 

comportamento das pessoas, além de criar um ambiente de descontração e engajamento, 

melhorando o ânimo e interesse. 
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 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Uma das principais dificuldades encontradas foi a manutenção do envolvimento dos 

participantes durante toda a atividade, haja vista a necessidade de participação de todos os 

jogadores ao mesmo tempo pois, do contrário, eles não se sentiriam estimulados. Dessa 

forma, a técnica de Brainstorm e as dinâmicas competitivas dentro e fora do grupo 

mostraram-se essenciais para a manutenção do interesse durante o jogo. 

Em relação ao tempo de jogo, viu-se que existe benefícios na abordagem de todas as 

questões do jogo, havendo a necessidade de ampliação do tempo destinado a dinâmica. 

Devido a possibilidade de atrasos ou contratempos, foi possível concluir que o jogo é melhor 

aproveitado a partir de um ambiente de oficina, com 2 horas e meia de duração. 

Outra dificuldade encontrada foi a inserção de diversão dentro do jogo, elemento 

requisitado por alguns alunos. No entanto, observou-se que a integração de elementos de 

diversão não relacionados a atividade trouxeram dispersão de atenção e perda de foco, o que 

prejudica a eficiência do jogo. Concluiu-se que, tendo em vista o objetivo didático da 

dinâmica, a própria introdução do jogo de tabuleiro em sala de aula mostrou-se suficiente para 

a integração da diversão. 

Outro fator muito citado nas pesquisas de opinião foi a necessidade de revisão das 

questões abordadas no jogo, pois os alunos indicaram que algumas se repetiam durante a 

dinâmica. Após os melhoramentos, essa opinião continuou presente, mas em menor escala. A 

partir da observação das aplicações foi possível identificar que as questões não estavam se 

repetindo, mas sim que, dependendo da situação de análise de cada entorno e edificação, 

algumas questões anteriores já respondiam outras seguintes, dando a sensação de repetição. 

No entanto, foi observado que essa repetição acontecia de forma diferente para cada grupo, 

indicando que há repetições de algumas respostas, mas que elas ocorrem de acordo com cada 

realidade de análise, não podendo ser completamente eliminada do jogo. Como solução, foi 

indicado que caso a questão já tivesse sido respondida anteriormente, o grupo deveria ignorar 

a questão e avançar para a próxima. 

Por fim, é possível afirmar que as dificuldades encontradas durante todo o processo 

de desenvolvimento da dinâmica foram os principais responsável pelas melhorias e êxitos do 

jogo, reforçando a ideia de que um sistema gameficado precisa constantemente de avaliações 

e reestruturações para se adaptar ao seu objetivo principal (GRAY et al, 2012; ALVES, 

2015). 
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7 CONCLUSÃO 

O presente trabalho baseou-se na sistematização da programação arquitetônica, 

utilizando como ferramentas os processos de gameficação, integrados com os temas de 

conforto ambiental para utilização em sala de aula. A concepção dessa dinâmica foi possível 

através da definição e execução dos objetivos deste trabalho, propiciando um caminho sólido 

para os levantamentos de dados e pesquisas, bem como para o desenvolvimento e aplicação 

do jogo. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de um olhar minucioso sobre os 

conteúdos inerentes ao projeto de arquitetura, a fim de identificar novas possibilidades e 

ferramentas para o ensino, gerando uma aprendizagem significativa para os alunos, futuros 

arquitetos. Nessa perspectiva, a gameficação tem se mostrado uma boa alternativa para 

consolidação dos conteúdos.  

A aplicação do jogo demonstrou o potencial de novas dinâmicas, as quais podem ser 

propostas e aplicadas em sala de aula. No entanto, para o progresso dessas atividades, o 

desenvolvedor necessita de uma visão holística de todo o processo, de forma a conseguir 

integrar não só os conhecimentos teóricos e práticos (objetivo da atividade), mas também 

estabelecer uma forma de estímulo aos jogadores (combustível ao andamento da dinâmica). 

No intuito de identificar as características do jogo favoráveis à manutenção do entusiasmo dos 

discentes, a utilização de entrevistas e questionários mostrou-se essencial para a fase de 

melhoramento. 

A concepção do jogo em questão foi um desafio, não só pela proposta de 

desenvolvimento de uma dinâmica nova, mas também pela necessidade de criação de uma 

atividade que equilibrasse o conhecimento e o interesse dos estudantes. Aplicações, análises e 

modificações futuras da versão do jogo ora apresentada têm potencialidade de identificar 

melhorias pontuais, tornando-o cada vez mais eficiente, tanto na manutenção do 

conhecimento dos alunos quanto na adequação aos interesses tanto do professor quanto da 

disciplina. 

Observou-se, durante a aplicação dos jogos, que alguns grupos conseguiram ir além 

da análise do exterior, realizando, ainda, algumas analises internas da edificação, 

demonstrando o potencial da dinâmica em abordar vários níveis de análise relacionado a 

conforto ambiental. 

O jogo DESEN.P.A.C.A. tem potencialidade de utilização para turmas da graduação 

de Arquitetura e Urbanismo com níveis diferentes de conhecimento acerca do tema proposto 

por essa atividade. Assim, haveria diversos níveis de jogo, possibilitando que a dinâmica 
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ocorra em momentos variados da formação acadêmica dos alunos, sem limitar-se ao momento 

estudado nesse trabalho (o sétimo período do curso – quando os alunos já têm competência 

suficiente para compreender o conforto ambiental). Durante as conversas com alunos e 

professores, identificou-se o interesse para integração das análises de conforto ambiental com 

outras áreas de estudo relacionadas a projeto de arquitetura, suscitando uma integração de 

dinâmica de jogos em áreas não abordadas nesta pesquisa. Vê-se nessa demanda a 

possibilidade de criação de pequenos jogos temáticos ou até mesmo de um grande jogo, que 

aborde todas elas de forma integrada. 

A possibilidade de integração do uso e usuários dos espaços projetados na dinâmica é 

uma possibilidade de variável a ser integrada no jogo, introduzindo novas necessidades, 

resultando em novas observações e respostas dos alunos e permitindo que o jogo passe a 

desenvolver uma programação arquitetônica completa relacionado a conforto ambiental.  

A partir dos resultados, é possível concluir que o jogo DESEN.P.A.C.A., objeto de 

estudo desse trabalho, pode ser utilizado como ferramenta para o processo de ensino-

aprendizagem no curso de Arquitetura e Urbanismo, com potencial aplicação na programação 

arquitetônica focada nas questões de conforto ambiental.  

A hipótese de que o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro como ferramenta 

didática para ser utilizada em sala de aula auxilia o aluno, de forma divertida e eficiente, na 

formação de uma visão abrangente sobre as condicionantes de conforto ambiental durante as 

etapas iniciais de projeto foi confirmada, uma vez que o jogo proporcionou uma facilitação no 

processo de ensino-aprendizagem, ratificada pela aceitação dessa atividade pelos estudantes 

do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Como desdobramentos futuros, esse trabalho pode servir de referência para a 

utilização da gameficação em outras áreas de ensino, bem como ser aprofundado em novas 

pesquisas, a fim de avaliar a influência de sua utilização em momentos a posteriori, a partir 

dos reflexos nos projetos desenvolvidos pelos alunos ao longo de sua formação acadêmica e 

profissional. Além disso, existe também a possibilidade de utilização do jogo em meio 

profissional, em busca de comprovar a eficácia da dinâmica ou identificar novas relações não 

observadas nessa pesquisa.  
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9 ANEXOS 

 ANEXO I - EXEMPLOS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 

 

Fonte: HERSHBERGER, 2000. 
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Fonte: HERSHBERGER, 2000. 
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Fonte: HERSHBERGER, 2000. 
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10 APÊNDICES 

 APÊNDICE I – LISTA DE CHECAGEM ADDIE 

MODELO ADDIE – ETAPA 1 – ANALYSIS (Análises) 

O QUE PRECISA SER FEITO COMO FOI FEITO 

1. Definição dos objetivos de 

performance organizacional e 

individual 

Após o jogo, os jogadores devem ser 

capacitados em criar diretrizes de projeto 

de conforto ambiental na etapa de pré-

projeto, a partir da análise sistemática do 

comportamento das variáveis de conforto 

em um edifício existente. 

2. Identificação de medidas de 

performance para as competências a 

serem desenvolvidas por meio da 

solução de aprendizagem 

A eficiência será avaliada a partir da 

observação da coerência entre o que foi 

respondido nas perguntas (avaliação das 

condicionantes) e o que foi definido como 

diretrizes projetuais. 

3. Identificação dos requisitos de 

conhecimento e habilidades 

 Capacidade de se expressar 

graficamente, por meio de croquis; 

 Possuir conhecimento teórico do 

comportamento das condicionantes 

de Conforto Térmico, Conforto 

Lumínico e Conforto Acústico; 

 Conhecer in loco o edifício analisado 

e observar o comportamento das 

variáveis a partir de uma lista de 

itens previamente oferecida. 

4. Determinação do nível de instrução 

necessário com base em análise de 

performance 

Ser aluno do curso de Arquitetura e 

Urbanismo ou profissional graduado na 

área; 

5. Criação da estratégia de avaliação 

para a solução de aprendizagem 

Avaliação será analisada a partir da 

comparação entre o material gráfico 

produzido e as diretrizes desenvolvidas. 

Também será levado em consideração o 

grau de aceitação dos alunos acerca do 

jogo. 
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MODELO ADDIE – ETAPA 2 – DESIGN (Criação de estratégia de aprendizagem) 

O QUE PRECISA SER FEITO COMO FOI FEITO 

1. Definição de objetivos institucionais 

para cada competência ou tarefa a 

ser desenvolvida. 

O objetivo institucional do jogo é apresentar 

aos jogadores uma forma sistemática de 

definição de diretrizes projetuais de conforto 

ambiental. 

2. Criação de testes ou atividades para 

demonstração do domínio da 

competência ou tarefa. 

Não há necessidade de testes, pois a 

aprovação em disciplinas cursadas 

anteriormente garante o domínio dos 

conteúdos. 

3. Verificação dos pré-requisitos. 

Os participantes do jogo foram alunos 

cursarvm as disciplinas de “Atelier 

Integrado 05” e “Conforto Ambiental 03” na 

UFRN, o que garante a aprovação em 

disciplinas anteriores que trabalharam as 

habilidades necessárias definidas como pré-

requisitos nesta pesquisa. 

4. Sequenciamento e estrutura dos 

tópicos e lições. 

A estrutura do jogo foi definida: 

1. Apresentação do jogo e seus 

objetivos; 

2. Análise das situações e 

desenvolvimento de respostas pelos 

jogadores; 

3. Definição das diretrizes projetuais a 

partir das análises; 

4. Realização de pesquisa de opinião. 

5. Seleção de métodos institucionais e 

mídia de entrega de cada tópico ou 

lição. 

Item 1 será realizado por meio de 

apresentação em projeção. Item 2 será 

realizado em forma de jogo de tabuleiro. 

Itens 3 e 4 serão realizados em folha de 

papel. 
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MODELO ADDIE – ETAPA 3 – DEVELOPMENT (Desenvolvimento da solução de 

aprendizagem) 

O QUE PRECISA SER FEITO COMO FOI FEITO 

1. Criação de materiais para o aprendiz 

ou orientado adulto 

Manual de instruções. 

2. Criação do guia facilitador quando 

apropriado ou necessário. 

Manual de instruções. 

3. Criação de recursos didáticos 

visuais. 

Apresentação para projeção, explicando os 

objetivos e regras do jogo. 

4. Pilotagem e testes do material 

Realizado antes da primeira condução e 

sempre após cada melhoria. 

O primeiro teste foi realizado por Arquitetos 

e Urbanistas profissionais (levando em 

consideração os pré-requisitos) como forma 

de avaliação de mecânica e regras. 

Esse teste foi realizado no dia 28/07/2015. 

 

MODELO ADDIE – ETAPA 4 – IMPLEMENTATION (Avaliar e revisar) 

O QUE PRECISA SER FEITO COMO FOI FEITO 

1. Implementação do planejamento 

para a condução da Solução de 

Aprendizagem 

Feito junto a orientadora deste trabalho, 

onde durante a disciplina de “Conforto 

Ambiental 03”, foi reservado um momento 

para a condução do jogo. 

2. Piloto. 
Foram confeccionados os jogos revisados 

antes de cada novas condução do jogo. 

3. Condução da solução de 

aprendizagem. 

Os jogos foram realizados: 

Condução #1 (25/08/2015 e 08/09/2015) 

Condução #2 (08/03/2016 e 15/03/2016) 

Condução #3 (06/09/2016) 
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MODELO ADDIE – ETAPA 5 – EVALUATION (Medir e documentar) 

O QUE PRECISA SER FEITO COMO FOI FEITO 

1. Rever e revisar cada etapa para 

assegurar o cumprimento dos 

objetivos. 

Feito a partir da observação comportamento 

dos jogadores durante a condução do jogo, 

dos resultados gráficos produzidos e das 

diretrizes desenvolvidas. 

2. Avaliar a efetividade institucional 

por meio de testes, observação de 

performance e medida de impacto no 

negócio. 

A efetividade do jogo será avaliada a partir 

das diretrizes projetuais definidas. 

O impacto do jogo não será avaliado devido 

a necessidade de uma condução do jogo em 

um maior espaço amostral, o que 

demandaria um tempo maior de análise, cujo 

o mestrado não dispõe. 

3. Revisão do sistema de 

aprendizagem. 

Feito a partir dos resultados da pesquisa de 

opinião e dos materiais desenvolvidos pelos 

jogadores. 
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 APÊNDICE II – JOGO TESTE - APLICAÇÃO, ANÁLISES E EVOLUÇÃO 

10.2.1 Componentes físicos 

Os componentes físicos do jogo-teste foram selecionados para simular a prática do 

jogo e, ao mesmo tempo, permitir modificações durante os momentos de teste, para que fosse 

possível realizar adaptações em busca das melhores práticas. A lista e descrição dos 

componentes encontra-se no Quadro 14 e a visualização mais detalhada dos componentes 

encontra-se no item 10.2 Erro! Autoreferência de indicador não válida.. 

Quadro 14: Lista de componentes do Jogo – Versão Teste. 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

Tabuleiro impresso em 

cores no tamanho A3 

Marca o avanço de cada variável 

durante o jogo e a quantidade de 

turnos restantes para o fim. 

 

24 Cartas de Conceitos 

Utilizada como exemplos para auxiliar 

os jogadores na definição de 

estratégias de abordagem dos 

problemas de projeto a serem 

solucionados pela programação. 

 

4 Cartas de variáveis 

Utilizada para representar as variáveis 

de conforto em jogo. São colocadas 

parcialmente acima das Cartas 

identificadores de pino. 

 

4 Cartas identificadores 

de pinos 

Utilizadas para ligar as cores do pino 

com a variável de conforto. 
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4 Pinos de cores 

diferentes 

Utilizado para representar as variáveis 

de conforto no tabuleiro. 

 

9 Cartas Sorte-Revés 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. 

 

1 dado de 6 lados 

Utilizado para sortear a quantidade de 

casas o pino avança no tabuleiro, no 

momento antes de responder a 

pergunta. 

 

1 ficha de 

Cliente/Objetivos 

Utilizado para simular o agente 

Cliente. Essa ficha foi inserida como 

teste, para avaliar a viabilidade de 

introduzir um cliente hipotético 

durante o jogo.  

 

1 lista de 

questionamentos 

Utilizado para os jogadores 

selecionarem as questões que irão 

responder de cada variável. 

 

4 folhas A4 em branco 

para respostas 

Utilizada para desenhar as respostas do 

jogo e definir o programa de 

necessidades. 
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15 Fichas de Recursos 

(foram utilizados dados 

de 6 lados com as faces 

em branco) 

Usado para marcar quantas 

perguntas o grupo pode responder 

antes de o jogo acabar. 

 

Folhas de Pesquisa de 

Opinião 

Utilizada para avaliação do nível de 

aceitação do aluno em relação ao 

jogo. 

 

As cartas foram impressas em cores, no tamanho padrão americano de jogo (65mm x 

90mm). 

10.2.2 Regras 

Tipo de jogo: Cooperativo. 

Participantes necessários: Grupo entre 2 e 5 jogadores e 1 mediador. 

Como vencer o jogo? A equipe vence se conseguir responder todas as questões e 

definir o programa de necessidades dentro do tempo proposto para o jogo. 

Resumo do jogo: 

Nesse jogo, os alunos fazem o papel de uma equipe de projetistas que tem como 

meta adquirir o Selo Enigma de Qualidade”, uma prova de que são capazes de realizar uma 

análise completa das condicionantes ambientais do entorno e da edificação na etapa de 

programação arquitetônica, ou seja, antes de iniciar as decisões projetuais. Este Selo só é 

ganho pela equipe se a mesma conseguir responder a todas as perguntas e definir o programa 

de necessidades dentro do tempo proposto para a atividade. 

O jogo consta de uma lista de questionamentos relacionados às variáveis acústicas, 

lumínicas e térmicas, que devem ser discutidas em grupo e respondidas a fim de compreender 

o comportamento e suas relações com a edificação a ser estudada. As perguntas são realizadas 

por um mediador, pessoa capacitada em avaliar a pertinência da resposta do grupo e permitir 

o avanço para um questionamento seguinte posterior. 

As perguntas são classificadas em quatro categorias: Conforto Acústico, Conforto 

Térmico, Conforto Lumínico e Condicionantes Gerais. Cada uma dessas categorias é 
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representada por um pino no jogo, que será movido individualmente, a partir da escolha do 

grupo, definindo a categoria de perguntas que a equipe irá responder. A dinâmica do jogo 

obriga, de tempo em tempo, os jogadores a responderem perguntas de categorias diferentes, 

forçando o grupo a realizar análises em paralelo entre as diferentes variáveis de conforto. 

As respostas são documentadas em forma de croquis ou pequenos textos. Ao fim da 

fase de perguntas, essas informações servem de base para a identificação das potencialidades 

e debilidades relativas ao entorno e à edificação, para a definição das diretrizes de conforto 

ambiental relacionadas aos objetivos propostos na Ficha de Cliente. Para isso, foram 

desenvolvidas as “cartas de conceitos”, utilizando exatamente todos os conceitos apresentados 

no Problem Seeking (PEÑA; PARSHALL, 2012). Todo o material desenvolvido é 

disponibilizado a todo o grupo para ser utilizado como suporte na fase de definição de 

soluções físicas. 

Ao fim do tempo de jogo, a posição dos jogadores no tabuleiro e a avaliação do 

mediador irão definir o nível de competência das equipes para receber o Selo Enigma e o 

mediador dá a sua opinião sobre algo que faltou ser analisado ou o que o grupo poderia 

melhorar. 

Ao final da condução, uma pesquisa de opinião foi distribuída com a finalidade de 

melhoramento do jogo. Antes da primeira condução, o modelo foi testado para validação. 

Passo a passo: 

1. Leia em voz alta a ficha de cliente, para todos os jogadores; 

2. Escolha uma variável dentre as 4 possíveis; 

3. Role o dado e ande com o pino daquela variável. Caso caia em uma casa de 

Sorte-Revés, leia a carta em voz alta e realize o efeito; caso o pino passe do 

ponto de “parada”, essa variável só pode ser escolhida novamente quando os 

demais pinos também passarem desse ponto; 

4. Escolha uma pergunta para responder da variável relativa ao pino. Pague para 

responder utilizando a ficha de recursos; 

5. Leia em voz alta e responda a questão em uma das folhas em branco. O 

mediador irá avaliar se a resposta está correta ou não. Caso esteja correta, os 

jogadores avançam para a próxima pergunta. Caso a resposta esteja errada, os 

jogadores discutem a pergunta novamente; 

6. Repita os passos 2 ao 5, até que o tempo acabe ou os recursos se esgotem; 



116 
 

 

  

7. A partir das folhas de resposta e das cartas de conceito, defina em conjunto o 

programa de necessidades; 

8. Ao término do jogo, responda à Pesquisa de Opinião; 

9. Utilize as análises realizadas durante o jogo para o desenvolvimento do 

projeto na disciplina. 

10.2.3 Ferramentas 

A versão teste teve como objetivo a análise da consistência da mecânica do jogo 

frente aos objetivos propostos. Dessa forma, o jogo teste foi aplicado para três pessoas, sem as 

visitas em campo, de forma que sua mecânica pudesse ser testada, avaliada, discutida e 

modificada antes da aplicação em sala de aula, a fim de integrar e testar novas regras 

(Quadro 15). 
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Quadro 15: Síntese da estrutura do jogo - versão teste. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO JOGO - VERSÃO TESTE 

ETAPAS FERRAMENTAS E MÉTODOS 

PRÉ JOGO 

Foi utilizada a ferramenta do Google Maps e Google 

Street View como forma de substituir a visita em campo. O 

comportamento das variáveis foi definido a partir do 

conhecimento teórico dos participantes do jogo. 

D
U

R
A

N
T

E
 O

 J
O

G
O

 

PONTO A 

(OBJETIVO) 

Apresentação oral, definindo o objetivo do jogo. 

Utilização da ficha de clientes/objetivos para a definição 

dos objetivos de projeto. 

ABERTURA 
Discussão e  documentação dos questionamentos. 

Uso de lista de questionamentos. 

EXPLORAÇÃO 
Discussão e  documentação dos questionamentos. 

Uso de lista de questionamentos. 

FECHAMENTO 
Uso das cartas de conceitos. 

Discussão entre participantes. 

PONTO B 

(PROGRAMA DE 

NECESSIDADES) 

Discussão entre participantes. 

Registro das respostas. 

P
Ó

S
-J

O
G

O
 

AVALIAÇÃO DO JOGO 
Discutido durante o jogo e após o jogo, onde foram 

registradas em anotações para futuras melhorias. 

COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Para o teste, não houve a necessidade de distribuição dos 

materiais. 

CONTINUIDADE Entrega para os alunos das questões abordadas no jogo. 
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10.2.4 Aplicação 

A aplicação do jogo teste foi realizada no dia 28/07/2015, no Laboratório de 

Maquetes da UFRN, contando com três participantes, sendo dois mestrandos e a professora 

orientadora deste trabalho (Figura 20). O tempo total de aplicação do jogo foram 3 horas. Ao 

fim do jogo, o material produzido foi recolhido e digitalizado para análise dos resultados 

(Figura 21). 

Figura 20: Aplicação do jogo teste. 
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Figura 21: Exemplos do material gráfico produzido durante a aplicação da versão teste do jogo. 

 

  

 

10.2.5 Análise dos resultados 

O jogo mostrou uma dinâmica interessante para ser aplicada em sala de aula, 

principalmente por conta das discussões focadas, especificamente, em conforto ambiental, 

confirmando a potencialidade de uso de dinâmica de jogos. A possibilidade de análise 

intercalada entre as variáveis ambientais permitiu aos jogadores a construção de uma visão 

holística sobre o comportamento das condicionantes de conforto ambiental, mostrando-se um 

resultado coerente com a proposta do jogo. 
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A utilização de tabuleiro criou a ambientação de uma dinâmica lúdica, o que 

incentivou a participação dos integrantes à atividade. 

Observou-se, durante a aplicação, que alguns questionamentos estavam confusos ou 

repetiam-se em mais de uma categoria. Dessa forma, viu-se a necessidade de revisão. 

Identificou-se, ainda, a necessidade de criação de uma ordem para responder as perguntas, 

pois alguns questionamentos se beneficiaram com respostas prévias. 

Durante a documentação, viu-se a necessidade de criação de folhas de respostas com 

identificação das categorias de análise, para que os desenhos não fossem registrados de forma 

aleatória ou em folhas misturadas. 

Verificou-se, também, que a Ficha de Cliente/Objetivo pode não ser boa para a 

utilização na dinâmica, poderia induzir na criação das diretrizes. Juntamente com a ficha de 

cliente, foi eliminado a premiação denominada de “Selo Enigma de qualidade”, pois não se 

mostrou estimulante aos jogadores a ponto de criar uma noção de desafio ou competitividade. 

As Cartas de Conceitos não foram apreendidas pelos jogadores com facilidade, o que 

gerou dúvidas em como definir as diretrizes projetuais separado das definições de soluções 

físicas. Dessa forma, a utilização desses conceitos abstratos precisa ser melhor explicada aos 

jogadores nas versões seguintes. 

Nesta aplicação, viu-se a possibilidade de análise em alguns ambientes internos da 

edificação. Essa abordagem não foi prevista inicialmente no jogo, mas foi testada nos 

melhoramentos a fim de avaliar a possibilidade de integrar análises dos ambientes internos na 

dinâmica. 

Por fim, a utilização do Google Maps e Google Street View auxiliou na apropriação 

das condicionantes físicas do espaço, no entanto não possui elementos sobre a sensação dos 

níveis de conforto do espaço, confirmando assim a necessidade de visita ao local para 

apreciação e vivência dos espaços a serem trabalhados pelos alunos. 

10.2.6 Possibilidades de melhoramentos 

A partir das observações durante a aplicação do jogo e da pesquisa de opinião, foi 

possível identificar e classificar as melhorias para cada etapa do jogo. Elas estão apresentadas 

a seguir. 

Para o Ponto A (Objetivos), temos: 

 Definir nova forma de apresentação dos objetivos; 

 Eliminar presença do “cliente”. 

Para a Abertura, temos: 
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 Questões devem ser modificadas para evitar repetições de informações; 

 Criar ordem para a resolução dos questionamentos; 

 Criar folhas modelo para cada categoria de conforto; 

 Integrar ao jogo análise dos ambientes internos da edificação. 

Para a Exploração, temos: 

 Questões devem ser modificadas para evitar repetições de informações; 

Para o Fechamento, temos: 

 Melhorar a forma de utilização das cartas de conceito. 
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 APÊNDICE III – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 

TESTE 

 

TABULEIRO 

  

 

CARTA DE VARIÁVEIS 
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CARTA CLIENTE/OBJETIVO 
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FOLHA DE QUESTIONAMENTOS – PÁGINA 1 DE 3 



125 
 

 

  

 

FOLHA DE QUESTIONAMENTOS – PÁGINA 2 DE 3 
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FOLHA DE QUESTIONAMENTOS – PÁGINA 3 DE 3 
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AMOSTRA DE CARTAS DE CONCEITO 
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AMOSTRA DE CARTAS DE SORTE-REVÉS 
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FOLHA DE PESQUISA DE OPINIÃO 
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 APÊNDICE IV – JOGO VERSÃO 01 -  APLICAÇÃO, ANÁLISES E EVOLUÇÃO 

10.4.1 Modificações feitas nessa versão 

As modificações dessa versão foram realizadas a partir das observações da aplicação 

da versão anterior e também a partir da inserção de novas dinâmicas para serem testadas na 

prática, a fim de aumentarem a eficiência do jogo. Essas modificações estão apresentadas a 

seguir. 

Para o Ponto A (Objetivos), temos: 

 O “cliente” foi eliminado, dando lugar aos objetivos do professor para o 

projeto; 

 Foi criada uma folha de objetivos específicos para cada categoria, indicando 

o que é esperado pelo professor do projeto a ser desenvolvido; 

Para a Abertura, temos: 

 As questões foram revisadas a fim de reduzir as redundâncias de respostas; 

 Foi introduzida uma ordem inicial de respostas, criando uma ordem lógica de 

resposta para os jogadores; 

 Foi criada uma folha modelo para cada categoria de análise; 

 Foram inseridas algumas perguntas sobre o conforto no ambiente interno. 

Para a Exploração, temos: 

 Questões da etapa de exploração foram revisadas. 

Para a Fechamento, temos: 

 Foi estudado uma nova forma de apresentar verbalmente os conceitos aos 

alunos. 

10.4.2 Componentes físicos 

A lista e descrição dos componentes desta versão do jogo encontra-se no Quadro 16 

e a visualização mais detalhada dos componentes encontra-se no item 10.5 APÊNDICE V – 

MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 01. 
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Quadro 16: Lista de componentes do Jogo – Versão 01. 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

Tabuleiro impresso em 

cores no tamanho A3 

Marca o avanço de cada variável 

durante o jogo e a posição de descarte 

das cartas. 

 

24 Cartas de Conceitos 

Utilizada como exemplos para auxiliar 

os jogadores na definição de 

estratégias de abordagem dos 

problemas de projeto a serem 

solucionados pela programação. 

 

4 Cartas de variáveis 

Utilizada para representar as variáveis 

de conforto em jogo e a cor do pino 

que o representa. 

 

4 Pinos de cores 

diferentes 

Utilizado para representar as variáveis 

de conforto no tabuleiro. 

 

18 Cartas para Sorte-

Revés 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. 

 

1 Carta de legenda para 

Sorte-Revés 

Utilizada para efeitos de Sorte-Revés 

mais rápidos, sem necessidade de 

puxar a carta. 
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4 Cartas de Regras 
Utilizadas para consulta rápida das 

regras pelos jogadores 

 

Conjunto de dados de 6, 

8 e 10 lados 

Utilizado para sortear a quantidade de 

casas o pino avança no tabuleiro, no 

momento antes de responder a 

pergunta. A variedade de formas 

representa a possibilidade de andar 

mais ou menos casas. 

 

1 lista de 

questionamentos 

Utilizado para os jogadores 

selecionarem as questões que irão 

responder de cada variável. 

 

1 folha de objetivos 

específicos 

Utilizada para apresentação dos 

objetivos específicos de cada variável 

de conforto ambiental. 

 

1 folha de objetivos 

gerais e diretrizes de 

conforto 

Utilizada para definir os objetivos de 

cada variável de conforto ambiental e 

quais os conceitos serão utilizados 

para resolve-los. Por fim, esse será o 

programa de necessidades. 
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4 folhas de respostas 
Utilizadas para desenhar as respostas 

do jogo. 

 

6 folhas A4 de papel 

manteiga 

Para facilitar a sobreposição de 

informações, permitindo análises 

cruzadas entre diferentes desenhos. 

Introduzido na aplicação do dia 

08/09/2015. 

 

20 Fichas de Recursos 

(foram utilizadas fichas 

de pôquer) 

Usado para marcar a quantidade de 

recursos disponíveis os jogadores 

possuem. 

 

As cartas foram impressas em cores no tamanho padrão americano de jogo (65mm x 

90mm). 

10.4.3 Regras 

Tipo de jogo: Cooperativo. 

Participantes necessários: Grupo entre 2 e 5 jogadores. 

Como vencer o jogo? A equipe vence se conseguir responder todas as questões e 

definir o programa de necessidades dentro do tempo proposto para o jogo. 

Resumo do jogo: 

O jogo consta de uma atividade cooperativa, onde os alunos simulam que são um 

grupo de projetistas contratados para desenvolver a análise de conforto ambiental de uma 

edificação sem um uso previamente definido. 

Nesse contexto, o cliente (professor) oferece recursos limitados para que os 

jogadores possam investir nos estudos de análise de conforto ambiental: tempo (representado 

pela quantidade de jogadas) e dinheiro (representado pelas fichas de pôquer). Conforme 

avançam os pinos no tabuleiro, os jogadores escolhem uma questão da lista de perguntas e 

utilizam suas Fichas de Recursos para “pagar” o valor da questão para que eles possam 

respondê-la, representando a utilização de recursos provindos do cliente para que os 

projetistas possam responder as questões. A resposta é dada como correta quando a maioria 
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dos jogadores entra em consenso sobre o conteúdo discutido, não havendo necessidade de um 

mediador. 

No momento em que um pino passar do ponto “parada”, os jogadores não podem 

responder as questões daquela variável até que todos os pinos (demais categorias) passem 

desse mesmo ponto. 

As cartas de “sorte-revés” representam situações boas e ruins relacionadas ao dia-a-

dia do desenvolvimento de projetos na prática profissional. No jogo, elas fornecem benefícios 

ou malefícios para os jogadores. Nesta versão são utilizados dados de 6, 8 e 10 faces como 

resultado dessas cartas, auxiliando ou prejudicando os jogadores a avançar os pinos no 

tabuleiro. Assim, quando mais faces tem o dado rolado, maiores as chances de o pino andar 

mais casas. 

As jogadas no tabuleiro se encerram quando ocorrem pelo menos uma das situações: 

acabam as casas no tabuleiro, quando se encerram os recursos ou quando se encerra o tempo 

da atividade. Nesse momento, os alunos utilizam as cartas de conceito para definir as 

diretrizes projetuais de conforto. 

Passo a passo para os jogadores: 

1. Leia em voz alta os objetivos específicos para cada variável de conforto 

ambiental; 

2. Escolha uma variável dentre as 4 possíveis; 

3. Role o dado e ande com o pino daquela variável. Caso caia em uma casa de 

Sorte-Revés, leia a carta em voz alta e realize o efeito; caso o pino passe do 

ponto de “parada”, essa variável só pode ser escolhida novamente quando os 

demais pinos também passarem desse ponto; 

4. Escolha uma pergunta para responder da variável relativa ao pino. Pague para 

responder, utilizando a ficha de recursos; 

5. Leia em voz alta e responda à questão em uma das folhas de resposta. O 

grupo irá em conjunto avaliar se a resposta está correta ou não. Caso esteja 

correta, os jogadores avançam para a próxima pergunta. Caso contrário, os 

jogadores discutem a pergunta novamente; 

6. Repita os passos 2 ao 5, até que o tempo acabe, acabem as questões ou os 

recursos se esgotem; 

7. A partir das folhas de resposta e das cartas de conceito, defina em conjunto o 

programa de necessidades a partir da síntese das respostas; Antes de finalizar, 



135 
 

 

  

conferir se o programa de necessidades desenvolvido é coerente com os 

objetivos específicos de cada variável. 

8. Ao término do jogo, responda à Pesquisa de Opinião; 

9. Utilize as análises realizadas durante o jogo e as diretrizes projetuais para o 

desenvolvimento do projeto na disciplina. 

10.4.4 Ferramentas 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desta versão do jogo encontram-se no 

Quadro 17. 

Quadro 17: Síntese da estrutura do jogo – versão 01. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO JOGO - VERSÃO 01 

ETAPAS ATIVIDADES FERRAMENTAS E MÉTODOS 

PRÉ JOGO 
Visita in loco para levantamento 

de informações; 

Visita ao local com utilização de roteiro de 

observação (modelo disponibilizado pela 

professora da disciplina) e equipamentos 

de medição. 

D
U

R
A

N
T

E
 O

 J
O

G
O

 

PONTO A 

(OBJETIVO) 

Apresentação dos objetivos do 

jogo. 

Apresentação oral, definindo o objetivo do 

jogo pelo Professor da disciplina. 

ABERTURA 

Compreensão das relações entre 

variáveis de conforto ambiental e 

os espaços existentes. 

Discussão e  documentação dos 

questionamentos. 

Uso de lista de questionamentos. 

EXPLORAÇÃO 
Investigação de relações entre as 

variáveis ambientais 

Discussão e  documentação dos 

questionamentos. 

Uso de lista de questionamentos. 

FECHAMENTO 

Seleção de possíveis formas de 

abordagem para a solução dos 

problemas. 

Uso das cartas de conceitos. 

Avaliação dos alunos e professor 

sobre a coerência entre os 

conceitos utilizados e os 

problemas a serem resolvidos. 

Discussão entre professor e alunos. 

PONTO B 

(PROGRAMA DE 

NECESSIDADES) 

Definição das diretrizes 

projetuais de conforto ambiental. 

Discussão entre professor e alunos e 

registro em folha de respostas. 

P
Ó

S
-

JO
G

O
 AVALIAÇÃO DO 

JOGO 

Avaliação do nível de satisfação 

do jogo por parte dos alunos 

Aplicação do questionário “pesquisa de 

opinião”. 
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COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Compilação e envio do material 

produzido para todos os 

integrantes 

Digitalização de todo material desenvolvido 

e envio para todos os componentes do 

grupo. 

CONTINUIDADE 

Assegurar continuidade de 

uso do conhecimento 

apresentado na dinâmica 

Entrega para os alunos das questões 

abordadas no jogo. 

 

10.4.5 Aplicação 

A primeira condução do jogo foi realizada no período letivo de 2015.2, contando com 23 

participantes. Para melhor condução da atividade, a prática do jogo foi dividida em dois dias, 

sendo dois grupos no dia 28/08/2015 e três grupos em 08/09/2015, cada uma com duração de 

2 horas (Figura 22). Após a dinâmica, foi distribuída para cada participante uma pesquisa de 

opinião com a finalidade de avaliar as impressões sobre a dinâmica do jogo. Nesta aplicação, 

dois mestrandos tomaram para si o papel de Moderador, auxiliando os alunos na discussão. 

Alguns exemplos de material gráfico produzido pelos alunos encontram-se na  

Figura 23. 
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Figura 22: Fotos do momento da aplicação do jogo versão 01. 

  

 

Figura 23: Exemplos de material gráfico produzido pelos alunos no jogo versão 01. 
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10.4.6 Tabulação dos resultados 

Ao fim da aplicação, os jogadores responderam a Pesquisa de Opinião, cujos dados 

encontram-se no Quadro 18. A pesquisa em questão encontra-se no item 10.5 APÊNDICE V 

– MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 01. 

Quadro 18: Tabulação de dados levantados pelas Pesquisas de Opinião do Jogo – Versão 01. 

RESULTADOS DE APLICAÇÃO - JOGO VERSÃO 01 

Nº DE PARTICIPANTES 23 

    
 

     

 

MUITO 

BOM 
BOM REGULAR RUIM 

MUITO 

RUIM 

QUALIDADE NA APRESENTAÇÃO 

DAS REGRAS 

7 12 3 1 0 

30,4% 52,2% 13,0% 4,3% 0,0% 

QUALIDADE NA APRESENTAÇÃO 

DOS CONCEITOS 

9 13 0 1 0 

39,1% 56,5% 0,0% 4,3% 0,0% 

QUALIDADE NA FORMULAÇÃO DAS 

PERGUNTAS 

7 8 8 0 0 

30,4% 34,8% 34,8% 0,0% 0,0% 

 
     

 SIM NÃO 

   
Tempo destinado foi suficiente? 

8 15 

   34,8% 65,2% 

   As variáveis foram suficientes para uma 

análise bioclimática satisfatória? 

23 0 

   100,0% 0,0% 

   Os “recursos” foram suficientes para o 

estudo das principais variáveis? 

20 3 

   87,0% 13,0% 

 
  

As cartas de “sorte revés” trazem uma 

boa dinâmica ao jogo? 

19 4 

   82,6% 17,4% 

   O jogo facilita a integração da análise das 

variáveis ambientais? 

22 1 

   95,7% 4,3% 

   Na sua opinião, o jogo é útil como 

ferramenta projetual? 

22 1 

 
 

 95,7% 4,3% 

 
 

 

 
  

 
 

 
 SIM PARCIAL NÃO 

 
 

As diretrizes projetuais resultantes do jogo 

foram satisfatórias? Acredita ser possível 

utilizar no desenvolvimento do projeto? 

21 1 1 
 

 91,3% 4,3% 4,3% 
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10.4.7 Análise dos resultados 

10.4.7.1 Resultados positivos 

Em relação a apresentação das regras, 82% (19/21) dos jogadores acharam de fácil 

compreensão, no entanto, nas respostas subjetivas alguns indicaram que as regras poderiam 

ser melhor apresentadas e simplificadas (Figura 24). Em relação a apresentação dos conceitos 

a serem analisados, a maioria dos jogadores (20/21; 95%) afirmaram que são de fácil 

compreensão (Figura 25). Nesta versão, o termo “conceito” está relacionado às “variáveis de 

conforto ambiental”, no entanto confundiu-se com os conceitos das Cartas de Conceitos. Isso 

foi alterado nas versões seguintes do jogo. 

Figura 24: Gráfico referente a qualidade da apresentação das regras na primeira versão aplicada do jogo. 

 

Figura 25: Gráfico referente a qualidade da apresentação dos conceitos na primeira versão aplicada do jogo. 
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50%
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MUITO BOM BOM REGULAR RUIM MUITO RUIM
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Foi avaliada como bem-sucedida a escolha das variáveis de análise bioclimática 

estudadas (Figura 26), a utilização do jogo para a análise integrada das variáveis (Figura 27) 

e a possibilidade de utilização do jogo como ferramenta projetual (Figura 28). Verificou-se, 

também, que os resultados das análises têm potencialidade de serem utilizados como 

diretrizes projetuais durante a concepção dos projetos. No modelo de Pesquisa de Opinião 

dessa versão, o termo “análise bioclimática” foi utilizado no que deveria ser “análise de 

conforto ambiental”. Essa definição foi corrigida na versão seguinte do jogo. 
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Figura 26: Gráfico referente a avaliação sobre a 

escolha das variáveis de conforto ambiental. 

Figura 27: Gráfico referente a avaliação sobre 

potencialidade de integração do jogo e as variáveis 

ambientais. 

 

 

 

 

Figura 28: Gráfico referente a avaliação sobre a 

utilidade do jogo como ferramenta projetual. 

Figura 29: Gráfico referente a avaliação sobre o 

desenvolvimento de diretrizes projetuais. 

  
 

  

23/23
SIM

100%

00/23
NÃO
0%

AS VARIÁVEIS FORAM SUFICIENTES 
PARA UMA ANÁLISE BIOCLIMÁTICA 

SATISFATÓRIA?

22/23
SIM
96%

01/23
NÃO
4%

O JOGO FACILITA A INTEGRAÇÃO DA 
ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS?

22/23
SIM
96%

01/23
NÃO
4%

NA SUA OPINIÃO, O JOGO É ÚTIL 
COMO FERRAMENTA PROJETUAL?

21/23
SIM
91%

01/23
PARCIAL

5%

01/23
NÃO
4%

As diretrizes projetuais resultantes do 
jogo foram satisfatórias? acredita ser 
possível utilizar no desenvolvimento 

do projeto?
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As cartas “sorte-revés” foram aprovadas pelos jogadores, no entanto foi identificado 

que esses elementos precisaram de alterações para melhorar a dinâmica e simplificar o seu 

uso durante o jogo (Figura 30). 

Figura 30: Gráfico referente a avaliação sobre dinâmica das cartas sorte-revés. 

 

10.4.7.1.1 Resultados negativos 

A análise dos resultados demonstrou que um dos pontos mais importantes a ser 

trabalhado na versão seguinte está relacionado com a melhoria na formulação das perguntas 

disponíveis aos jogadores (Figura 31). Alguns dos jogadores acharam as perguntas longas, 

repetitivas ou de difícil compreensão. 

Em relação ao tempo, a maioria dos participantes (15/23; 65%) acreditam que o 

tempo foi insuficiente para o desenvolvimento de todas as atividades propostas (Figura 32). 

Em conversas informais, alguns alunos expressaram que o jogo poderia ser mais rápido. 

  

19/23
SIM
83%

04/23
NÃO
17%

AS CARTAS DE “SORTE REVÉS” TRAZEM UMA BOA DINÂMICA 
AO JOGO?
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Figura 31: Gráfico referente a avaliação da qualidade na formulação das perguntas. 

 

 

Figura 32: Gráfico referente a avaliação sobre a quantidade de tempo disponível para o jogo. 

 

10.4.7.2 Considerações 

Observando o comportamento dos alunos durante a aplicação do jogo, foi possível 

perceber que os participantes analisaram as condicionantes ambientais e, ao mesmo tempo, 

formulam as diretrizes e soluções projetuais, o que mostra uma tendência de não 

aprofundamento no real problema envolvido (a análise do entorno e a proposição de 

estratégias de abordagem do problema), partindo diretamente para a definição de soluções 

físicas, o que pode resultar em soluções prematuras. Isso demonstrou um ponto a ser 

trabalhado para garantir o foco dos participantes. 
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Um dos fatores que mais dificultaram a condução do jogo foi a definição de 

diretrizes projetuais que, em grande parte, confundem os participantes - possivelmente devido 

à pouca ou nenhuma familiaridade com os conceitos apresentados ou também pela dificuldade 

de definir ideias abstratas como abordagens de soluções espaciais. Esse fator tornou-se uma 

dificuldade a ser vencida no momento da aplicação, então optou-se por substituir a definição 

de diretrizes projetuais por um resumo das potencialidades e debilidades para cada categoria, 

a fim de desenvolver uma lista de fatos para uso de referência durante as etapas projetuais. 

Assim, a seleção dos conceitos presentes no Problem Seeking mostrou-se novamente 

ineficiente para a dinâmica do jogo, devendo ser adaptados à realidade de análises de conforto 

ambiental e dos alunos. 

Durante a aplicação do jogo, foi observado que, naturalmente, os participantes 

assumiam papéis específicos na dinâmica: alguns focavam na participação das discussões, 

outros desenhavam e alguns não interagiam. Isso mostrou-se como uma barreira aos objetivos 

da dinâmica, pois a interação entre todos os participantes é um elemento essencial para a 

eficácia dos sistemas gameficados de grupo.  

Os alunos tiveram dúvidas na resolução de alguns questionamentos e acharam que 

algumas perguntas foram repetidas ou poderiam ser eliminadas, a fim de simplificar o jogo e 

reduzir a quantidade de tempo. 

Durante a aplicação do dia 28/08/2015, observou-se que os alunos estavam 

indispostos para redesenhar nas folhas em branco alguns rascunhos que já haviam sido feitos. 

Com isso, os questionamentos passavam a serem respondidos em forma de pequenos textos, o 

que reduziu a capacidade de discussão entre os componentes do grupo, tornando o processo 

menos eficiente. Nessa perspectiva, optou-se por incluir na aplicação subsequente (realizada 

no dia 08/09/2015), folhas de papel manteiga, de modo que os alunos utilizassem um desenho 

base no qual as respostas das demais questões pudessem ficar sobrepostas. A partir dessa 

solução, os alunos conseguiram trabalhar de forma mais gráfica, com menos textos, e ainda 

conseguiam sobrepor informações, possibilitando cruzamentos entre as variáveis, resultando 

em uma forma mais direta de verificação de interação. 

Em relação ao tempo de jogo, foi verificado que a atividade estava demandando 

tempo demais e, ainda assim, não era suficiente. Essa situação desencadeou desinteresse nos 

últimos momentos da dinâmica. Foi verificado que a adição de questões relacionada aos 

ambientes internos aumentou consideravelmente o tempo de jogo, o que culminou na sua 

retirada da dinâmica na versão seguinte. 
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Foi identificada a importância de reservar um tempo exclusivo para a definição das 

diretrizes projetuais e preenchimento da pesquisa de opinião, de modo a evitar que os alunos 

respondessem de forma superficial e apressada. 

Os jogadores relataram que alguns questionamentos presentes no jogo poderiam 

apresentados aos alunos no momento da visita in loco, para que eles pudessem se familiarizar 

previamente com as características específicas da área. 

Em relação aos recursos, os jogadores indicaram que seria mais divertido “serem 

pagos” por responder as questões do que “pagar” para responder, pois da forma utilizada, o 

ato de pagar demonstra uma falsa impressão de que os jogadores estão perdendo. 

Por fim, foi possível observar o interesse e envolvimento da maioria dos jogadores 

durante o processo de condução do jogo, o que pode ser visto como resultado positivo na 

utilização de uma ferramenta lúdica dentro de sala de aula, introduzindo uma dinâmica nova 

ao dia-a-dia do aluno.  

10.4.7.3 Avaliação das potencialidades 

Além das considerações apresentadas, também foi possível constatar, nos resultados 

das pesquisas de opinião, que: 

 As variáveis ambientais selecionadas são suficientes para uma análise 

completa do entorno; 

 O jogo é uma boa forma de analisar - de modo integrado - as variáveis de 

conforto ambiental, auxiliando nas discussões entre os integrantes do grupo, 

sendo útil como uma ferramenta projetual; 

 As cartas de “sorte-revés” trazem uma dinâmica divertida para o jogo, mas 

devem ser melhor explicadas nas regras; 

 Os alunos acreditam que o diagnóstico produzido no jogo pode auxiliar o 

grupo durante as etapas de desenvolvimento das soluções de projeto. 

10.4.7.4 Possibilidade de melhoramentos 

A partir dos dados levantados, foi possível identificar as seguintes possibilidades de 

melhorias: 

Para a Mecânica do jogo, temos: 

 Reduzir o tempo de duração do jogo; 

 Melhorar relação entre tempo de jogo e quantidade de perguntas; 

 Inserir formas de premiação aos jogadores; 
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Para o Pré-jogo, temos: 

 Fornecer aos jogadores material de observação in loco para a utilização antes 

e depois do jogo. 

Para a Abertura e Exploração, temos: 

 Melhorar estruturação das perguntas; 

 Melhorar forma de apresentação das regras do jogo; 

 Definir um objetivo mais específico a ser atingido pelo jogo; 

 Deve-se promover a integração entre os participantes durante os períodos de 

discussão; 

 Introduzir papel manteiga para evitar retrabalho de desenhar as áreas 

(modificação feita em 28/08/2015 e utilizada na aplicação do dia 

08/09/2015); 

 Eliminação de questões relativas aos ambientes internos da edificação.  

Para o Fechamento, temos: 

 Adaptação das cartas de conceito, passando a utilizar elementos relacionados 

às situações que envolvem análise de conforto ambiental. 
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 APÊNDICE V – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 01 

 

TABULEIRO 

 

 

CARTA DE LEGENDA DE SORTE-REVÉS E REGRAS 
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CARTAS DE VARIÁVEIS 

 

  

FOLHA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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FOLHA DE QUESTIONAMENTOS – PÁGINA 1 DE 2 
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FOLHA DE QUESTIONAMENTOS – PÁGINA 2 DE 2 
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA 
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EXEMPLO DE OBJETIVOS GERAIS 
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AMOSTRA DE CARTAS DE CONCEITO 
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AMOSTRA DE CARTAS SORTE-REVÉS 
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PESQUISA DE OPINIÃO 
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 APÊNDICE VI – JOGO VERSÃO 02 -  APLICAÇÃO, ANÁLISES E EVOLUÇÃO 

10.6.1 Modificações feitas nesta versão 

Nessa versão, foram feitos melhoramentos após a análise dos resultados dos 

questionários da versão anterior, como também a partir da verificação do comportamento dos 

alunos e conversas informais. Essas alterações consideraram a simplificação do uso dos 

componentes do jogo para que os jogadores focassem a atenção nas discussões e respostas, e 

não na manipulação dos componentes do jogo. 

As modificações estão apresentadas de acordo com cada etapa da estrutura do jogo, 

descritas a seguir. 

Para a Mecânica do jogo, temos: 

 Revisão e redução do número dos questionamentos; 

 Eliminação das questões relativas à análise dos ambientes internos da 

edificação; 

 Criação de um manual de jogo mais elaborado, incluindo instruções de como 

definir as diretrizes projetuais; 

 Criação de cartas de “Funções”, para definir as responsabilidades 

relacionadas a cada um dos componentes do grupo durante o jogo. O objetivo 

foi incentivar a participação de todos; 

 Em relação aos recursos, optou-se por eliminar o dinheiro e as rodadas, 

tornando o tempo cronometrado real como o único recurso do jogo. Assim, 

foi decidido que o jogo se encerra quando as perguntas disponíveis acabam 

ou quando o tempo destinado aos questionamentos termina 

 Na versão anterior, quando o tabuleiro se encerrava, o jogo continuava em 

uma etapa fora dele, relacionada à definição das diretrizes projetuais. Isso 

criava um falso senso de fim da atividade. Além disso, as atividades de pré-

projeto estavam presentes na mecânica do jogo, mas ocultas aos olhos dos 

jogadores. Nessa versão, o tabuleiro foi atualizado, identificando as etapas de 

pré-projeto e integrando todas as etapas da dinâmica dentro do tabuleiro, 

dando aos jogadores um sistema completo de feedback do andamento do 

jogo. Dessa forma, a atividade começa e termina no tabuleiro; 

 O design dos componentes impressos foi melhorado, para garantir um aspecto 

profissional ao jogo e estimular visualmente os jogadores; 
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 O tabuleiro foi reduzido de uma folha A3 para tamanho em A4, com o 

objetivo de ocupar menos espaço na mesa (para liberar o espaço para os 

desenhos) e facilitar o transporte e impressão dos componentes; 

 Foi mantido somente um pino no tabuleiro representado o andamento de 

todas as análises pelo grupo, e não mais as variáveis; 

 O uso de dados foi retirado. A pontuação de cada questionamento está na 

própria carta, o que indica quantas casas o pino anda, ao término da resposta; 

 As cartas de “sorte-revés” foram chamadas agora de “eventos” e tiveram o 

conteúdo modificado; 

 Foi introduzida a competitividade entre grupos, onde o melhor grupo seria o 

que atingir o melhor desempenho dentro do jogo, avaliado por uma somatória 

entre as casas avançadas e a coerência entre o material produzido e o objetivo 

do Professor (Cliente). 

 

 

 

Para o Pré-jogo, temos: 

 Foi criada uma lista para verificação in loco das características do entorno. 

Essa lista encontra-se no 10.7 APÊNDICE VII – MATERIAL GRÁFICO 

PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 02; 

Para o Ponto A (Objetivos), temos: 

 Apresentação prévia do jogo em forma de slide, explicitando os objetivos da 

atividade, regras do jogo e o tempo destinado a cada etapa; 

Para a Abertura, temos: 

 As cartas de “evento” introduzem novas dinâmicas que incluem a troca de 

participantes entre grupos por um curto período de tempo, a fim de trazer um 

olhar externo sobre os problemas estudados pelo grupo; 

 Para melhor composição do jogo, os questionamentos passaram a ser 

apresentados em forma de cartas, eliminando a presença de lista para os 

jogadores e impedindo que eles pudessem selecionar as questões ou mesmo 

lê-las antes de responder, introduzindo um elemento surpresa ao jogo, pois os 

jogadores não sabem a próxima pergunta. 
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Para a Exploração, temos: 

 Criação de cartas de “cruzamento de análises”, responsáveis pela análise 

integrada das variáveis estudadas. 

 Devido a possibilidade de cruzar análises, uma mesma folha poderia ter o 

resultado de análise de categorias diferentes, assim, as folhas de resposta 

categorizadas por variável foram eliminadas, sendo utilizadas novamente 

folhas em branco. 

Para o Fechamento, temos: 

 Cartas de conceitos foram revisadas, eliminando os conceitos do Problem 

Seeking, sendo criados novos conceitos, agora direcionados para a definição 

de diretrizes projetuais relacionadas às variáveis de conforto ambiental. 

Para o Ponto B, temos: 

 Criação do documento chamado “programa de necessidades”, onde estão 

incluídos os objetivos do jogo para cada variável de conforto e onde são 

registradas as diretrizes de conforto ambiental desenvolvidas pelo grupo. 

Para o Pós-jogo, temos: 

 Foi desenvolvida uma folha de respostas para o registro do desempenho do 

grupo, utilizada para a classificação do melhor grupo dentre os participantes. 

 A pesquisa de opinião foi modificada a fim de revisar algumas perguntas e 

integrar novas questões de análise do jogo. 

10.6.2 Componentes físicos 

A lista e descrição dos componentes desta versão do jogo encontra-se no Quadro 19 

e a visualização mais detalhada dos componentes encontra-se no item 10.7 APÊNDICE VII 

– MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 02. 
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Quadro 19: Lista de componentes do Jogo – Versão 02. 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

Tabuleiro impresso em 

cores tamanho A4 

Marca o avanço do grupo durante o 

jogo. 

 

7 Cartas de Conceitos 

Utilizada como exemplos para auxiliar 

os jogadores na definição de 

estratégias de abordagem dos 

problemas de projeto a serem 

solucionados pela programação. 

Focadas em conforto ambiental. 

 

4 Cartas de variáveis 

Utilizada para representar as variáveis 

de conforto em jogo e a cor do pino 

que o representa. 

 

1 Pino 
Utilizado para representar o progresso 

do grupo no jogo. 

 

5 cartas de função 

Utilizadas para definir aleatoriamente 

a função de cada componente do grupo 

a cada nova questão respondida. 

 

8 Cartas de Evento 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. 
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4 Folhetos de Regras 

Utilizadas para apresentação dos 

objetivos do jogo, consulta rápida das 

regras e exemplificação de como 

definir uma diretriz projetual 

 

18 cartas de 

questionamentos 

Utilizadas para apresentar aos 

jogadores as questões que irão 

responder de cada variável. 

 

4 cartas de cruzamento 

de análise 

Utilizada para cruzar as análises das 

diferentes variáveis de conforto a fim 

de criar um ponto de vista não 

observado nas discussões focadas em 

um único aspecto.  

 

1 folha de Programa de 

Necessidades 

Utilizada para definir o objetivo geral 

da análise e categoriza as diretrizes 

projetuais desenvolvidas em 

“potencialidades” e “debilidades”. 

 

1 Folha de resposta 

Utilizada para registrar o andamento 

das equipes e seu desempenho, 

analisado pelo aplicador do jogo. A 

equipe com maior pontuação é a 

vencedora. 

 

10 folhas A4 em branco 

para respostas 

Utilizada para desenhar as respostas do 

jogo. 
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6 folhas A4 de papel 

manteiga 

Para facilitar a sobreposição de 

informações, permitindo análises 

cruzadas entre diferentes desenhos. 

Introduzido na aplicação do dia 

08/09/2015. 

 

As cartas foram impressas em cores, no tamanho padrão americano de jogo (65mm x 

90mm). 

10.6.3 Regras 

Tipo de jogo: Cooperativo, entre componentes da equipe, e competitivo, entre as 

equipes. 

Participantes necessários: Grupo entre 2 e 5 jogadores. 

Como vencer o jogo? Vence a equipe que mais pontuar, levando em consideração a 

quantidade de perguntas respondidas e a qualidade do programa de necessidades 

desenvolvido, tudo dentro do tempo proposto para o jogo. O responsável pela definição da 

nota final é o Mediador. 

Resumo do jogo: 

Durante a atividade, os grupos devem responder aos questionamentos de conforto 

ambiental apresentados, realizar análises do comportamento das variáveis, cruzar as análises 

entre si, observando possível interferências e definir as diretrizes projetuais. Tudo isso em um 

tempo pré-definido. Ao fim, a equipe vencedora será a que obtiver um equilíbrio entre 

quantidade de questões respondidas, qualidades nas respostas e consistência entre objetivos e 

as diretrizes desenvolvidas, sendo avaliados pelo Mediador, a partir de uma lista de 

checagem. A equipe vencedora será declarada como “a mais capacitada para as análises de 

conforto do entorno” e ganhará alguns pontos extras na nota final da unidade. 

Durante o jogo, as regras são as seguintes: 

1. No início de cada rodada, distribua cada carta de função. O jogador deve agir 

nessa rodada conforme definido nesta carta; 

2. Escolha uma variável de conforto e puxe uma carta referente a ela; 

3. O grupo deve discutir a questão e responder em forma de croquis ou 

pequenos textos. O grupo define o momento em que a resposta está correta e 

finalizada; 
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4. Ao término da resposta, ande a quantidade de casas referente ao valor da 

reposta, descarte a carta respondida e vire para baixo a carta da variável. As 

variáveis com a face para baixo não podem ser respondidas novamente. 

Quando todas as variáveis estiverem para baixo, desvire todas. 

5. Caiu na casa evento? Retire uma carta, leia em voz alta e realize o efeito; 

6. Reinicie as etapas 1 a 6 até o tempo de respostas se esgotar, as perguntar 

acabarem ou até terminar o percurso; 

7. Investigue as relações entre as variáveis a partir das cartas de cruzamentos; 

8. Defina as diretrizes projetuais a partir dos questionamentos e conceitos; 

9. Documente no programa de necessidades; 

10. Utilize as definições realizadas no jogo no desenvolvimento do projeto da 

disciplina. 
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10.6.4 Ferramentas 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desta versão do jogo encontram-se no 

Quadro 20. 

Quadro 20: Síntese da estrutura do jogo – versão 02. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO JOGO - VERSÃO 02 

ETAPAS ATIVIDADES FERRAMENTAS E MÉTODOS 

PRÉ JOGO 
Visita in loco para levantamento de 

informações; 

Visita ao local com utilização de 

roteiro de observação (modelo 

desenvolvido para o jogo) e 

equipamentos de medição. 

D
U

R
A

N
T

E
 O

 J
O

G
O

 

PONTO A 

(OBJETIVO) 
Apresentação dos objetivos do jogo. 

Apresentação oral e em projetor, 

definindo o objetivo do jogo e as 

regras básicas. 

ABERTURA 

Compreensão das relações entre 

variáveis de conforto ambiental e os 

espaços existentes. 

Discussão e  documentação dos 

questionamentos. 

Uso de cartas de questionamentos. 

EXPLORAÇÃO 
Investigação de relações entre as 

variáveis ambientais 

Discussão e  documentação dos 

questionamentos. 

Uso de cartas de cruzamentos. 

FECHAMENTO 

Seleção de possíveis formas de 

abordagem para a solução dos 

problemas. 

Uso das cartas de conceitos, 

Programa de Necessidades e Manual 

de Regras. 

Avaliação dos alunos e professor sobre 

a coerência entre os conceitos 

utilizados e os problemas a serem 

resolvidos. 

Discussão entre professor e alunos, 

uso da folha de Programa de 

Necessidades e Manual de Regras 

PONTO B 

(PROGRAMA DE 

NECESSIDADES 

FINALIZADO) 

Definição das diretrizes projetuais de 

conforto ambiental. 

Discussão entre professor e alunos e 

registro no Programa de 

Necessidades. 

P
Ó

S
-J

O
G

O
 

AVALIAÇÃO DO 

JOGO 

Avaliação do nível de satisfação do 

jogo por parte dos alunos 

Aplicação do questionário “pesquisa 

de opinião”. 

COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Compilação e envio do material 

produzido para todos os integrantes 

Digitalização de todo material 

desenvolvido e envio para todos os 

componentes do grupo. 

CONTINUIDADE 
Assegurar continuidade de uso do 

conhecimento apresentado na dinâmica 

Entrega para os alunos das questões 

abordadas no jogo. 
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10.6.5 Aplicação 

A atividade foi realizada em dois dias, 08/03/16 e 15/03/16, no período letivo de 2016.1, 

contando com a participação de 20 jogadores (Figura 33). Alguns exemplos de material 

gráfico produzido pelos alunos encontram-se na  

Figura 34. 

Figura 33: Aplicação do jogo versão 02. 

 

 

Figura 34: Registro gráfico do material produzido durante a aplicação do Jogo – Versão 02. 
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10.6.6 Tabulação dos resultados 

Ao fim da aplicação, os jogadores responderam à Pesquisa de Opinião, cujos dados 

encontram-se no Quadro 21. A folha de pesquisa de opinião aplicada encontra-se no item 

10.7 APÊNDICE VII – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 

02. 

Quadro 21: Tabulação de dados levantados pelas Pesquisas de Opinião do Jogo – Versão 02 

RESULTADOS DE APLICAÇÃO – JOGO VERSÃO 02 

       

  

MUITO 
BOM 

BOM REGULAR RUIM MUITO RUIM 

O
 J

O
G

O
 

QUALIDADE NA 

APRESENTAÇÃO DAS REGRAS 

6 4 9 1 0 

30% 20% 45% 5% 0% 

QUALIDADE NA FORMULAÇÃO 

DAS PERGUNTAS 

6 11 3 0 0 

30% 55% 15% 0% 0% 

QUALIDADE GRÁFICA DO 

JOGO 

17 2 1 0 0 

85% 10% 5% 0% 0% 

       

M
EC

Â
N

IC
A

 

QUANTIDADE DE TEMPO 

DESTINADO AO JOGO 

4 5 7 3 0 

20% 25% 35% 15% 0% 

QUALIDADE NA DINÂMICA 

DAS CARTAS DE "EVENTO" 

4 5 10 1 0 

20% 25% 50% 5% 0% 

ESCOLHA DAS VARIÁVEIS DE 

CONFORTO 

15 3 2 0 0 

75% 15% 10% 0% 0% 

       

M
EC

Â
N

IC
A

 

UTILIDADE DO JOGO COMO 

FERRAMENTA PROJETUAL 

13 4 3 0 0 

65% 20% 15% 0% 0% 

INTEGRAÇÃO DE ANÁLISE DAS 

VARIÁVEIS DE CONFORTO 

8 9 2 0 0 

40% 45% 10% 0% 0% 

JOGO COMO RECURSO 

DIDÁTICO FACILITADOR DO 

PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS AMBIENTALMENTE 

ADEQUADOS 

16 3 1 0 0 

80% 15% 5% 0% 0% 

       

  
SIM PARCIAL NÃO 

 
PARTICIPANTES 

 

AS DIRETRIZES PROJETUAIS 

FORAM SATISFATÓRIAS? 

ACREDITA SER POSSÍVEL 

UTILIZA-LAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS 

19 1 0 
 

20 
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10.6.7 Análise dos resultados 

A partir da revisão da pesquisa de opinião, a análise dos resultados foi classificada 

em três categorias. São elas: características gerais do jogo, mecânica, didática e avaliação 

subjetiva. 

10.6.7.1 Características gerais do jogo 

Ainda que tenha sido realizada a apresentação oral das regras do jogo para facilitação do 

entendimento dos alunos, observou-se que elas necessitam de simplificações, pois dúvidas 

foram surgindo desde o início, confirmando o resultado da avaliação (Figura 35). Apesar da 

boa aceitação, alguns jogadores acreditaram que, durante o jogo, algumas perguntas pareciam 

se repetir, sendo necessárias novas revisões (Figura 36). Apesar desse item apresentar 

necessidade de adequações, é possível observar os resultados positivos das melhorias 

realizadas. Novamente, a qualidade gráfica do jogo foi bem aceita pelos jogadores (Figura 

37), ainda assim, foi observada a necessidade de simplificar alguns detalhes, a exemplo da 

pontuação presente nas cartas e elementos compositivos do tabuleiro. 

Figura 35: Gráfico da qualidade na apresentação das regras do jogo versão 2. 
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Figura 36: Gráfico da qualidade na formulação das perguntas do jogo 2. 

 

Figura 37: Gráfico da qualidade gráfica do jogo 2. 

 

10.6.7.2 Análise da avaliação sobre a mecânica do jogo 

As pesquisas indicaram que 50% dos participantes (10/20) não estão satisfeitos com 

o tempo destinado ao jogo (Figura 38). Posto isto, a dinâmica teve que ser repensada para 

melhor se adequar ao tempo da atividade. As regras presentes nas cartas de evento não foram 

amplamente bem aceitas (Figura 39), no entanto, na pesquisa de opinião muitos indicaram 

que gostaram do uso delas no jogo. Assim, pode-se assumir que a existência das cartas não é 

o problema, e sim a dinâmica definida para elas, a qual teve que ser repensada. A escolha das 

variáveis de conforto ambiental (conforto térmico, lumínico e acústico) foram bem aceitas no 

jogo (18/20; 90%) (Figura 40), mostrando-se, portanto, uma seleção útil e importante para a 

dinâmica da atividade. 
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Figura 38: Gráfico acerca da quantidade de tempo destinado ao jogo na versão 2. 

 

Figura 39: Gráfico da qualidade na dinâmica das cartas de “evento” do jogo na versão 2. 
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Figura 40: Gráfico da escolha das variáveis de conforto do jogo na versão 2. 

 

 

10.6.7.3 Análise da avaliação da didática 

A maioria dos alunos (17/20; 85%) afirmou que o jogo tem potencialidade de utilidade como ferramenta 

projetual (Figura 41). A maioria dos jogadores (17/20; 85%) afirmou, também, que aprovou as formas de 

integração entre as variáveis de conforto ambiental ( 

 

Figura 42). Os alunos acreditaram, em sua maioria (19/20; 95%), que o jogo pode 

ser uma ferramenta projetual com potencialidade de facilitação no desenvolvimento de 

projetos ambientalmente adequados (Figura 43). A partir da análise dessas três questões 

relativas à didática, pode-se afirmar que houve uma boa aceitação dos participantes em 

relação ao aprendizado através do jogo. 
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Figura 41: Gráfico indicando a boa aceitação do jogo como ferramenta projetual. 

 

 

 

Figura 42: Gráfico indicando a boa aceitação acerca da integração entre a análise das variáveis de conforto 

ambiental. 
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Figura 43: Gráfico indicando a boa aceitação acerca da ideia do jogo como recurso didático. 

 

 

10.6.7.4 Análise da avaliação subjetiva 

A maioria dos jogadores (19/20; 95%) respondeu que as diretrizes projetuais 

desenvolvidas para o jogo podem ser utilizadas no desenvolvimento de projetos (Figura 44). 

Nessa aplicação, foi a primeira vez em que as diretrizes conseguiram ser definidas pelos 

alunos, o que sugere que as novas dinâmicas para a definição das diretrizes projetuais surtiram 

efeitos positivos na aplicação do jogo. 

Figura 44: Gráfico indicando a aceitação dos alunos sobre a satisfação dos alunos acerca das diretrizes 

projetuais definidas no jogo versão 2. 
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10.6.7.5 Considerações 

A partir da análise das respostas subjetivas da pesquisa de opinião, de observações 

durante a aplicação e de conversas informais com alunos, foi possível identificar sugestões 

que podem ser aplicadas na melhoria do jogo. Essas considerações estão apresentadas a 

seguir. 

A dinâmica das cartas de evento foi boa, mas a troca de pessoas entre os grupos não 

deveria ocorrer com tanta frequência. 

Algumas perguntas precisam ainda ser revisadas, apesar de uma melhor aceitação 

nesse quesito, o que indica que as revisões realizadas anteriormente foram úteis, mas precisam 

de alguns ajustes. 

Apesar das regras do jogo terem sido explicadas no início da dinâmica, observou-se 

que elas precisam ser melhor apresentadas ou até mesmo simplificas, para facilitar a 

compreensão dos jogadores. 

Os alunos acreditam que poderia ser inserida alguma competitividade entre os 

participantes da própria equipe, para que estimulasse a participação individual de cada 

componente, evitando a falta de interesse pontual. Indicaram, ainda, que poderia ser inserida 

alguma forma de entretenimento no jogo para que não remetesse apenas a uma dinâmica de 

sala de aula, mas que pudesse ser utilizado em um momento de diversão além dos limites da 

classe. 

Sobre a dinâmica, os alunos acreditam que o ato de responder repetidamente a 

questionamentos ao longo do jogo resultou em momentos de monotonia. Dessa forma, 

verificou-se a necessidade de variar a dinâmica de perguntas e respostas no decorrer do jogo, 

intercalando-as com atividades diferenciadas. 

Apesar das cartas de conceito aplicadas terem obtido maior êxito que suas versões 

anteriores, observou-se certa dificuldade na construção da estrutura das frases que definem as 

diretrizes projetuais de conforto.  

Por fim, os alunos afirmaram que uma das vantagens da atividade é que, mesmo que 

os trabalhos da disciplina sejam feitos em grupo, eles nunca haviam dedicado um tempo 

exclusivo para uma discussão com todos os componentes da equipe acerca da análise das 

condicionantes ambientais. Assim, demonstrou-se que o momento de integração no momento 

do jogo possibilitou a criação de uma base de conhecimento em comum entre o grupo. 

10.6.8 Possibilidades de melhoramentos 

As modificações para a versão seguinte do jogo consistem em:  

Para a Mecânica do Jogo: 
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 Redimensionar o tempo de jogo a partir da revisão da dinâmica de perguntas 

e respostas; 

 Simplificação das regras; 

 Inserir novas dinâmicas para entretenimento. 

Para a Ponto A (Objetivos): 

 Melhorar a apresentação das regras (manual e apresentação de slides) 

Para a Abertura: 

 Reformular as perguntas para serem mais específicas e sem repetição; 

 Revisar os efeitos das cartas de Evento, para garantir estimulo aos jogadores. 

Para a Exploração: 

 Melhorar a integração entre as variáveis de conforto; 

 Melhorar a dinâmica de construção de diretrizes projetuais. 
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 APÊNDICE VII – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 02 

 

TABULEIRO 

 

AMOSTRA DE CARTAS DE FUNÇÃO 
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AMOSTRA DE MANUAL DE REGRAS 

 

 

CARTAS DE CONCEITOS 
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CARTAS DE CRUZAMENTO DE ANÁLISES 

 

 

CARTAS DE EVENTO 
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FOLHA DE RESPOSTA 

 

 

CARTAS DE VARIÁVEIS 



178 
 

 

  

 

CARTAS DE QUESTIONAMENTO – FATORES FERAIS 
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CARTAS DE QUESTIONAMENTO – CONFORTO LUMÍNICO 
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CARTAS DE QUESTIONAMENTO – CONFORTO ACÚSTICO 
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CARTAS DE QUESTIONAMENTOS – CONFORTO TÉRMICO 
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CHECKLIST PARA LEVANTAMENTO EM CAMPO 
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FOLHA DE PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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PESQUISA DE OPINIÃO 
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  APÊNDICE VIII – JOGO VERSÃO 03 -  APLICAÇÃO, ANÁLISES E EVOLUÇÃO  

10.8.1 Modificações feitas nesta versão 

A partir da análise da versão anterior do jogo, tendo em vista observação do 

comportamento dos jogadores e da análise das pesquisas de opinião, foi possível realizar 

melhoramentos, os quais são apresentados a seguir. 

Para a mecânica do jogo, temos: 

 Para melhor envolvimento de todos os participantes nas fases iniciais, optou-

se por introduzir a dinâmica competitiva entre os participantes do grupo. 

Essa competitividade, inicialmente, ocorre individualmente e depois em 

duplas dentro do grupo; 

 Devido ao jogo competitivo, foram eliminadas as cartas de função; 

 Cada jogador é representado por um pino que define sua posição no tabuleiro 

e irá definir o melhor jogador da equipe; 

 Devido ao uso dos pinos, o tabuleiro teve que ser redimensionado de uma 

folha A4 para uma folha A3; 

 Cada etapa de jogo possui uma duração máxima de tempo, para que todas as 

equipes possam avançar em um tempo similar e finalizar o jogo em conjunto; 

 O jogo foi dividido em três etapas, sendo as duas primeiras com regras 

similares, para facilitar a adaptação dos jogadores a cada uma delas; 

 Todas as cartas de questões foram organizadas em uma ordem pré-definida. 

Além das questões, foram introduzidas cartas que indicam o início e término 

de cada etapa, juntamente com alguns detalhes de regras. Essas cartas são 

numeradas e devem ser ordenadas e organizadas previamente; 

 O jogo introduziu um prêmio em pontuação na disciplina para o melhor 

grupo e o melhor jogador de cada grupo; 

 Foram realizadas alterações nas cartas de questões, revisando o texto e 

introduzindo um croqui esquemático, a fim de apresentar aos jogadores uma 

possibilidade de resposta em forma gráfica; 

 As cartas de evento foram revisadas e agora são acionadas a partir do 

rolamento de um dado de seis faces. 

Em relação aos Ponto A (Objetivos), temos: 

 Melhoramento do livro de regras, explicando o passo-a-passo de cada etapa. 
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Em relação a etapa Abertura, temos: 

 Essa etapa foi denominada “Brainstorm Silencioso”, onde o jogo passa a ser 

competitivo individual, com objetivo de responder todos os questionamentos 

apresentados na categoria “Fatores Gerais”. 

 Todos os jogadores respondem individualmente e comparam suas respostas 

ao término de todas as perguntas. Dessa forma, esse modelo permite que um 

jogador mais introspectivo possa atuar plenamente; 

 Ao fim, todos comparam suas respostas e escolhem a que melhor se adeque 

às perguntas. 

Em relação a etapa Exploração, temos: 

 Essa etapa foi denominada “Corrida de Equipes”, onde internamente o grupo 

é dividido em trios, duplas ou jogador solitário, para responder as questões de 

conforto térmico, lumínico e acústico. Nessa etapa, ao término de cada 

pergunta, as respostas são comparadas e os jogadores são premiados. 

 A cada rodada, as equipes são reordenadas; 

Em relação a etapa de Fechamento, temos: 

 Essa etapa foi denominada como “Programa de Necessidades”; 

 O melhor jogador das duas fases anteriores lidera o preenchimento do 

documento de programa de necessidades a partir das discussões do grupo. 

Em relação a etapa de Ponto B (Programa de Necessidades Finalizado), temos: 

 Revisão do documento de programação arquitetônica vislumbrando 

simplificar o seu preenchimento. 

Em relação a etapa de Pós-Jogo, temos: 

 Revisão da pesquisa de opinião, a fim de integrar perguntas mais específicas 

sobre o jogo e a criação de campos para justificativa das respostas, de modo a 

poder identificar melhor as áreas de acertos e erros. 

10.8.2 Componentes físicos 

A lista e descrição dos componentes desta versão do jogo encontra-se no Quadro 12 

e a visualização mais detalhada dos componentes encontra-se no item 10.9 APÊNDICE IX – 

MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03. 
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Quadro 22: Lista de componentes do Jogo – Versão 03. 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

Tabuleiro impresso em 

cores no tamanho A3 

Marca o avanço individual de cada 

componente do grupo durante o jogo. 

 

7 Cartas de Conceitos 

Utilizada como exemplos para auxiliar 

os jogadores na definição de 

estratégias de abordagem dos 

problemas de projeto a serem 

solucionados pela programação. 

Focadas em conforto ambiental. 

 

5 Pinos de cores 

diferentes 

Utilizado para representar a posição de 

cada jogador no tabuleiro. 

 

8 Cartas de Evento 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. São separadas em duas 

pilhas diferentes e sorteadas pelo dado 

de sorte-revés. 

 

3 Livros de Regras 

Utilizadas para apresentação dos 

objetivos do jogo, consulta rápida das 

regras e exemplificação de como 

definir uma diretriz projetual 
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19 cartas de 

questionamentos 

Utilizadas para apresentar aos 

jogadores as questões que irão 

responder de cada variável. São 

numeradas, para serem arrumadas em 

uma ordem definida junto como as 

Cartas de Contextualização. 

 

7 Cartas de 

contextualização 

Utilizada juntamente com as cartas de 

questionamento, servem para guiar os 

jogadores durante a dinâmica. 

 

4 cartas de cruzamento 

de análise 

Utilizada para cruzar as análises das 

diferentes variáveis de conforto a fim 

de criar um ponto de vista não 

observado nas discussões focadas em 

um único aspecto.  

 

3 folhas de Programa de 

Necessidades 

(Uma para cada variável 

de conforto) 

Utilizada para definir o objetivo geral 

da análise, a estratégia de abordagem e 

declarar os problemas a serem 

resolvidos em duas categorias: 

“potencialidades” e “debilidades”. 

 

1 Folha de pontuação 

Utilizada para registrar o desempenho 

individual e da equipe. A equipe com 

maior pontuação é a vencedora. 

 

1 dado de 6 faces para 

as cartas sorte-revés 

Utilizado para sortear que tipo de carta 

sorte revés o jogador irá puxar. 
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1 dado de 6 faces para 

selecionar 

aleatoriamente um 

jogador; 

Utilizado para sortear a escolha do 

jogador pela cor do pino. 

 

Folha de papel branco: 

10 de tamanho A5; 

5 de tamanho A4. 

Utilizada para desenhar as respostas do 

jogo. 

 

Folhas de papel 

manteiga: 

10 de tamanho A5; 

5 de tamanho A4. 

Para facilitar a sobreposição de 

informações, permitindo análises 

cruzadas entre diferentes desenhos. 

Introduzido na aplicação do dia 

08/09/2015. 

 

 

 

10.8.3 Regras 

Tipo de jogo: Competitivo entre componentes da equipe e entre as equipes, com 

momentos de cooperatividade. 

Participantes necessários: Grupo entre 3 e 5 jogadores. 

Como vencer o jogo? Individualmente, vence o jogador que mais pontuar dentro do 

grupo. Em grupo, vence a equipe que mais pontuar, levando em consideração a somatória dos 

pontos de cada componente do grupo, dentro do tempo proposto para o jogo. 

Resumo do jogo 

Essa versão do jogo foi dividida em três etapas. São elas: 

 “Brainstorm Silencioso”, onde uma pergunta é lida em voz alta e todos os 

participantes individualmente respondem ao questionamento. Cada pergunta tem um tempo 

cronometrado de 1 minuto. Quando o tempo se esgota, a questão seguinte é respondida até 

que todas as questões relacionadas aos “Fatores Gerais” sejam solucionadas. Quando a etapa 

1 se encerra, os participantes leem novamente as questões, uma a uma, e cada participante 

apresenta e defende a sua resposta. Em seguida, há uma votação na qual cada participante 

vota na melhor resposta (que não seja a própria). O jogador com mais votos ganha os pontos 
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da questão e anda as casas no tabuleiro. Essa sequência se repete até que todas as questões 

tenham sido defendidas. Conforme as melhores respostas forem sendo escolhidas, os 

desenhos vão sendo compilados em um desenho em comum e complementados com as 

discussões em grupo, formando uma base de análises em comum com os integrantes do 

grupo. 

A segunda fase é chamada de “Corrida de equipes”, onde o jogador faz uma dupla 

com o jogador a sua direita para responder as questões relativas as variáveis de conforto 

ambiental, dentro do tempo de 1 minuto. Em casos de haver grupos com alunos em números 

ímpares, há a possibilidade de um jogador ficar só, mas isso não é um problema, pois as 

duplas irão revezar, conforme a Figura 18. Nessa etapa, a votação da melhor resposta ocorre 

logo depois do fim do tempo da resposta. A equipe (dupla ou individual) com mais votos 

pontua e anda as casas no tabuleiro. No fim do turno, novas duplas são formadas e o jogo 

continua até o fim das perguntas. 

 

Figura 45: Dinâmica de trocas de dupla durante a etapa de “Corrida de Equipes”. 

A terceira parte é chamada de “Programa de Necessidades”. Nessa etapa, o jogador 

com maior pontuação é definido como vencedor dentro do grupo ganha o posto de “Líder da 

Equipe” - que nessa etapa tem a responsabilidade de liderar as discussões para a escolha das 

melhores estratégias de abordagem a partir das Cartas de Estratégias. Ele também é 

responsável pela redação do texto final das diretrizes projetuais (Potencialidades e 

Debilidades) para cada variável de conforto ambiental. Neste momento, o Monitor da 

atividade participa pontualmente para garantir que as diretrizes estejam sendo construídas da 

forma correta. 

No fim do jogo, cada líder de grupo realiza uma apresentação rápida, explicando o 

entorno da edificação e apresentando o programa de necessidades desenvolvido. Em seguida, 
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é aplicada a pesquisa de opinião e é entregue aos jogadores um material para que eles 

apliquem o conhecimento apreendido no jogo em outros projetos. 

A duração de tempo de cada uma dessas etapas é controlada através de uma planilha, 

a fim de coordenar a atividade e permitir uma sincronia entre os grupos, para que todas as 

etapas do jogo sejam realizadas no tempo adequado. 

As regras de cada etapa de jogo encontram-se no manual de instruções no item 10.9 

APÊNDICE IX – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03.  

10.8.4 Ferramentas 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desta versão do jogo encontram-se no 

Quadro 13. 
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Quadro 23: Síntese da estrutura do jogo – versão 03. 

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO JOGO - VERSÃO 03 

ETAPAS ATIVIDADES FERRAMENTAS E MÉTODOS 

PRÉ JOGO 
Visita in loco para 

levantamento de informações; 

Visita ao local com utilização de roteiro de 

observação (modelo desenvolvido para o 

jogo) e equipamentos de medição. 

D
U

R
A

N
T

E
 O

 J
O

G
O

 

PONTO A 

(OBJETIVO) 

Apresentação dos objetivos do 

jogo. 

Apresentação oral e em projetor, definindo 

o objetivo do jogo e as regras básicas. 

ABERTURA 

Compreensão das relações entre 

variáveis de conforto ambiental 

e os espaços existentes. 

Discussão e documentação dos 

questionamentos. 

Dinâmica competitiva (Parte 1 – Brainstorm 

Silencioso) e Competitiva/Cooperativa (Parte 

2 – Corrida de Equipes) 

Uso de cartas de questionamentos. 

EXPLORAÇÃO 
Investigação de relações entre 

as variáveis ambientais 

Discussão e  documentação dos 

questionamentos. 

Uso de cartas de cruzamentos. 

FECHAMENTO 

Seleção de possíveis formas de 

abordagem para a solução dos 

problemas. 

Uso das cartas de estratégia, Programa de 

Necessidades e Manual de Regras. 

Avaliação acerca da coerência 

entre os conceitos utilizados e 

os problemas a serem 

resolvidos. 

Discussão entre monitor e alunos, uso da 

folha de Programa de Necessidades e 

Manual de Regras 

PONTO B 

(PROGRAMA DE 

NECESSIDADES 

FINALIZADO) 

Definição das diretrizes 

projetuais de conforto 

ambiental. 

Discussão entre monitor e alunos e registro 

no Programa de Necessidades. 

P
Ó

S
-J

O
G

O
 

AVALIAÇÃO DO 

JOGO 

Avaliação do nível de satisfação 

do jogo por parte dos alunos 

Aplicação do questionário “pesquisa de 

opinião”. 

COMPILAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Compilação e envio do material 

produzido para todos os 

integrantes 

Digitalização de todo material desenvolvido e 

envio para todos os componentes do grupo. 

CONTINUIDADE 

Assegurar continuidade de uso 

do conhecimento apresentado 

na dinâmica 

Entrega para os alunos o material de suporte 

para continuação de aplicação do 

conhecimento. 
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10.8.5 Aplicação 

A atividade foi realizada em dois dias, 06/09/16, no período letivo de 2016.2, 

contando com a participação de 16 participantes (Figura 46). Alguns exemplos de material 

gráfico produzido pelos alunos encontram-se na Figura 47. 

Figura 46: Aplicação do jogo versão 03. 
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Figura 47: Registro gráfico do material produzido durante a aplicação do Jogo – Versão 03. 

 

 

10.8.6 Tabulação dos resultados 

Ao fim da aplicação, foram oferecidos aos jogadores a Pesquisa de Opinião, cujos 

dados encontram-se tabulados no Quadro 24 e Quadro 25. A folha de pesquisa de opinião 

aplicada encontra-se no item 10.9 APÊNDICE IX – MATERIAL GRÁFICO 

PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03. 
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Quadro 24: Tabulação de dados levantados pelas Pesquisas de Opinião do Jogo – Versão 03 – Sessão 1 à 3. 

 RESULTADOS DE APLICAÇÃO – JOGO VERSÃO 03 – SESSÃO 1 À 3. 

       

  
MUITO BOM BOM REGULAR RUIM MUITO RUIM 

1
. 
O

 J
O

G
O

 

QUALIDADE NA 

APRESENTAÇÃO DAS 

REGRAS 

9 4 3 0 0 

56% 25% 19% 0% 0% 

QUALIDADE NA 

FORMULAÇÃO DAS 

PERGUNTAS 

4 7 5 0 0 

25% 44% 31% 0% 0% 

QUALIDADE GRÁFICA 

DO JOGO 

15 1 0 0 0 

94% 6% 0% 0% 0% 

       

2
. 
M

E
C

Â
N

IC
A

 

QUANTIDADE DE 

TEMPO DESTINADO 

AO JOGO 

3 3 4 3 3 

19% 19% 25% 19% 19% 

QUALIDADE NA 

DINÂMICA DAS 

CARTAS DE "EVENTO" 

5 10 1 0 0 

31% 63% 6% 0% 0% 

ESCOLHA DAS 

VARIÁVEIS DE 

CONFORTO 

13 1 2 0 0 

81% 6% 13% 0% 0% 

       

3
. 
M

E
C

Â
N

IC
A

 

UTILIDADE DO JOGO 

COMO FERRAMENTA 

PROJETUAL 

8 7 0 0 1 

50% 44% 0% 0% 6% 

INTEGRAÇÃO DE 

ANÁLISE DAS 

VARIÁVEIS DE 

CONFORTO 

11 5 0 0 0 

69% 31% 0% 0% 0% 

JOGO COMO 

RECURSO DIDÁTICO 

FACILITADOR DO 

PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS 

AMBIENTALMENTE 

ADEQUADOS 

11 4 1 0 0 

69% 25% 6% 0% 0% 
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Quadro 25: Tabulação de dados levantados pelas Pesquisas de Opinião do Jogo – Versão 03 – Sessão 4 à 8. 

RESULTADOS DE APLICAÇÃO – JOGO VERSÃO 03 – SESSÃO 4 À 8. 

  
MELHOROU PIOROU INDIFERENTE 

 
PARTICIPANTES 

4 

COMO O JOGO ALTEROU SUA 

COMPREESÃO DAS 

CONDICIONANTES DE CONFORTO 

DO ENTORNO? MELHOROU, 

PIOROU OU FOI INDIFERENTE? 

JUSTIFIQUE. 

14 0 2 
 

16 

5 

O QUÃO SATISFATÓRIO FORAM AS 

DIRETRIZES PROJETUAIS 

DESENVOLVIDAS? JUSTIFIQUE. 

M.S SAT. IND. INSAT. M.I. 

2 14 0 0 0 

  
SIM NÃO 

   

6 

VOCÊ ACHA QUE O JOGO PODE OU 

NÃO INFLUENCIAR OS 

RESULTADOS DO PROJETO A SER 

DESENVOLVIDO? JUSTIFIQUE. 

16 0 
   

7 

DEPOIS DO JOGO, VOCÊ SE SENTE 

CAPAZ DE DESENVOLVER 

DIRETRIZES PROJETUAIS DE 

CONFORTO EM OUTROS 

PROJETOS? JUSTIFIQUE. 

14 2 
   

8 

NA SUA OPINIÃO, SEM O USO DO 

JOGO, VOCÊ TERIA OBSERVADO E 

ANALISADO O ENTORNO DA 

MESMA FORMA? JUSTIFIQUE. 

6 10 
   

 

10.8.7 Análise dos resultados 

A partir da revisão da pesquisa de opinião, a análise dos resultados foi classificada 

em três categorias. São elas: características gerais do jogo, mecânica, didática e avaliação 

subjetiva. 

10.8.7.1 Características gerais do jogo 

A maioria dos alunos (13/16; 81,25%) afirmou que as regras foram bem apresentadas (Figura 48). A avaliação 

da qualidade das perguntas apresentadas no jogo manteve-se similar à da versão anterior, aprovada pela maioria 

(11/16; 67,75%) ( 

 

Figura 49). É importante salientar que, a partir da observação e conversa entre os alunos, foi 

identificado que algumas perguntas aparentemente se repetiam durante o jogo, no entanto, 

isso acontecia devido ao caráter abrangente das possíveis respostas. Novamente, a qualidade 

gráfica do jogo foi avaliada positivamente por unanimidade (20/20; 100%) (Figura 50). 
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Figura 48: Gráfico da qualidade na apresentação das regras do jogo versão 3. 

 

 

 

Figura 49: Gráfico da qualidade na formulação das perguntas do jogo 3. 
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Figura 50: Gráfico da qualidade gráfica do jogo 3. 

 

 

 

10.8.7.2 Análise da avaliação sobre a mecânica do jogo 

A pesquisa de satisfação indicou que em relação à avaliação do tempo houve um nível de rejeição maior do que 

nas versões anteriores (Figura 51). Um dos fatores possíveis para este resultado foi que, pela primeira vez, todas 

as etapas foram cronometradas, incluindo também o tempo destinado à resposta para cada pergunta. Assim, 

existe a possibilidade de os alunos terem se sentidos mais pressionados, o que não necessariamente foi uma 

desvantagem para a dinâmica. As cartas de evento foram amplamente aceitas pelos jogadores (15/16; 93,75%), 

demonstrando que as alterações surtiram um efeito positivo nesta versão ( 

Figura 52). Novamente, as escolhas das variáveis de conforto ambiental foram 

amplamente aceitas pelos jogadores (15/16; 93%) (Figura 53). 
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Figura 51: Gráfico acerca da quantidade de tempo destinado ao jogo na versão 3. 

 

 

Figura 52: Gráfico da qualidade na dinâmica das cartas de “evento” do jogo na versão 3. 
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Figura 53: Gráfico da escolha das variáveis de conforto do jogo na versão 3. 

 

10.8.7.3 Análise da avaliação da didática 

A maioria dos alunos afirmou que o jogo tem utilidade como ferramenta projetual (15/16; 93,75%) (Figura 54), 

aprovou também a integração das análises das variáveis ambientais por unanimidade (16/16; 100%) (Figura 55) 

e afirmou que o jogo pode atuar como um facilitador do desenvolvimento de projetos ambientalmente adequados 

(15/16; 93,75%) ( 

Figura 56). Todas essas respostas positivas em relação à didática da atividade 

proposta demonstram que as soluções de gameficação utilizadas conseguiram atingir um 

resultado positivo no processo de ensino e aprendizagem. 

Figura 54: Gráfico indicando a boa aceitação do jogo versão 3 como ferramenta projetual. 
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Figura 55: Gráfico indicando a boa aceitação do jogo como ferramenta projetual do jogo versão 3. 

 

 

Figura 56: Gráfico indicando a boa aceitação acerca da ideia do jogo versão 3 como recurso didático. 

 

10.8.7.4 Análise da avaliação subjetiva 

Os alunos, em sua maioria (14/16; 87,5%), (Quadro 25) acreditam que o jogo 

aumentou a compreensão sobre as condicionantes de conforto do entorno, apresentando os 

seguintes argumentos: O jogo apresenta uma análise completa direcionada a conforto 

ambiental; O trabalho em grupo cria uma percepção coletiva complementar a partir da 

dinâmica em grupo; O jogo foca a atenção dos alunos nas questões de conforto antes de 

iniciar as soluções projetuais; O jogo acelera a percepção das potencialidades e problemas a 

partir da materialização do conhecimento em croquis e da troca de informações entre 

participantes. 
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Todos os alunos (16/16; 100%) (Quadro 25) responderam que estão satisfeitos com 

as diretrizes projetuais desenvolvidas, pois cria um norte em comum aos componentes do 

grupo a partir da observação mais sistemática dos problemas envolvidos. 

Os alunos responderam, em unanimidade, (16/16; 100%) (Quadro 25) que os 

resultados do jogo irão influenciar o projeto a ser desenvolvido na disciplina, uma vez que 

essa atividade proporcionou uma maior compreensão das variáveis envolvidas no conforto 

ambiental, ressaltando a importância de cada uma dessas variáveis dentro de um contexto 

maior. Os participantes relataram, ainda, que o jogo permitiu a elaboração de estratégias de 

maneira prática e divertida. Além disso, foi evidenciada a importância da visão sobre o 

entorno – a qual foi ampliada a partir do compartilhamento das percepções individuais de 

cada componente da equipe.  

Ademais, a maioria dos alunos (14/16; 87,5%) (Quadro 25) afirmou que, depois da 

dinâmica, sentem-se capazes de desenvolver diretrizes projetuais de conforto ambiental em 

outros projetos futuros. 

Além disso, a maioria (10/16; 62,5%) (Quadro 25) diz que o jogo foi essencial na 

condução de uma análise global acerca do entorno, proporcionando a visualização de aspectos 

que passariam despercebidos em outras ocasiões e permitindo um trabalho em equipe. A 

sobreposição de fatores relacionados à conforto ambiental também foi relatado como 

elemento facilitador na atividade. O jogo facilitou, ainda, a organização das ideias, a partir da 

discussão e documentação em croquis. Os jogadores relataram também que o jogo fornece 

uma espécie de filtro do que deve ser analisado para as soluções de projeto. 

Os alunos afirmaram que os melhores aspectos do jogo são: trabalho em equipe; 

material gráfico de qualidade; equipe em conjunto definindo estratégias de conforto de forma 

rápida e integrada; ensino sobre conforto de forma lúdica; introdução de uma dinâmica 

diferenciada em sala de aula; aceleração da percepção e discussão sobre as condicionantes; 

ajuda no pensamento de forma minuciosa sobre conforto ambiental. 

Sobre os aspectos indesejados do jogo, os alunos elencaram: perguntas repetidas que 

trazem monotonia; pouco tempo de jogo e o jogo demasiadamente longo. 

10.8.7.5 Considerações da aplicação 

Durante a aplicação dessa versão, foi possível identificar as influências positivas nas 

modificações propostas. Primeiramente, a competitividade entre os componentes do mesmo 

grupo e a possibilidade de serem premiados com pontuação extra na disciplina fez com que 

todos os jogadores participassem ativamente durante todo o tempo de jogo, comprovando que 
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o desafio entre participantes e a premiação são elementos de envolvimento para as atividades. 

A avaliação positiva das respostas dos jogadores demonstrou que, mesmo sem serem os 

vencedores, os alunos se divertiram e viram aplicabilidade dos resultados do jogo no projeto a 

ser desenvolvido, o que por si só foi uma “premiação” para eles. Apesar disso, a premiação 

em pontuação extra na nota da disciplina inseriu um estímulo inicial à competitividade.  

Outro fator positivo nesta versão foi a demarcação de tempo para cada uma das 

etapas, o que conferiu objetividade e agilidade à dinâmica.  

Apesar das cartas de Evento terem sido bem aceitas, foi observado que a ação de 

pegar emprestado um componente de outro grupo atrapalhava a dinâmica da atividade, 

embora trouxesse divertimento aos alunos. Dessa forma, o componente externo poderia ser 

um membro da aplicação (professor ou Monitor), de forma a manter os outros componentes 

inalterados. 

Novamente, as Cartas de Estratégias e o Manual do Jogo se mostraram eficientes 

para o auxílio na construção das diretrizes projetuais: grande parte dos alunos conseguiu 

definir facilmente a estrutura desejada pelo jogo.  

10.8.8 Possibilidades de melhoramento 

As debilidades a serem trabalhadas para a versão final do jogo são: 

Para a Mecânica do Jogo, temos: 

 Redimensionar o tempo de jogo; 

 Introduzir ampulheta para marcação do tempo (nesta versão estava sendo 

utilizado um cronômetro de celular). 

Para a Abertura e Exploração, temos: 

 Revisar os efeitos das cartas de Evento, para garantir estimulo aos jogadores; 

 Alterar algumas cartas de evento para não atrapalhar outros grupos. 

Para o Fechamento, temos: 

 Melhoramento do layout do programa de necessidades. 
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 APÊNDICE IX – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 03 

 

AMOSTRA DO TABULEIRO DE JOGO – VERSÃO 03 

 

 

AMOSTRA DE CARTAS DE QUESTIONAMENTO 
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AMOSTRA DAS CARTAS DE CRUZAMENTO 

 

 

AMOSTRA DE CARTAS DE EVENTO 
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AMOSTRA DE CARTAS DE ESTRATÉGIA 

 

AMOSTRA DO MANUAL DE REGRAS 
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AMOSTRA DE ROTEIRO DE PROGRAMAÇÃO – FOLHA 1 
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AMOSTRA DE ROTEIRO DE PROGRAMAÇÃO – FOLHA 2 
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FOLHA DE ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM 
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FOLHA DE PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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PESQUISA DE OPINIÃO – FOLHA 1 
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PESQUISA DE OPINIÃO – FOLHA 2 
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 APÊNDICE X – MODIFICAÇÕES PARA CONCEPÇÃO DO JOGO FINAL 

Nesta última versão, o jogo foi nomeado “DESEN.P.A.C.A. – Desenvolvimento de 

Programação Arquitetônica de Conforto Ambiental”, versão objetivo final da pesquisa, 

desenvolvido a partir da discussão das versões anteriores e da pesquisa com os alunos. 

10.10.1Modificações feitas nesta versão 

A partir da análise da versão anterior do jogo, tendo em vista a observação do 

comportamento dos jogadores e a análise das pesquisas de opinião, foram realizados 

melhoramentos, apresentados a seguir. 

Para a mecânica do jogo, temos: 

 O tempo ideal para desenvolvimento da atividade por completo passou a ser 

definido em 2 horas e 30 minutos no total; 

 O tempo de cada rodada de respostas é de 80 segundos, marcado por uma 

ampulheta. 

Em relação a etapa Abertura e Exploração, temos: 

 Foram eliminadas as cartas que pediam auxílio de outros jogadores do grupo, 

que foi substituída por uma ajuda pontual do Mediador. 

Em relação a etapa de Fechamento, temos: 

 Foi alterado o Layout da folha de Programa de Necessidades, para que o seu 

preenchimento seja mais simples. 

10.10.2Componentes físicos 

Devido a poucas modificações em relação à versão 03, esta sessão destaca somente 

as modificações pontuais dos componentes, indicadas no Quadro 26. A visualização mais 

detalhada dos componentes modificados encontra-se no item 10.11 APÊNDICE XI – 

MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 04. 
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Quadro 26: Lista de componentes do Jogo – Versão 04 (somente componentes modificados e novos em relação 

à versão 03). 

IMAGEM EXEMPLO COMPONENTE FUNÇÃO 

 

8 Cartas de Evento 

Utilizadas para simular situações da 

prática profissional, resultando em 

benefícios ou prejuízos aos jogadores 

durante o jogo. São separadas em duas 

pilhas diferentes e sorteadas pelo dado 

de sorte-revés. 

 

3 folhas de Programa de 

Necessidades 

(Uma para cada variável 

de conforto) 

Utilizada para definir o objetivo geral 

da análise, a estratégia de abordagem e 

declarar os problemas a serem 

resolvidos em duas categorias: 

“potencialidades” e “debilidades”. 

 

1 Ampulheta de 80 

segundos 

Utilizada para marcar o limite de 

tempo para responder os 

questionamentos. 

10.10.3Regras 

10.10.3.1 Tipo de jogo 

Competitivo entre componentes da equipe e entre as equipes, com momentos de 

cooperatividade. 

10.10.3.2 Participantes necessários 

Grupo entre 3 e 5 jogadores. 

10.10.3.3 Como vencer o jogo? 

Individualmente, vence o jogador que mais pontuar dentro do grupo. Em grupo, 

vence a equipe que mais pontuar, levando em consideração a somatória dos pontos de cada 

componente do grupo, dentro do tempo proposto para o jogo. 
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10.10.3.4 Resumo do jogo 

O resumo de como jogar essa versão permanece o mesmo da versão 03 (Ver página 

84).  

10.10.4Ferramentas 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desta versão permanecem aa mesmas 

da versão 03, que se encontram no Quadro 13 (página 86). 
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 APÊNDICE XI – MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO DO JOGO – VERSÃO 04 

 

FOLHA DO PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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CARTAS DE EVENTO 

 

 

TABULEIRO 


