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Resumo 

 
Diversas competências são exigidas neste século, entre elas, as competências 

relacionadas à computação. Contudo, enfatizam as habilidades do pensamento 

computacional como sendo uma das mais significativas e menos compreendidas. O 

Pensamento computacional (PC) pode ser definido como um processo de resolução de 

problemas que compreende conceitos, habilidades e práticas da Ciência da 

Computação. Neste cenário de difusão das habilidades de computação temos também 

os jogos digitais, que estão cada vez mais inseridos nas escolas pelo mundo todo e com 

apoio de professores de variadas disciplinas. Porém é percebido que muito ainda se 

pode fazer relacionado a produzir jogos digitais que trabalhem as habilidades propostas 

para o ensino e aprendizagem do Pensamento Computacional. No contexto de esforços 

internacionais para disseminar o Pensamento Computacional, temos em destaque de 

modo concreto o Teste Bebras, construído por um processo rigoroso e com participação 

de pesquisadores de diferentes países. O principal objetivo desse Teste é trabalhar o PC 

de forma a motivar os alunos do ensino básico a se interessarem mais pela computação. 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo realizar estudos que forneçam evidências 

para as hipóteses norteadoras verificando a elaboração de Game Design de jogos de 

pensamento computacional, criados a partir de questões do Teste Bebras Challenge. 

Assim este trabalho de dissertação traz um conjunto de estudos para fornecer evidências 

às hipóteses propostas. Como resultados dos estudos é possível inferir que o Teste 

Bebras, foi uma boa fonte de idealização de game design de jogos digitais de 

pensamento computacional. Isto pode ser concluído, por meio das evidências geradas 
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ao longo de cada estudo proposto; como também devido a própria a estrutura do Teste 

Bebras que contém uma boa categorização das habilidades de pensamento 

computacional. Além disso, os resultados propõe um modo facilitador de produzir game 

design de jogos de pensamento computacional a partir de instrumento avaliativo. 

 

 Palavras chaves: Teste Bebras, Pensamento Computacional, Jogos Digitais. 
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Abstract 

Several skills are required in this century, among them, computer-related skills. However, they 

emphasize the abilities of computational thinking as being one of the most significant and least 

understood. Computational Thinking (PC) can be defined as a problem-solving process that 

encompasses concepts, skills, and practices in Computer Science. In this scenario of diffusion 

of computing skills we also have digital games, which are increasingly inserted in schools 

worldwide and supported by teachers from various disciplines. However it is perceived that 

much still can be done related to producing digital games that work the proposed skills for the 

teaching and learning of Computational Thinking. In the context of international efforts to 

disseminate Computational Thinking, we have concretely highlighted the Bebras Test, built by 

a rigorous process and with the participation of researchers from different countries. The main 

purpose of this Test is to work the PC in a way that motivates students in elementary education 

to become more interested in computing. Thus, the present work has the objective to carry out 

studies that provide evidence for the guiding hypotheses verifying the Game Design 

elaboration of computational thinking games, created from questions of the Bebras Challenge 

Test. Thus this work of dissertation brings a set of studies to provide evidence to the hypotheses 

proposed. As results of the studies it is possible to infer that the Bebras Test was a good source 

of game design idealization of digital games of computational thinking. This can be concluded, 

through the evidence generated during each proposed study; but also because of the structure 

of the Bebras Test that contains a good categorization of computational thinking skills. In 

addition, the results propose a facilitating way to produce game design of computational 

thinking games from an evaluation instrument. 

 

Keywords: Bebras Testing, Computational Thinking, Digital Games. 



10 

 

Lista de figuras 
 

 

Figura 1: Questão do Teste Bebras. .......................................................................................................................26 

Figura 2: Modelo de aprendizagem baseado em R. Garris, R. Garris e J. E. Driskell ....................28 

Figura 3: Nível de escolaridade escolhida pelos artigos selecionados. .....................................................37 

Figura 4: Benefício e limitação. ................................................................................................................................39 

Figura 5: Utilização de bases pedagógicas. .........................................................................................................40 

Figura 6: Experiência com Jogos. ...........................................................................................................................46 

Figura 7:  Gráfico da Avaliação quanto a criatividade no documento de Game Design. ...............48 

Figura 8: Horários da Saída dos alunos. ..............................................................................................................49 

Figura 9 : Quantidade alunos que realizaram a criação dos Games Designs. .....................................51 

Figura 10: Descrição textual paralelismo ......................................................................................................58 

Figura 11: Enunciando da questão do Teste Bebras. .....................................................................................59 

Figura 12: Resposta da questão do Teste Bebras, explicação e comentário PC trabalhada. .........59 

Figura 13: Gráfico Tempo de criação de Game Design.................................................................................66 

Figura 14: Gráfico da Facilidade de Criação do Game Design ..................................................................67 

Figura 15: Gráfico do Tempo para criar Questão e Descrição. .................................................................68 

Figura 16: Gráfico da Facilidade de Criação do Game Design ..................................................................69 

Figura 17: Gráfico Interesse no Jogo descrito. ..................................................................................................70 

Figura 18: Comparação de interesse entre questão e descrição. ...............................................................71 

Figura 19: Gráfico referente aos Objetivos do Jogo. ......................................................................................72 

Figura 20: Gráfico comprando o aspecto de objetivo. ...................................................................................72 

Figura 21: Gráfico dos Aspectos de Criatividade. ...........................................................................................73 

Figura 22: Aspecto Criativo comparando Questão e Descrição. ...............................................................74 

Figura 23: Gráfico dos Aspectos de Diversão ....................................................................................................75 

Figura 24: Gráfico da Comparação dos aspectos de Diversão. ..................................................................75 

Figura 25: Gráfico aspecto de diversão. ...............................................................................................................76 

file:///C:/Users/Jessica/Downloads/DISSERTACA_JESSICA_LAISA-rev-final%20(1).docx%23_Toc519767692


11 

 

Figura 26: Gráfico comparando o aspecto diversão a partir da questão e descrição. ......................77 

Figura 27: Gráfico Aspecto de motivação na descrição do game design................................................78 

Figura 28 Experimento 2-Houve interesse no Game Design. ......................................................................79 

Figura 29: Gráfico do aspecto criativo dos documentos de game design criados...............................80 

Figura 30: Gráfico avaliando a criatividade enquanto o documento de game design produzido81 

Figura 31: Gráfico sobre a Facilidade Criativa para Criar o Game design. ........................................82 

Figura 32: Gráfico da Avaliação dos Professores. ...........................................................................................85 



12 

 

Lista de tabelas 

 
  

Tabela 1: Descrição dos estudos. .............................................................................................................................30 

Tabela 2: Critérios de Inclusão e Exclusão. ........................................................................................................32 

Tabela 3: Modelo do Quadrado Latino utilizado no experimento. ...........................................................54 

Tabela 4: Quadrado latino 1 e 2...............................................................................................................................55 

Tabela 5: Quadrado Latino 3 ....................................................................................................................................55 

Tabela 6: Quadrado Latino 4 e 5 .............................................................................................................................56 

Tabela 7:  Quadrado Latino 1 ..................................................................................................................................56 

Tabela 8: Quadrado Latino 2 ....................................................................................................................................57 

Tabela 9: Quadrado Latino 3 ....................................................................................................................................57 

Tabela 10: Quadrado Latino 4 .................................................................................................................................57 

Tabela 11: Quadrado Latino 5 .................................................................................................................................57 

Tabela 12: Perfil dos participantes .........................................................................................................................61 

Tabela 13: Perfil dos Participantes da execução de experimento..............................................................62 

Tabela 14: Descrição dos itens contidos no game design simplificado. ...................................................62 

Tabela 15: Questionário aos Participantes ..........................................................................................................64 

Tabela 16: Formulário dos Professores ................................................................................................................84 

Tabela 17: Avaliação dos Professores experimento 1. ....................................................................................85 

Tabela 18: Avaliação dos Professores do experimento 2...............................................................................87 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

Lista de abreviaturas e siglas 
 

UFRN    Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

DIMAp   Departamento de Informática e Matemática Aplicada 

CSTA   Computer Science Teachers Association 

ISTE    International Society for Technology in Education 

NSF   National Science Foundation 

SBC   Sociedade Brasileira de Computação 

CSTA K-12   Computer Science Standards 

RSL    Revisão Sistemática da Literatura  

PC                               Pensamento Computacional  



14 

 

Sumário  

 

1. Introdução .......................................................................................................................... 16 

1.1 Contexto e Motivação .................................................................................................... 16 

1.2 Problemática ................................................................................................................... 18 

1.3 Objetivos ........................................................................................................................ 18 

1.5 Hipóteses de pesquisa..................................................................................................... 19 

1.6 Contribuições do Trabalho ............................................................................................. 19 

1.7 Estruturas do Trabalho ................................................................................................... 20 

2. Fundamentação Teórica .................................................................................................... 21 

2.1 Pensamento Computacional ........................................................................................... 21 

2.2 Habilidades do Pensamento Computacional .................................................................. 22 

2.3 Testes de habilidades – Bebras Challenge ..................................................................... 23 

2.4 Game design ................................................................................................................... 26 

2.5 Jogos Digitais Educativos .............................................................................................. 27 

2.6 Considerações Finais ...................................................................................................... 28 

3. Metodologia ........................................................................................................................ 29 

4. Investigando o uso de Jogos digitais na Educação Básica .............................................. 31 

4.1 Protocolo da RSL ........................................................................................................... 31 

4.2 Resultados e Análises ..................................................................................................... 34 

5. Estudo Exploratório........................................................................................................... 43 

5.1 Objetivo .......................................................................................................................... 43 

5.2 Planejamento do estudo .................................................................................................. 43 

5.3 Análises dos resultados .................................................................................................. 47 

5.4 Considerações Finais ...................................................................................................... 51 

6. Estudo Experimental ......................................................................................................... 53 

6.1 Planejamento do Estudo ................................................................................................. 53 

6.1.1 Objetivo ....................................................................................................................... 53 

6.1.2 Delineamento Experimental ........................................................................................ 54 

6.1.2.1 Configuração dos Quadrados Latinos no 1º Experimento ....................................... 55 

6.1.2.2 Configuração dos Quadrados Latinos no 2º Experimento ....................................... 56 

6.1.3 Material Experimental ................................................................................................. 58 

6.1.2.1 Material Usado no Primeiro Experimento ............................................................... 59 



15 

 

6.1.2.2 Material Usado no Segundo Experimento ............................................................... 60 

6.1.3 Participantes ................................................................................................................ 60 

6.1.3.1 Perfil dos Participantes no Primeiro Experimento ................................................... 60 

6.1.3.2 Perfil dos Participantes no Segundo Experimento ................................................... 61 

6.1.4 Tarefa dos Participantes .............................................................................................. 62 

6.1.5 Procedimentos de Análise dos dados .......................................................................... 63 

6.2 Execução dos Experimentos........................................................................................... 63 

6.3 Análise dos Resultados................................................................................................... 64 

6.4 Ameaça à Validade do Estudo ....................................................................................... 87 

6.5 Considerações Finais ...................................................................................................... 89 

7 Conclusões ........................................................................................................................... 91 

7.1 Considerações finais ....................................................................................................... 91 

7.1 Trabalhos relacionados ................................................................................................... 93 

7.2 Trabalhos Futuros ........................................................................................................... 94 

Referências.............................................................................................................................. 95 

APÊNDICE A – Artigos incluídos na revisão sistemática da literatura ......................... 100 

APÊNDICE C – Documento de Game Design ................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1. Introdução 

Este capítulo introduz o estudo desenvolvido por esta pesquisa. Para tanto, as seções estão 

organizadas da seguinte forma: 1.1, de contextualização; 1.2, expõe a problemática do estudo; 

1.3, explana a justificativa; 1.4, apresenta os objetivos; 1.5, versa sobre as hipóteses da 

pesquisa; 1.6, apresenta a metodologia utilizada na pesquisa; 1.7, destaca as contribuições 

esperadas com este trabalho; e, por fim, a seção 1.7 aborda a estrutura dos capítulos restantes 

deste documento. 

 

1.1 Contexto e Motivação 

Cada vez mais a tecnologia adentra nas instituições de ensino e é uma forte ferramenta para 

estimular o desenvolvimento dos alunos, propiciando engajamento, motivação e auxiliando os 

professores nos trabalhos em sala de aula. Assim, é de fundamental importância que a área da 

educação básica tenha um crescimento acompanhando as necessidades do cenário atual 

mundial. Para isso é possível contar com apoio da área da computação, que tem investido de 

maneira crescente na evolução e na criação de aulas mais conectadas ao ambiente digital e cada 

vez mais dinâmicas.   

 Nesse contexto, os jogos digitais educacionais têm ambientado diversas escolas pelo 

mundo todo, com o apoio de professores de variadas disciplinas. De acordo com Lima e Silva 

(2009), os jogos digitais educativos se mostram excelentes ferramentas pedagógicas capazes 

de potencializar o ensino e a aprendizagem. 

 Kenski (2013) ressalta que assim como a educação, a tecnologia também é poder. E, 

dentre as tecnologias usadas nas escolas, uma que tem grande potencial de engajamento e 

participação dos alunos é o uso de jogos digitais. Prensky (2001) relata que a utilização de 

jogos digitais na educação traz grandes vantagens, como a possibilidade de motivar o jogador, 

pois um aluno se divertindo aprende melhor. 

Deste modo, é percebido também que a tecnologia tem causado um forte impacto na 

sociedade e atualmente mais exigências são lançadas aos alunos desta geração. Sendo assim, é 

necessário repensar como trabalhar diversas competências que são exigidas neste século, entre 

elas, as competências relacionadas à computação. Conforme Blinkstein (2008), a lista das 
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habilidades exigidas para este século é bem extensa. Contudo, ele enfatiza o pensamento 

computacional como sendo uma das mais significativas e a menos compreendida. 

O Pensamento computacional (PC) pode ser definido como um processo de resolução de 

problemas que compreende conceitos, habilidades e práticas da Ciência da Computação 

(Wing,2006). A autora ressalta ainda que a sua utilização auxilia o profissional a solucionar 

problemas nos mais diversos campos do conhecimento, e não apenas para profissionais da 

computação. A autora afirma que o Pensamento Computacional deve ser visto como uma 

habilidade básica a ser ensinada às crianças, assim como ler e calcular. 

Segundo Andrade et al. (2013), em 2010, as organizações CSTA (Computer Science 

Teachers Association), ISTE (International Society for Technology in Education) e a NSF 

(National Science Foundation) indicaram um conjunto de ferramentas, denominadas 

Computational Thinking Toolkit, com o objetivo principal de desenvolver as habilidades do 

pensamento computacional em escolas de educação primária e secundária nos Estados Unidos. 

A comunidade internacional desenvolveu este material tomando como base, nove conceitos 

inerentes à ciência da computação, sendo eles: coleta, análise, representação de dados, 

decomposição de problemas, abstração, algoritmos, automação, paralelismo e simulação.  

Outra ação de esforço internacional para disseminar o Pensamento Computacional (PC) 

é o desafio Bebras. O principal objetivo deste teste internacional é motivar os alunos do ensino 

primário e secundário, como também o público em geral a interessarem-se pela computação e 

trabalharem o PC. (Dagienė e Futschek, 2008). 

O desafio Bebras foi criada em 2004. Sua adesão foi tão grande que em 2016 mais de 

1,5 milhões de estudantes de 38 países diferentes participaram do teste. As tarefas do teste 

Bebras adotaram um papel muito importante de promover raciocínio, aprendizagem inovadora 

e o fortalecimento do pensamento computacional, utilizando conceitos de informática 

cuidadosamente selecionados (Dagienė et al.  2016). 

No contexto brasileiro, temos a iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 

que, entendendo o papel fundamental e estratégico dos conteúdos de Computação a serem 

ministrados na Educação Básica, montou uma comissão que elaborou um documento que relata 

as competências e habilidades para os eixos Pensamento Computacional, Mundo Digital e 

Cultura Digital, que compõem segundo o trabalho realizado a Computação na Educação 

Básica, da Educação Infantil até o Ensino Médio (SBC, 2017). 
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1.2 Problemática 

Já foi apresentado que a difusão do ensino do Pensamento Computacional é importante para 

qualquer país por ser uma das competências que são exigidas neste século, e que muito ainda 

se pode fazer, principalmente no quesito do uso de jogos digitais para se trabalhar as 

habilidades propostas para o ensino e aprendizagem do PC. Entretanto, há uma grande carência 

de pesquisa e desenvolvimento de jogos digitais educativos voltados para o pensamento 

computacional (SILVA, 2017). Esta carência pode ser devida a vários fatores, sendo um deles 

a dificuldade de se idealizar jogos que trabalhem as habilidades do pensamento computacional, 

como coleta, análise, representação de dados, decomposição de problemas, abstração, 

algoritmos, automação, paralelismo e simulação. 

Como resultado, mesmo com a existência de um volume expressivo de jogos disponíveis 

aplicados à educação, constata-se uma lacuna quanto aos que tem como objetivo principal 

difundir as habilidades de pensamento computacional. 

Assim, considerando que é de suma importância difundir as habilidades do pensamento 

computacional e que dentre as metodologias que podem auxiliar nisso encontra-se o uso de 

jogos digitais, é importante que se desenvolvam novas metodologias e ferramentas que 

facilitem o processo de idealização de jogos digitais para trabalhar as habilidades de 

pensamento computacional. Com isso, promover-se-á o desenvolvimento de novos jogos 

digitais voltados para o pensamento computacional, apoiando assim o processo de ensino e 

aprendizado do pensamento computacional. 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é realizar estudos que forneçam evidências para verificar se a 

elaboração de Game Design de jogos de pensamento computacional pode ser criadas de forma 

eficiente a partir de questões do Teste Bebras Challenge. 

Para tanto, são traçados os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar as habilidades do pensamento computacional; 

• Revisar a literatura sobre os jogos digitais educativos; 

• Estudar a metodologia de criação e classificação das questões do Bebras 

Challenge; 

• Realizar estudos investigativos da criação do game design a partir das questões 

do Teste Bebras; 
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1.5 Hipóteses de pesquisa 

As seguintes hipóteses foram definidas, de forma a nortear os estudos relacionados a este 

trabalho: 

• H1: Poucos jogos digitais estão sendo propostos para se trabalhar as habilidades de 

pensamento computacional. 

• H2: É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da descrição 

das habilidades de pensamento computacional. 

• H3: O jogo não irá perder os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido 

baseado em questões do Teste Bebras. 

• H4: A idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo 

criativo. 

• H5: Idealizar a partir das questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os 

aspectos pedagógicos do ensino de pensamento computacional. 

1.6 Contribuições do Trabalho  

Por meio da realização deste trabalho, pretende-se colaborar para a comunidade 

científica da seguinte forma: 

• Apresentar uma alternativa de inspiração para criação de game design para 

trabalhar PC; 

• Investigar por meio de estudos exploratórios o aproveitamento do Teste Bebras 

para criação de game design; 

• Fomentar a idealização de jogos que trabalhem pensamento computacional; 

• Disseminar pesquisas na área de pensamento computacional; 

 

Além disso, os resultados do trabalho estarão ampliando o estado da arte através de produções 

acadêmicas, tendo as seguintes já sido publicadas: 

• “O uso de Jogos digitais na Educação Básica: uma revisão à sistemática da literatura”, 

SBGames 2017 

• “Idealizando Jogos Digitais de Pensamento Computacional a Partir do Bebras 

Challenge: Um Estudo Exploratório”, CSBC - WEI 2018 
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1.7 Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, incluindo este capítulo inicial no qual 

é apresentando o contexto a motivação desta pesquisa, como o problema, justificativa, as 

hipóteses da pesquisa, além dos objetivos e contribuições. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa envolvendo desde as 

definições de pensamento computacional, game design e jogos educativos, como também 

relatando sobre o Teste Bebras;  

O Capítulo 3 que apresenta a metodologia empregada no trabalho, detalhando cada etapa, 

relatando os método e tipos de estudos realizados. No Capítulo 4 é apresentada uma Revisão 

sistemática sobre uma investigação do uso dos jogos digitais, compreendendo como os jogos 

educativos estão sendo trabalhados nas escolas e oferecendo motivação para os estudos 

seguintes. 

 O Capítulo 5 apresenta um estudo exploratório realizado para investigar se atividades 

de testes de habilidades podem servir de fonte para construção de game design. No Capítulo 6, 

são apresentados dois estudos experimentais realizado para coletar evidências para as hipóteses 

propostas neste trabalho. 

Por fim, no capítulo 7 são feitas as considerações finais desta pesquisa, destacando as 

contribuições do estudo e as evidências encontradas ao longo dos estudos investigativos 

executados, além da apresentação de trabalhos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2. Fundamentação Teórica 

Neste capítulo são discutidos os principais temas de interesse deste trabalho, que são: 

Pensamento Computacional; Habilidades do Pensamento Computacional; O Teste Bebras; 

game design; Jogos Digitais Educativos. 

2.1 Pensamento Computacional 

O conceito de Pensamento Computacional ou “computational thinking” foi inicialmente 

relatado por (Wing, 2006) para tratar da Ciência da Computação e de suas aplicações, que está 

relacionado desde a estruturação do raciocínio lógico até o comportamento humano e na 

resolução de problemas. Este tipo de pensamento pode ser visto nos processos de leitura, escrita 

e matemática como parte integrante da habilidade analítica das crianças desde a idade infantil.  

Outros autores como (Gomes e Melo, 2013) afirmam que o Pensamento Computacional 

tem uma contribuição na resolução de problemas, possibilitando que os indivíduos possam 

utilizar a computação nas diversas ações do cotidiano. 

Assim, os conceitos do Pensamento Computacional estão nos princípios da computação 

e não em suas tecnologias. Peter Lee em National Research Council (2010) descreveu o 

Pensamento Computacional como o estudo de mecanismos da inteligência humana que podem 

descrever aplicações e modelos que ajudem a tratar a complexidade. 

O Pensamento computacional também pode ser definido como o pensamento analítico, 

compartilhando: com a matemática, a resolução de problemas; com a engenharia, modelagem 

e projeto; e com a ciência, a compreensão sobre computabilidade, inteligência, mente e 

comportamento humano (Wing, 2008). 

Este tema no cenário internacional tem provocado transformações no currículo de 

diversos países, nos quais a programação ou a Ciência da Computação está sendo introduzida, 

inclusive nos primeiros anos da Educação Básica. Como por exemplo, a Comissão Europeia 

publicou o relatório European Schoolnet (2014) baseado no estudo da situação atual em 20 

países europeus, sendo que em 13 desses países a programação já faz parte de disciplinas 

obrigatórias do ensino infantil ao nono ano (K-9, equivalente ao nosso Ensino Fundamental), 

como na Estônia e Grécia. A Inglaterra alterou a disciplina obrigatória de Informática 

(denominada ICT), que explorava as ferramentas de escritório, substituindo-a pelo Computing, 
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estruturada no tripé: Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Letramento Digital 

(UK DEPARTMENT FOR EDUCATION, 2013). 

A Computer Science Teachers Association (CSTA, 2011) ressalta um conjunto de 

competências que são trabalhadas nas atividades do pensamento computacional. Essas 

competências incluem a confiança em lidar com a complexidade; persistência ao trabalhar com 

problemas difíceis; tolerância em lidar com ambiguidade; capacidade de lidar com problemas 

em aberto; capacidade de se comunicar e trabalhar em grupo para atingir um objetivo. 

No cenário nacional o uso do pensamento computacional, como prática pedagógica 

ainda é pouco presente no cotidiano dos alunos de escolas públicas no Brasil. Conforme relata 

Scaico et al. (2012), pode-se dizer que, no Brasil, as escolas ainda estão em um estágio inicial 

desse processo porque ensinar computação para crianças e adolescentes se confunde, por vezes, 

com as aulas de informática, que se referem à instruções voltadas para capacitar indivíduos 

apenas para o manuseio de aplicativos e ferramentas.  

Porém, entendendo a importância e a necessidade de que os conteúdos de Computação 

sejam ministrados na Educação Básica, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) reuniu 

uma comissão especial para elaborar um documento que apresenta os principais eixos que 

compõem a área de Computação, detalhando as competências e habilidades de cada um e como 

eles podem ser trabalhados ao longo da Educação Básica, da Educação Infantil até o Ensino 

Médio. (SBC, 2017) 

2.2 Habilidades do Pensamento Computacional 

A International Society for Technology in Education (ISTE), em colaboração com a Computer 

Science Teachers Association (CSTA) e a National Science Foundation (NSF) elaboraram uma 

definição operacional de pensamento computacional, a qual descreve as habilidades que os 

estudantes devem ter ao término do ensino médio. 

Segundo Andrade et al. (2013), em 2010 estas organizações propuseram um conjunto 

de ferramentas, denominadas Computational Thinking Toolkit, com o objetivo principal de 

promover o desenvolvimento das habilidades do pensamento computacional em escolas de 

educação primária e secundária nos Estados Unidos (CSTA, ISTE, 2011). 

O material elaborado pela comunidade internacional toma como base nove definições 

essenciais à ciência da computação: coleta, análise, representação de dados, decomposição de 

problemas, abstração, algoritmos, automação, paralelismo e simulação. Cada um dos conceitos 

pode ser definido como segue: 
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1. A coleta de dados é a coleta de informações apropriadas. 

2. Análise de dados, dando sentido aos dados, encontrando padrões e desenhando 

conclusões. 

3. Representação de dados, organizando e descrevendo os dados em gráficos, 

palavras, imagens e tabelas. 

4. Decomposição, dividindo tarefas em partes menores para encontrar uma 

solução. 

5. Abstração, identificando e extraindo informações relevantes para definir ideias 

principais. 

6. Algoritmo, uma série ordenada de instruções para resolver problemas 

semelhantes ou para fazer uma tarefa. Planejamento e organização de uma 

sequência de medidas para se resolver um problema 

7. Automação, que é fazer com que computadores ou máquinas façam tarefas 

repetitivas. Um algoritmo que por sua vez é transformado em um programa de 

computador eficiente para um determinado nicho de problema 

8. Paralelismo, organizando recursos para a realização de tarefas simultâneas e de 

forma cooperativa para alcançar um determinado objetivo. 

9. A simulação, que desenvolve modelos para imitar processos do mundo real. 

Já no Brasil, a SBC está propondo as habilidades de computação e associando a cada 

faixa de ensino. As habilidades que foram levadas em consideração para elaboração do 

documento são relacionadas ao ensino de Computação para as etapas da Educação Básica, 

segmentadas pelos eixos Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital. Os 

eixos estão norteados essas habilidades são compostas do seguinte: pensamento computacional, 

com as habilidades de abstração, automação e análise; o mundo digital, com os pilares 

associados de Codificação, Processamento e Distribuição; e a Cultura Digital, associando com 

Computação e Sociedade, Fluência Tecnológica e Ética Digital (SBC, 2017). 

2.3 Testes de habilidades – Bebras Challenge 

O Bebras é uma iniciativa internacional com o objetivo de promover a Informática e o 

pensamento computacional entre estudantes de todas as idades. Os participantes geralmente 

são supervisionados por professores que podem integrar em suas atividades de ensino a 

aplicação do teste do desafio Bebras. O desafio é realizado em escolas usando tanto 

computadores quanto dispositivo móveis. (Bebras, 2017). 
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A ideia do Bebras surgiu na Lituânia, pela Prof.ª Valentina Dagiene da Universidade 

de Vilnius, onde Bebras é uma palavra lituânia para "castor". Um dos objetivos de Valentina 

Dagiene foi estabelecer o Bebras como uma iniciativa internacional em informática nas escolas. 

Desde o início, vários países europeus se juntaram a iniciativa. De acordo com os fundadores, 

esta iniciativa pretende interessar crianças, jovens e adolescentes em problemas típicos de 

Ciência da Computação, não requerendo qualquer conhecimento como pré-requisito (Dagiene 

et al.  2008). 

Atualmente o desafio é organizado em mais de 38 países e tem o objetivo de levar 

estudantes de todo o mundo a se entusiasmarem com a computação. O desafio é realizado 

dentro do horário escolar, e está disponível para alunos de maneira on-line usando ambientes 

de gerenciamento de concurso ou sistemas criados especificamente para este propósito. Cada 

Teste Bebras consiste em 18 a 24 perguntas de múltipla escolha (tarefas) a serem resolvidas 

pelos alunos dentro de 45 a 55 minutos. Em geral, todas as questões estão indiretamente 

relacionadas a conceitos de pensamento computacional e de lógica (Dagiene et al.  2016). 

Referente à organização do desafio Bebras, uma vez por ano pesquisadores de todos os 

países envolvidos se reúnem em um workshop para o desenvolvimento das tarefas (nome das 

perguntas no desafio Bebras). As tarefas são criadas para serem objetivas e curtas, respondíveis 

em poucos minutos através de uma interface computadorizada, e exigindo habilidades de 

pensamento no campo de informática (Dagienė et. al 2017). As tarefas são criadas em inglês, 

e cada organizador nacional precisa traduzir as tarefas do inglês para o idioma de seu país.  

Vale ressaltar que as categorias de conteúdos do teste Bebras foram alteradas com o 

passar do tempo. Atualmente, há uma categorização bidimensional. A primeira dimensão é o 

nível de conhecimento em Conceitos de Informática, que incluem cinco tópicos, a saber: (i) 

Algoritmos e programação, incluindo raciocínio lógico; ii) Dados, estruturas de dados e 

representações (inclui gráficos, autômato, mineração de dados); (iii) Processos e hardware de 

computador (inclui qualquer coisa a ver com o funcionamento do computador - programação, 

processamento paralelo); (iv) Comunicações e networking (inclui criptografia, computação em 

nuvem); (v) Interação (Interação Humano Computador, IHC), sistemas e sociedade (todos os 

outros tópicos).  

A segunda dimensão tem relação com o nível de habilidades do Pensamento 

computacional, que incluem cinco habilidades, como (i)Abstração, (ii) Pensamento 

algorítmico, (iii) Decomposição, (iv) Avaliação e (v) Generalização. Este sistema de 

categorização incorpora habilidades de pensamento computacional e conceitos de informática 

na classificação de tarefas. (Dagienė et. al 2017) 
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O desafio Bebras é projetado também para uma variedade de faixas etárias em alunos 

do ensino fundamental e médio, formado por diferentes conjuntos de tarefas, e cada grupo é 

dividido por idade. O grupo pode variar entre os países, mas na maioria dos casos se distribui 

assim: 

• Pré-Primário - (5-8 anos de idade) 

• Primária - (8-10 anos de idade) 

• Benjamins - (10-12 anos de idade) 

• Cadetes - (12-14 anos de idade) 

• Juniores - (14-16 anos de idade) 

• Sênior - (16-19 anos de idade) 

Outra categoria contida no teste de tarefas é o nível de dificuldade. As tarefas são 

agrupadas em três categorias que apresentam dificuldades crescentes. Além disso, cada tarefa 

de uma categoria recebe pontos diferentes. Tarefas da categoria “A” recebem +6 pontos por 

uma resposta correta e 0 aponta para uma resposta incorreta; tarefas da categoria “B” recebe 

+9 pontos por um correto responder e -2 pontos para uma resposta incorreta; finalmente, tarefas 

da categoria "C" recebem +12 aponta para uma resposta correta e -4 pontos para uma resposta 

incorreta. (Dagiene et al.  2017) 

Na figura 1 é apresentando uma imagem de um exemplo de uma questão do Teste 

Bebras: 
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Figura 1: Questão do Teste Bebras. 

 

Alguns países usam o Teste Bebras para fortalecer aprendizado colaborativo. Este é o 

caso da Alemanha, onde os alunos resolvem as tarefas em pares durante o concurso, sendo 

permitido discussões entre eles. (Dagienė et al.  2017). 

2.4 Game design 

Conforme o autor de Pedersen (2013), o documento de game design do jogo, ou GDD (game 

design document) é uma ferramenta textual que descreve todas as características de um jogo, 

desde informações básicas, conceitos, passando por personagens e cenários, até informações 

mais detalhadas sobre o jogo. 

Perucia et al. (2005) afirmam que o GDD pode ser definido como um documento que 

descreve as características do game design de modo abrangente. Já o autor de (Schuytema, 

2008, p. 100) considera o game design como o coração e a alma de todos os documentos que 

giram em torno de um game em desenvolvimento e ressalta a importância dele, por apresentar 

uma descrição detalhada do jogo. Vale ressaltar que o game design é uma das primeiras etapas 
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no desenvolvimento de jogos e que este documento pode ser modificado em qualquer momento 

da produção dos jogos. 

Schell (2008) afirma que o Game Design trata-se do ato de decidir o que um jogo 

deveria ser. Porém, esta definição pode parecer um tanto simplificada, embora esteja correta. 

Brenda Brathwaite (2009), também game designer nos dá uma extensão desta definição ao 

afirmar que “game design é o processo de criar a disputa e as regras de um jogo”. A autora 

completa que para um bom game design é necessário criar objetivos nos quais o jogador sinta-

se motivado a alcançar, e regras em que o jogador precise seguir para tomar decisões em prol 

desses objetivos. 

Na afirmação de Koster (2005), podemos verificar que a criação e o desenvolvimento 

do conceito de um jogo requer do game designer muita atenção, cuidado e observação, pois 

este jogo será interpretado e absorvido e, como uma ferramenta, aprendido pelos jogadores. 

2.5 Jogos Digitais Educativos 

Segundo Vygotsky (2006), o jogo digital educacional tem o papel fundamental nas ações 

interacionistas que aproximam o estudante da escola. Ele relata que a criação de um jogo 

educacional que parte de um referencial (bases didáticas pedagógicas) consolidar-se-á como 

ferramenta consistente de ensino e não apenas como mais um elemento usado para 

diversificação no aprendizado. 

Gee (2006) nos informa sobre o processo de aprendizagem que utiliza como base os 

jogos, podendo fazer com que alunos estejam imersos em situações que podem se tornar reais 

interagindo de forma virtual, desenvolvendo competências e habilidades para a resolução de 

problemas.  

Silveira, Rangel e Ciríaco (2012) afirmam que os jogos educativos digitais são 

desenvolvidos para divertir os alunos e aumentar a chance na aprendizagem de conceitos, 

conteúdos e habilidades embutidas no jogo. Um jogo educativo computadorizado pode 

propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e complexo. 

A Figura 02 apresenta como o processo de ensino-aprendizagem acontece quando as 

pessoas interagem quando jogam, conforme o modelo de aprendizagem baseado em R. Garris, 

R, Ahlers e J. E. Driskell (2002). Conforme apresentado no modelo, percebemos que a etapa 

de conclusão do processo educacional, o “debriefing”, estabelece um vínculo com as 

simulações proposta pelos jogos e pela realidade. Este processo sempre está vinculado ao 
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contexto da vida que obviamente inclui o contexto social e cultural (CONTRERAS-

ESPINOSA; EGUIA-GÓMEZ; HILDEBRAND, 2013). Por outro lado, é evidente que os jogos 

digitais podem proporcionar envolvimento e motivação quando aplicados ao Ensino-

aprendizagem facilitam as investigações e as descobertas e permitem que os jogadores tenham 

experiências individuais e em grupos. 

 

 
 

Figura 2: Modelo de aprendizagem baseado em R. Garris, R. Garris e J. E. Driskell 

 

2.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos relacionados à fundamentação 

teórica desta dissertação. Foi abordado o conceito do pensamento computacional e as 

iniciativas para utilizá-la tanto no cenário internacional como no nacional.  

Também foram descritas as habilidades do pensamento computacional e o Teste 

Bebras, com sua metodologia e importância. Foi abordado também o conceito de Game Design 

e de jogos educativo, explanado também a importância destes. Estes são conceitos básicos para 

o completo entendimento do trabalho desenvolvido nesta pesquisa. 
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3. Metodologia 

Esta pesquisa utilizará o método hipotético-dedutivo, tendo em vista que o trabalho parte do 

levantamento de hipóteses e, em seguida, busca evidências que refutam ou suporte as mesmas 

por meio da dedução. Quanto à natureza da pesquisa, ela é aplicada, pois utiliza o conhecimento 

de tecnologias computacionais já existentes para verificar comprovação ou não das hipóteses 

relacionadas propostas no trabalho. (Santana, 2015) 

 Quanto objetivo a pesquisa, esta é classificada como descritiva, tendo como objetivo 

descrever evidências e suas características para as hipóteses propostas. Este tipo de pesquisa 

estabelece relação entre as variáveis dos objetos de estudo analisados. 

 Vale ressaltar que este trabalho foi dividido em etapas. Abaixo segue a descrição de 

cada uma delas: 

• Etapa 1: Pesquisas sobre o pensamento computacional, entendendo seus conceitos e 

habilidades trabalhadas. 

• Etapa 2: Nesta etapa foi estudada a metodologia de criação das questões do Teste 

Bebras Challenge. 

• Etapa 3: Realização da revisão sistemática da literatura, tendo como objetivo investigar 

como estão sendo trabalhados os jogos digitais nas escolas. Para se realizar a Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), seguiram-se as recomendações apresentadas em 

Kitchenham (2004). Esta etapa foi importante para analisar se o pensamento 

computacional estava sendo trabalhado nos jogos digitais aplicados no ensino básico. 

• Etapa 4: Realizar estudos investigativos da criação do game design a partir das questões 

do Teste Bebras. Para isto, foram planejados um estudo exploratório e um estudo 

experimental composto por dois experimentos controlados. Para condução do 

experimento é utilizado o processo proposto por Wholin, focado em experimentos 

controlados (Wohlin et al. 2012). Os resultados destes estudos são analisados e 

relacionados com as hipóteses do trabalho.  

A seguir, são relembradas as hipóteses de pesquisa abordadas neste trabalho e 

em seguida a tabela com o resumo de cada estudo, indicando quais as hipóteses que 

serão investigadas por cada estudo. 
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• H1: Poucos jogos digitais estão sendo propostos para se trabalhar as habilidades de 

pensamento computacional. 

• H2: É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da descrição 

das habilidades de pensamento computacional. 

• H3: O jogo não irá perder os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido 

baseado em questões do Teste Bebras. 

• H4: A idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo 

criativo. 

• H5: Idealizar a partir das questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os 

aspectos pedagógicos do ensino de pensamento computacional. 

 

Tabela 1: Descrição dos estudos. 

Estudo Definição do Estudo H1 H2 H3 H4 H5 

Revisão 

Sistemática 

da Literatura 

Este estudo tratou de uma revisão sistemática 

da literatura, foi realizado para fazer o 

levantamento como está sendo trabalhados os 

jogos digitais, aplicado no ensino básico e se 

estavam trabalhando o pensamento 

computacional. 

 

X -- -- - -- 

Estudo 

Exploratório 

Este estudo piloto foi realizado com alunos de 

diversas áreas e nele foram dadas três 

questões do Teste Bebras. 

 

 

 

--- 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

-- 

 

 

-- 

Estudo 

Experimental 

Esse estudo é composto por 2 experimentos e 

tem como objetivo comparar qual abordagem 

facilita mais a criação do game design, as 

questões comentadas do Teste Bebras ou as 

descrições detalhadas das habilidades. 

 

 

--- 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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4. Investigando o uso de Jogos digitais na Educação 

Básica 

Para entender como os jogos digitais educativos, estão sendo utilizados na educação básica e 

observar quais as estratégias pedagógicas que são utilizadas, como pode contribuir para a 

aprendizagem do aluno e se eles estão trabalhando com as habilidades de pensamento 

computacional, realizamos uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL). 

Para reportar o estudo realizado este capítulo contém as seguintes etapas: na Seção 4.1 

a descrição da revisão sistemática e na Seção 4.2, apresenta o protocolo da pesquisa utilizado. 

Logo após, na Seção 4.3 os resultados e, por fim, na Seção 4.4 são reportadas as considerações 

finais.  

4.1 Protocolo da RSL  

No caso desta RSL, o objetivo foi analisar como os jogos digitais estão sendo trabalhados nas 

escolas. Analisamos o cenário nacional e internacional entre os anos de 2014 e 2016, e a RSL 

possui uma estrutura conforme a base das diretrizes originais propostas por Kitchenham (2004).  

5.2.1. Questões de Pesquisa 

Essa revisão visa responder às seguintes Questões de Pesquisa (QP), sendo elas: 

● QP1: Quais são os conteúdos/habilidades/objetos de aprendizagem/competência que os 

jogos contemplam? 

● QP2: Os jogos contribuem para as aptidões estipuladas pelo estudo? 

● QP3: Como os jogos são avaliados para verificar aprendizagem? 

● QP4: Quais são os níveis de escolaridade a que estão sendo destinadas as abordagens? 

● QP5: Quais os benefícios e limitações encontradas para o uso dos jogos na escola? 

● QP6: Quais as referências de bases pedagógicas que os jogos utilizam? 

● QP7: Os jogos abordavam o Pensamento Computacional? 

● QP8: Os estudos explicita a origem de criação de  Game Design dos jogos? 
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4.2.2 Processo de busca, critérios de inclusão e exclusão. 

O processo de busca de estudos primários consistiu em utilizar busca automática nos engenhos 

de busca internacionais, ACM Digital Library, Science Direct e Scopus. Para as buscas 

manuais nos congressos e revistas nacionais foram pesquisadas a Revista Brasileira de 

Informática na Educação (RBIE), Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), 

Workshop de Informática na Escola (WIE) e Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE). O período de tempo escolhido para esta RSL compreende os estudos publicados entre 

os anos de 2014 a 2016. 

Uma abordagem em três etapas foi utilizada no processo de busca. Na primeira etapa, 

todos os estudos primários recuperados foram avaliados a fim de se identificar aqueles 

relevantes para responder às questões de pesquisa.  

Foram encontrados, um total de 530 estudos. Após a leitura dos títulos, ficaram 83 e 

após leitura dos resumos e palavras chaves, este conjunto inicial foi reduzido para 26. Durante 

esta triagem, foram aplicados Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE) - ver 

Tabela 1 - para cada estudo recuperado. Os resultados deste processo de busca podem ser 

visualizados na seção de apêndice A. 

Tabela 2: Critérios de Inclusão e Exclusão. 

       Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

● Estar no intervalo de tempo escolhido para 

a análise. 

● Artigos que tem como objeto de estudo 

jogos digitais para auxiliar no ensino 

regular. 

● Artigos que abordam o tema de jogos 

digitais na educação básica. 

● Artigos que tratem de resultados e 

avaliações da utilização dos jogos digitais 

na educação básica. 

● Artigos que utilizem aporte pedagógico 

para tratar o tema. 

● Estar fora do intervalo de tempo escolhido para a 

análise. 

● Artigos que abordam apenas jogos digitais educativos. 

● Artigos que abordam jogos no conceito de 

aprendizagem fora do contexto de ensino regular. 

● Artigos que não estão relacionados com jogos 

educativos utilizados no currículo. 

● Artigos com proposta de utilização de jogos. 

 

4.2.5. Coleta e análise de dados 

Foram obtidos os seguintes dados sobre os estudos selecionados: título, autores, ano e fonte da 

publicação. Outros dados foram coletados e analisados durante o estudo: escolaridade a qual 
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cada pesquisa foi aplicada (por exemplo, ensino fundamental ou ensino médio) e a disciplina 

em que a pesquisa foi aplicada. Todos os dados foram extraídos pelos revisores. Os resultados 

foram armazenados em uma planilha e então comparados. 

4.2.3 String de busca 

String de busca é uma sequência de caracteres, contendo os termos principais, derivados das 

questões de pesquisa (Kitchenham, 2004). A string foi construída usando os operadores lógicos 

AND e OR. A string de busca utilizada para consulta nas bases internacionais foi: 

“Digital Games” AND (education OR pedagogy) AND (Preschool OR “Elementary School” 

OR “Middle School” OR “High School” OR k-12 OR k12) AND (curriculum OR “common 

core” OR abilities OR competencies) 

4.2.4 Avaliação da Qualidade 

Os critérios de Avaliação de Qualidade (AQ) utilizados no estudo são discutidos por Dyba e 

Dingsoyr (2008). Os dois primeiros critérios foram utilizados para identificar estudos que 

indicam os objetivos da pesquisa. Os outros critérios visam determinar a credibilidade dos 

métodos de pesquisa utilizados, bem como a relevância e a qualidade de cada estudo para a 

revisão. As respostas para cada questão seriam atribuídas o valor de 1 para “Sim” ou 0 para 

“Não”. 

● AQ1: Existe uma definição clara dos objetivos da pesquisa? 

● AQ2: Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 

● AQ3: O planejamento da pesquisa foi adequado aos objetivos da pesquisa? 

● AQ4: A estratégia de extração dos dados foi adequada aos objetivos da pesquisa? 

● AQ5: A análise dos dados foi suficiente? 

● AQ6: Existe uma indicação objetiva dos resultados? 

4.2.5. Coleta e análise de dados 

Foram obtidos os seguintes dados sobre os estudos selecionados: título, autores, ano e fonte da 

publicação. Outros dados foram coletados e analisados durante o estudo: escolaridade a qual 

cada pesquisa foi aplicada (por exemplo, ensino fundamental ou ensino médio) e a disciplina 

em que a pesquisa foi aplicada. Todos os dados foram extraídos pelos revisores. Os resultados 

foram armazenados em uma planilha e então comparados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_elementar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_prim%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_M%C3%A9dio
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4.2.6 Procedimentos de distribuição e análise dos artigos 

A primeira etapa da seleção de estudos foi feita com base na identificação dos títulos. Nesta 

etapa foi possível verificar estudos irrelevantes (que foram removidos deste estudo). Se houve 

alguma dúvida sobre a seleção com base no título, o estudo foi mantido. A segunda etapa 

envolveu a seleção de estudos com base em seus resumos. A terceira etapa busca identificar 

entre os artigos selecionados nas etapas 1 e 2, quais apresentam o estudo de jogos digitais 

educativos para auxiliar o ensino básico analisando se respondem as questões de pesquisas. A 

partir desta lista de publicações identificadas, os artigos foram atribuídos em quantidades iguais 

para cada pesquisador, avaliando individualmente seus artigos e os resultados e posteriormente 

inserindo suas respostas na planilha. 

4.2 Resultados e Análises 

Nesta seção serão apresentados os resultados deste estudo. Na seção 4.3.1 será apresentada a 

Tabela 2 que contém os resultados da avaliação de qualidade. Na seção 4.3.2 serão apresentadas 

as respostas obtidas nas questões de pesquisa. a seção 4.3.3, são apresentadas as ameaças a 

validade deste estudo. 

4.3.1 Resultado da avaliação de qualidade 

Na Tabela 2 serão apresentados os resultados da avaliação de qualidade, onde foram 

respondidas oito questões com objetivo de avaliar os artigos estudados. As questões foram 

identificadas com o prefixo AQ e um número correspondente, enquanto os estudos foram 

identificados utilizando a letra E um número correspondente. As questões que obtiveram 

resposta ‘sim’ ganharam um ponto, enquanto as que tiveram resposta ‘não’ ganharam zero 

ponto. Desta forma, foi atribuída uma pontuação total para as questões e outra pontuação para 

cada artigo.  

Tabela 3: Resultados da avaliação de qualidade. 

Estudos AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ5 AQ6 Total 

E1 1 1 1 1 0 1 5 

E2 1 0 1 1 1 1 5 

E3 1 1 1 1 1 1 6 
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E4 1 1 1 1 1 1 6 

E5 1 1 1 1 1 1 6 

E6 1 1 1 1 1 1 6 

E7 1 1 1 1 1 1 6 

E8 1 1 1 1 1 1 6 

E9 1 1 1 0 1 1 5 

E10 1 1 1 0 1 1 5 

E11 1 1 1 1 1 1 6 

E12 1 1 1 1 1 1 6 

E13 1 1 0 0 0 1 3 

E14 1 1 0 1 1 1 5 

E15 1 1 1 1 1 1 6 

E16 1 1 1 1 1 1 6 

E17 1 1 1 1 1 1 6 

E18 1 1 1 1 1 1 6 

E19 1 1 1 1 1 1 6 

E20 1 0 1 1 1 1 5 

E21 1 1 1 1 1 1 6 

E22 1 1 1 1 1 1 6 

E23 1 1 1 1 1 1 6 

E24 1 1 1 1 1 1 6 

E25 1 1 1 1 0 1 5 

E26 1 0 1 0 1 1 4 

Total 26 24 24 21 23 26 / 
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É possível verificar na Tabela 3, que as questões AQ1 e AQ6 que tratavam da 

identificação dos objetivos e dos resultados obtiveram a pontuação máxima de 26 pontos já que 

todos os artigos responderam de maneira positiva. Enquanto a questão AQ4 que tratava da 

extração dos dados, onde era possível verificar se os artigos eram adequados nesse ponto, foi a 

questão que obteve menor pontuação total. 

4.3.2 Resposta às questões de pesquisa 

QP1: Quais são os conteúdos/habilidade/Objeto de Aprendizagem/competência que os 

jogos contemplam? 

Ao analisar os artigos podemos destacar que a área que mais tem trabalhado com os jogos 

educativos digitais é a Matemática. Os estudos [E25, E26, E3, E4, E14, E17, E23, E20, E7, E6, 

E8, E7, E9 e E10] analisados trabalharam habilidades como: aritmética, conceitos como maior-

menor, mais-menos, adição-exclusão, conexão com palavras numéricas, diferentes tipos de 

representações não simbólicas e semi-simbólicas mapeamentos de símbolos numéricos, 

habilidades de raciocínio lógico, resolução de problemas, grandezas e medidas. 

Em seguida vemos Ciências, Química, Física, Línguas e Estudos Sociais sendo 

abordados nos artigos analisados. O estudo [E2] trabalhou na disciplina de Química os 

conceitos das quatro reações químicas básicas. O estudo [E22] abordou na disciplina de Física 

conceitos como previsão de trajetórias e ângulos de lançamento, através da alteração de suas 

imagens mentais.  

QP2: Os jogos contribuem para as aptidões estipuladas pelo estudo? 

Esta questão foi apresentada de maneira positiva na maioria dos artigos analisados, pois os 

mesmos citaram os benefícios e os ganhos. Estas análises são melhores abordadas nas outras 

questões de pesquisa. Deste modo, percebe-se que os jogos permitiram atingir aptidões nos 

aspectos de engajamento dos alunos, capacidade de raciocínio e compreensão conceitual entre 

outros pontos como é exposto na questão de pesquisa 4. 

 

QP3: Como os jogos são avaliados para verificar aprendizagem? 

Podemos observar que em sua maioria que os estudos utilizaram para verificar aprendizagem 

dos alunos através de entrevistas, questionários, pré, pós-testes e observações. Os estudos [E1, 

E2, E15, E18, E11, E8, E20, E23, E24 e E25] utilizaram questionários, entrevistas e 

observações. 
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 Outros métodos adotados, nos estudos para realizar as análises foram: Gravações de 

áudio e vídeo, experimento controlado. Porém ainda analisamos que teve estudos que não 

especificaram como avaliaram os jogos estes estudos foram o [E13, E19 e E21]. 

 

QP4: Quais são os níveis de escolaridade a que estão sendo destinadas as abordagens? 

Observamos nos estudos analisados que o nível de escolaridade que mais trabalha com jogos 

digitais educativos é o Ensino Fundamental com o percentual de 61,5%, em seguida temos 

ensino médio e a Educação Infantil. No gráfico da Figura 2, podemos observar quais níveis de 

escolaridades os jogos educativos digitais foram trabalhados nos artigos analisados. 

 

 

Figura 3: Nível de escolaridade escolhida pelos artigos selecionados. 

 

 

QP5: Quais os benefícios e limitações que os jogos trouxeram no estudo? 

E1: Ajudar as pessoas a se comunicarem. 

E2:Contribuir no incentivo à colaboração, estimulando a cooperação entre os pares, a 

motivação para a aprendizagem e a eficácia da aprendizagem. 

E3: Desenvolvendo a metacognição. 

E4: Beneficiou os alunos "ativos" de estilo de aprendizagem mais do que os estudantes de estilo 

"reflexivo" em termos de realização de aprendizagem. 

 E5: Melhora da capacidade de memória dos alunos? 

E6: Os alunos que utilizaram os jogos digitais tiveram um desempenho significativamente 

melhor na avaliação de resolução de problemas pós-jogo. 
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E7: Maior engajamento e interesse dos alunos. O desafio torna-se a determinar quais os fatores 

de jogabilidade que contribuem para os ganhos globais de aprendizagem, promovendo e 

mantendo altos níveis de engajamento. 

E8: o foco para captar o engajamento dos alunos pode ter faltado aspectos importantes do 

contexto social e material mais amplo no qual os alunos interagiram e aprenderam. 

E9: o jogo apresentou oportunidades concretas para as crianças construir e consolidar conceitos 

de matemática. Dada a variedade de grupos etários e habilidades cognitivas, foi difícil obter 

respostas verbais apropriadas de todas as crianças após os ensaios de crianças e professores. 

As perguntas feitas às crianças produziram uma gama de respostas animadas, dificultando a 

captação das respostas. 

E10: embora tenham acompanhado de perto o número e o nível de dificuldade dos exercícios 

em papel, não obtivemos nenhuma informação detalhada sobre o número exato de exercícios 

realizados por crianças que jogaram o jogo educativo. 

E11: As pesquisas foram deliberadamente mantidas tão curtas e simples quanto possível, mas 

isso limitou o tipo de dados que pudemos coletar. 

E12: O uso de jogos digitais na sala de aula resulta em uma melhor motivação e facilita o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

E13, E15: Não referenciou. 

E14: Auxiliaram na melhoria dos escores obtidos nas avaliações externas e nas possibilidades 

de auto regulação, das próprias aprendizagens dos alunos. 

E16: Desenvolvimento da aprendizagem da matemática, favorecendo o aumento da capacidade 

de raciocínio lógico, além de propiciar o letramento digital. 

E17: Beneficiou na contribuição da aplicação de estratégias de ensino e aprendizagem, porém 

foram descritos casos representativos de condutas incoerentes e confusas na solução do 

problema proposto. 

E18: Motivação e eficácia de aprendizagem. 

E19: Permite que o estudante aprofunde o seu conhecimento em um assunto através de 

construções de casos, que são histórias similares a uma peça teatral, envolvendo um conteúdo 

de uma disciplina.  

E20: A contribuição de aproximar e desmistificar a realidade escolar, pois o princípio do estudo 

é ancorado ao conhecimento prévio que é o jogo estabelecendo relações e associando o mesmo 

com a Matemática. 

E21: Benefícios na aprendizagem colaborativa. 

E22: Os estudantes não desenvolvem um conceito aceitável da interação gravitacional. 
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E23: Limitações quanto a não ter níveis de dificuldade, múltiplos jogadores, fornece feedback 

ao professor sobre desempenho do aluno. Benefício capaz de apoiar o ensino-aprendizagem e 

aceitação dos alunos. 

E24: Estimula a criatividade das crianças 

E25: Facilidade de aprender, facilidade de relembrar e a eficiência em cumprir o objetivo. 

E26: Recomendação de Jogos educacionais no ensino aprendizagem da Matemática, baseado 

a partir da análise diagnóstica. 

Abaixo temos a figura 3 referentes a quantidade de artigos que apresentaram benefícios 

e limitações. 

 

 

Figura 4: Benefício e limitação. 

 

QP6: Quais as referências de bases pedagógicas ou referências educativas que os jogos 

utilizam? 

Os estudos [E1, E2, E8, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23 e 

E24] não referenciam explicitamente as bases trabalhadas. Observa-se, que nesta questão de 

pesquisa foi uma das mais difíceis de responder, pois muito dos estudos, não trazem 

explicitamente as bases que trabalhavam e/ou influenciavam no estudo.  

Porém alguns estudos referenciaram como no caso o estudo E3 citou aprendizagem 

ensinando (LBT). No estudo E4 e E26 usaram a Base do currículo acadêmico dos seus 

respectivos países. Já o estudo E5 aborda a Aprendizagem baseada em inquéritos, 

aprendizagem baseada em jogos digitais e baseada em estilo de aprendizagem (ativo ou 

reflexivo). 
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No estudo E13 abordou sobre Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural 

(MCE),Mobile Learning, BYOD (Bring Your Own Device) e Experiências de Aprendizado 

Mediado (EAM).Assim nos demais estudos referenciam o seguinte, no estudo E14 citaram o 

Teste de personalidade Indicador de tipo Myers-Briggs(MBTI), no estudo E7 cita  Computer-

assisted language learning (CALL).Nos estudos [E6, E9 e E10] utilizaram a  Aprendizagem 

baseada em jogos (GBL). 

Observa-se, que nesta questão de pesquisa foi uma das mais difíceis de responder, pois 

muito dos estudos, não trazem explicitamente as bases que trabalhavam e/ou influenciavam no 

estudo. No gráfico da Figura 4 está disposto a porcentagem que apenas 19,2% trabalharam e/ou 

citaram bases, um número inferior diante da porcentagem de artigos que não trabalharam e/ou 

citaram que foi de 80,8%. 

 

 
 

Figura 5: Utilização de bases pedagógicas. 

 
 

QP7: Os jogos abordavam sobre o Pensamento Computacional? 

Nos estudos selecionados foi percebida a carência nos trabalhos que utilizem jogos que 

trabalhem com as habilidades de pensamento computacional. Apenas um dos estudos, o E26 

destacou a utilização do pensamento computacional. 

QP8: Os estudos citam sobre a criação de Game Design dos jogos trabalhados? 

Esta questão foi analisada de modo negativo, pois nenhum dos trabalhos incluídos na busca 

apresentou nos seus procedimentos como foi criado os Game Design. 

4.3.3. Ameaças a validade do estudo 
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Para esta pesquisa foi construída uma string de busca que foi utilizada em bases internacionais 

enquanto nas bases nacionais os títulos deveriam ter alguma palavra ou trecho que fizesse 

entender o tema da busca. A forma escolhida para fazer esta pesquisa pode ter omitido algum 

outro título em razão da falta de semelhança ao tema nas bases nacionais e nas internacionais 

podem ter sido omitidos pela string de busca títulos com palavras similares. A extração nas 

bases internacionais também trouxe diversos resultados irrelevante.  

No contexto das bases nacionais pode ter ocorrido algum viés de seleção e também 

dados ambíguos, podem ocasionalmente também ter sido excluído alguns estudos relevantes já 

que não foi construído um referencial de palavras-chaves para serem identificadas. 

4.4 Considerações finais 

No decorrer deste capítulo, apresentamos os resultados de um estudo investigativo que 

se tratou de utilizou o método de uma Revisão Sistemática da Literatura–RSL, para buscar 

informações de como estão sendo trabalhados os jogos educativos digitais no ensino básico e 

quais abordagens estavam utilizando, os estudos comportaram os últimos três anos (2014 à 

2016), em relevantes eventos e periódico da área no cenário internacional e nacional. A busca 

realizada nesta revisão resultou na pré-seleção de 83 estudos, dentre os quais 26 foram 

incluídos para este trabalho. 

Atualmente os jogos apresentam-se como potencial ferramenta na aprendizagem dos 

alunos, assim nos resultados da RSL podemos ver pelas questões de pesquisa que em todos os 

artigos analisados os jogos contribuíram com algum objetivo propostos de incentivar o ensino. 

Nos estudos relataram que os jogos contribuíram para letramento digital, raciocínio lógico, 

aumento no engajamento, compreensão conceitual, motivação na contribuição de aproximar e 

desmistificar a realidade escolar, trazendo os jogos como uma ferramenta que aproxima os 

alunos dos professores e como também dos conteúdos trabalhados na sala de aula.    

Deste estudo investigativo, podemos encontrar evidências que dão suporte para a Hipótese 

1: Poucos jogos digitais estão sendo propostos para trabalhar as habilidades de pensamento 

computacional. Pois foi observado, por meio das questões de pesquisa, que dentro estudos 

incluídos apenas um apresentou trabalhar explicitamente com pensamento computacional, 

trazendo assim uma carência ainda de trabalhos que abordem os jogos digitais tratando as 

habilidades de pensamento computacional. Sendo assim, um fator motivador para nossos 

estudos posteriores que visam trazer a criação de game design, que trabalham e dissemine as 

habilidades  de pensamento computacional. 
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Assim, este estudo serviu para que possamos compreender melhor o contexto que as 

pesquisas estão abordando e utilizado os jogos digitais educativos para detectarmos que falta 

mais pesquisas que trabalhem e difunda as habilidades do pensamento computacional, visto 

que estas habilidades só tem agregar nos currículos e na sala de aula, 
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5. Estudo Exploratório 

Neste capítulo é apresentado um estudo exploratório piloto para investigar a idealização de 

jogos digitais de pensamento computacional a partir das questões do Teste Bebras. O capítulo 

encontra-se organizado da seguinte maneira. Na seção 5.1, é relatado o objetivo do estudo. Já 

na seção 5.2, descreve-se o planejamento do estudo, enquanto os resultados são apresentados 

na Seção 5.3. Por fim, as considerações finais são tratadas na Seção 5.4. 

5.1 Objetivo  

O objetivo deste estudo é verificar se questões de Teste Bebras podem ser boas fontes para 

construção de game design para trabalhar as habilidades de pensamento computacional. Nesse 

contexto, este estudo pretende responder às seguintes questões:  

• Qual a qualidade dos game designs produzidos?  

• Qual o esforço necessário para realizar a produção dos game designs?   

• Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos? 

5.2 Planejamento do estudo 

Para a execução deste estudo foi realizado inicialmente uma pesquisa de caráter exploratório 

de instrumentos e testes avaliativos que trabalhassem o pensamento computacional. O Teste  

Bebras foi o selecionado por ser um teste renomado e que já é adotado por mais de 30 países 

no Mundo, que trabalha com as habilidades de pensamento computacional. 

             A partir de então foi elaborado o estudo exploratório com objetivo dos alunos 

participantes elaborarem, documentos de  game designs, a partir de três questões selecionadas 

do Teste Bebras.  Na seção seguinte, é apresentado o planejamento do estudo como também as 

fases realizadas. 

 

5.2.1 Fases do estudo 

 

O estudo exploratório foi organizado nas seguintes fases:  

1.  Chamada para os alunos para a aplicação da pesquisa; 

2.  Seleção das questões do Teste Bebras; 

3.  Explicação e apresentação do Documento de Game Design; 

4.  Criação do documento de Game Design Educativo; 
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As fases são descritas a seguir. A fase 1 e 2 ocorreram em paralelo ao longo de duas 

semanas, enquanto as fases 3 e 4 ocorreram de forma sequencial na manhã de um único dia, ou 

seja, em 4 horas contínuas. 

 

Fase 1: Chamada para os alunos para a aplicação da pesquisa:  

Nesta etapa os pesquisadores do laboratório divulgaram no portal da universidade uma 

chamada para alunos dos cursos de graduação que tivessem interesse em criar o game design 

para Jogos Digitais de Pensamento Computacional. Como resultados inscreveram-se e 

compareceram 19 alunos de graduação de diferentes áreas, conforme descrito na próxima 

seção. 

Fase 2: Selecionar questões do Teste Bebras: 

Nesta etapa, dois pesquisadores selecionaram três questões do desafio Bebras referentes 

ao ano de 2016, com graus de dificuldades diferenciados: fácil, médio e difícil, classificação 

dada pelo próprio Bebras. As questões selecionadas foram: Bike Paths, Broken Window e 

Blossom. Para cada questão existiam as respostas e comentários disponibilizados pelo caderno 

de resposta do Teste Bebras, os quais foram utilizados no estudo para facilitar o entendimento 

da questão e consequentemente a criação do game design. Na Tabela 4 são apresentadas as 

questões selecionadas e as habilidades trabalhadas. 

 

Tabela 4: Questões selecionadas do desafio Bebras. 
 

Nome da 

questão 

Enunciado  da questão Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

Broken Window   

 

 

 

 

 

A questão se baseia em 

dar determinadas 

Características para 

descobrir quem 

quebrou a janela. 
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Blossom 
 

 

Descobrir as cores de 

cada flor com um 

número x de tentativas, 

ao acertar uma cor a 

flor desabrocha com a 

cor correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

Bike Paths 

 

 

 

 

Descobrir o menor 

caminho, dado as 

distâncias, em cada 

ponto é colocado à 

distância do ponto A 

até os demais. 

 

 

Fase 3: Explicação e apresentação do Documento de Game Design: 

 Esta etapa foi aplicada no início do dia marcado, com os alunos inscritos para o 

desenvolvimento do estudo. Por ter alunos de diferentes graduações, foi explicado como fazer 

um documento de Game Design apresentando um modelo de exemplo simplificado facilitando 

assim a compreensão dos alunos. Este modelo usado pode ser visto no apêndice deste trabalho. 

 

Fase 4:Criar o documento de Game Design Educativo: 

Nesta etapa cada aluno de forma individual elaborava suas ideias de jogos a partir das 

questões e produziam os documentos de game design. 
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5.2.2 Perfis dos alunos 

Um formulário foi passado no início do estudo para verificar o perfil e as experiências 

prévias dos estudantes. Os detalhes são apresentados a seguir. O estudo contou com a 

participação de 19 estudantes com previsão de término de curso entre 2017.2 e 2020. Dos 19 

alunos participantes, 17 são homens e duas são mulheres. Os perfis dos alunos que se 

interessaram por participar da pesquisa eram de diferentes cursos. A seguir é apresentada a 

tabela 5, referentes à distribuição dos alunos entre seus cursos. 

Tabela 5: Cursos respectivos dos alunos inscritos. 

Perfil 

dos 

Alunos 

Curso Quantidade alunos 

Tecnologia da Informação 14 

Química 1 

Licenciatura em Filosofia 1 

História 2 

Licenciatura em Física 1 

Total de Alunos 19 

 

Sobre experiência prévia, os estudantes poderiam relatar se possuíam algum contato ou 

experiência com jogos digitais, seja em disciplinas ou até mesmo na produção de jogos 

comerciais. Dos 19 alunos inscritos, apenas 3 relataram não possuir nenhuma experiência. O 

gráfico na figura 6, que ilustra o percentual.  

 

 
 

Figura 6: Experiência com Jogos.  
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5.3 Análises dos resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados ao estudo com os alunos. Os resultados são 

provenientes das análises realizadas por meio de observações do comportamento dos alunos, 

da produção dos documentos de game design e nos formulários aplicados. 

 

Qual a qualidade dos game design produzidos? 

Os documentos de game design (GDD), produzidos foram avaliados por 5 pesquisadores do 

laboratório com experiência na criação de game design. Foram verificados os seguintes 

aspectos de avaliação: baseados nas questões do Teste Bebras; criatividade na criação do 

enredo do jogo; preenchimento adequado dos campos do Game Design (GDD).  

Tabela 6: Critérios de avaliação do Game design 

Número do Critério Critérios de avaliação do game design  

1 Baseados nas questões do Teste Bebras 

2 Criatividade na criação do enredo do jogo 

3 Preenchimento adequado do Game Design 

 

        No critério 1, verificamos se os documentos de game designs realmente adotaram como 

base o Teste Bebras. Nesse ponto, foi observado que 15 alunos conseguiram realizar a criação 

do game design inspirados nas questões do teste. Entretanto, quatro alunos não compreenderam 

as explicações e acabaram levando em consideração outros instrumentos na criação do seu 

game design. Alguns alunos, ao invés de criarem os Games Designs das questões do Teste 

Bebras procuraram outros instrumentos para realizar a criação, como por exemplo, questão do 

Enem e outros testes de avaliações e jogos já conhecidos no mercado. 

Com relação ao critério 2, de criatividade, percebeu que os alunos agregaram no game 

design conhecimentos específicos das áreas que estavam inseridos como física, matemática, 

meio ambiente, entre outras. Com isso foi adicionado valor criativo e pedagógico aos game 

design das questões e os documentos avaliados obtiveram bom resultado na classificação dos 

aspectos criativos. Segue abaixo a figura 7, com o gráfico que representa o percentual de quanto 

dos documentos de game design foram classificados pelos pesquisadores como criativos. 
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Percebemos que 73,7% dos documentos de game design produzidos foram classificados como 

criativo enquanto apenas 26,3% foram classificados como pouco criativo. 

 

Figura 7:  Gráfico da Avaliação quanto a criatividade no documento de Game Design. 

 

        No critério 3, preenchimento do Documento de Game design, todos os alunos realizaram 

o preenchimento adequado do documento. Foi analisada neste campo também a organização, 

explicação e a qualidade no preenchimento. Abaixo, segue exemplo de um campo descrição 

produzida por um dos alunos, referente ao documento do game design este foi originado da 

questão Broken Window. 

Tabela 7: Exemplo do campo “descrição” do Game Design. 

 

 

 

DESCRIÇÃO: 

O jogador será um membro da Polícia Espacial. Uma jovem alien será 

assaltada e dirá as características do assaltante. Essa informação 

aparecerá no canto direito inferior da tela. Aparecerão, então, vários 

E.T.s num cenário, que são os “suspeitos”. Clicando num suspeito, o 

jogador irá abordá-lo. Se ele for o criminoso, será preso; mas se for um 

civil inocente, o jogador perderá 1 chance de abordagem. Se ele aborda 

3 inocentes, será demitido (Game Over). Para achar o criminoso, o 

jogador deverá encontrar o suspeito que tem características que batem 

com a descrição dada pela vítima. 
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Qual o esforço necessário para realizar a produção dos game design? 

Para avaliar o esforço dos alunos na criação do documento de game design foi fornecido 

inicialmente aos alunos o tempo de 4 horas para realizar o game design , para as três questões 

passadas. Porém, dentre os 19 alunos, apenas 31,6% conseguiram terminar no tempo 

estipulado. Os demais 68,4% dos alunos solicitaram mais tempo para terminar os game designs, 

alegando pouco tempo para a atividade.  

A figura 8  abaixo,  ilustra o horário e a porcentagem referente à quantidade de alunos.  

 

Figura 8: Horários da Saída dos alunos. 

 

       A partir desta questão  foi possível perceber que o tempo determinado para o estudo foi 

insuficiente, pois a maioria dos alunos necessitou de mais tempo. O estudo foi estipulado em 4 

horas, iniciando às 8 horas e terminando às 12 horas, porém durante a aplicação dos estudos 

alguns alunos solicitaram mais tempo e os pesquisadores disponibilizaram mais 1 hora, dando 

assim um tempo de 5 horas. Além disso, podemos inferir que a solicitação de mais tempo 

poderia contribuir em uma melhoria na qualidade do game design ou de viabilizar melhor o 

processo de criatividade, sem a pressão do tempo cronometrado. 

      Nesta questão, analisamos também o relato dos alunos que ressaltaram como as questões 

selecionadas do Teste Bebras contribuíram para que não houvesse tanto esforço para delimitar 

o escopo a qual o game design seria criado. Desta forma, as questões ajudaram no processo de 

criação do game design e até mesmo no processo de criatividade. Porém, em contrapartida, 
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alguns alunos não conseguiram concluir os três (GDD) referente às questões do Teste Bebras, 

mesmo com a hora adicionada.  

Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos? 

Por meio, das observações na aplicação do estudo como pelas análises dos documentos de game 

designs produzidos, foi visto algumas dificuldades apresentadas pelos alunos como: 

• Compreender o objetivo do estudo, que era de utilizar as questões do Teste Bebras, 

como base para realizar os games design. Dos 19 alunos, quatros acabaram por 

pesquisar em outros instrumentos avaliativos questões para produzir o Game Design. 

•  Durante estudo alguns alunos apresentaram dúvidas e solicitaram o esclarecimento dos 

pesquisadores mediadores. Cinco alunos fizeram em vários momentos a mesma 

pergunta sobre como usar as questões para elaborar o game design. 

•  Alguns alunos solicitaram mais tempo para realizar os games design, alegando que 

tempo estava insuficiente. 

•  Apresentaram dificuldade com alguns campos do game design, acabando por deixá-

los sem preenchimento. 

•  Dentre as questões apresentadas, os alunos relataram maior dificuldade de 

compreensão para criar o game design com a questão 3 - Bike Paths. 

•  Dos 19 alunos, cinco alunos deixaram de fazer o Game Design de um dos três jogos 

que deveria ser feito, como apresentado no figura 9 abaixo. 
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Figura 9 : Quantidade alunos que realizaram a criação dos Games Designs. 

5.4 Considerações Finais 

Este foi um estudo exploratório de como produzir a criação de game design de Jogos Digitais 

de Pensamento Computacional a partir de questões do Teste internacional Bebras. Podemos 

perceber que alunos de diferentes graduações se interessaram por participarem do estudo. Além 

disso, observou-se que utilizar as questões do Teste Bebras como base pode ajudar aos alunos 

a criarem o game design. O relato e a produção dos alunos nos geraram evidências iniciais para 

suportar a hipótese H2, que relata ser mais fácil idealizar jogos a partir de questões de 

instrumentos avaliativos do que da descrição das habilidades do PC. Essas evidências são 

melhor trabalhadas e confirmadas no estudo experimental apresentado no capítulo a seguir. 

Assim, observamos que a utilização de questões do Teste Bebras ajudou a garantir a 

criação dos game design voltada as habilidades de pensamento computacional. Esta fonte de 

inspiração contribui para que os alunos além de produzir de maneira mais concisa também 

pudessem criar de modo eficaz os documentos, pois muitos alegaram que as questões 

selecionadas os ajudaram no processo criativo e com menos esforço. De fato, os participantes 

relataram que se não houvesse às questões, levariam mais tempo e consequentemente maior 

seria o esforço para estabelecerem um escopo para criação dos seus games designs.  

Além do mais, no processo de avaliação dos documentos de game design, os 

pesquisadores avaliaram os documentos e constataram que o aspecto criativo esteveram 

presentes nos game design criados. Sendo assim, baseado na avaliação dos pesquisados sobre 

os GDD obtivemos evidências que fornecem um suporte inicial a hipótese 3, que afirma: “•
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 H3: O jogo não irá perder os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter 

sido baseado em questões do Teste Bebras”. 

Este estudo também contribuiu como base e motivação para os próximos estudos 

experimentais, pois o mesmo é exploratório, com notadas limitações quanto a quantidade de 

questões do teste Bebra, quantidade das habilidades de pensamento computacional exploradas, 

quantidade de participantes e níveis de experiência heterogêneos. Outra lacuna a ser sanada 

será na parte da avaliação, onde buscaremos o auxílio de professores de computação para 

avaliar o aspecto de consonância do game design com a habilidade de pensamento 

computacional proposta.  
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6. Estudo Experimental 

Este capítulo apresenta um estudo experimental realizado para coletar evidências acerca 

das hipóteses trabalhadas por esta pesquisa. O estudo é composto pela execução de dois 

experimentos controlados, cujos delineamentos experimentais são similares, mudando-se a 

forma de replicação interna dos mesmos. São apresentados no capítulo: objetivos, materiais, 

design experimental e os procedimentos utilizados para conduzir e analisar os dois 

experimentos.  

6.1 Planejamento do Estudo 

A seguir são apresentados os detalhes de planejamento do estudo experimental em 

questão, o qual seguiu o processo definido por Wohlin et. al (2012). 

6.1.1 Objetivo 

Este estudo teve como objetivo investigar a criação do Game Design a partir das descrições 

das habilidades do pensamento computacional e das questões do Teste Bebras, verificando se 

estes são boas fontes para construção de game design. Para guiar o planejamento deste estudo, 

as seguintes hipóteses de pesquisa dessa dissertação foram consideradas: 

• H2: É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da descrição 

das habilidades de pensamento computacional. 

• H3: O jogo não irá perder os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido 

baseado em questões do Teste Bebras. 

• H4: A idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo 

criativo. 

• H5: Idealizar a partir das questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os 

aspectos pedagógicos do ensino de pensamento computacional. 

Desta forma, os tratamentos investigados por este experimento são os materiais de entrada 

para o processo de game design de jogos digitais voltados para se trabalhar habilidades de 

pensamento computacional, a saber: (i) o uso das descrições das habilidades do pensamento 

computacional; o uso de questões do Teste Bebras. 
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6.1.2 Delineamento Experimental 

Para este estudo, é importante a escolha de um delineamento experimental que controlasse 

alguns fatores que poderiam influenciar indevidamente os resultados. O primeiro deles é à 

experiência dos participantes, pois diferentes conhecimentos e experiências prévias podem 

influenciar diretamente no desempenho da atividade de game design. O segundo fator a ser 

controlado representa as habilidades do pensamento computacional, visto que dependendo da 

habilidade, pode ser mais simples ou mais complexa a atividade de game design.  

Sendo assim, optou-se por usar o delineamento de Quadrado Latino (Box, Hunter e 

Hunter, 2005), que tem por objetivo controlar o efeito de dois fatores de ruído (fatores que 

influenciam de forma indesejada e não controlada o resultado do experimento). De fato, o 

quadrado latino permite um bom controle quando existem dois fatores envolvidos no 

experimento (Leroy, 2011). 

Cada quadrado latino é organizado neste caso como uma matriz dois por dois, como 

ilustrado na Tabela 3. Para aplicar esse delineamento experimental aos nossos fatores a serem 

controlados, posicionamos os participantes como índices das linhas e as habilidades como 

índices das colunas. Dessa forma, O participante 1 irá aplicar o tratamento 1 para criar um 

game design considerando a habilidade 1, e aplicará o tratamento 2 para criar um game design 

considerando a habilidade 2. Procedimento similar é realizado pelo participante 2. Com isso, 

todos os participantes terão contato com todos os tratamentos e habilidades envolvidas no 

quadrado latino. 

 

Tabela 3: Modelo do Quadrado Latino utilizado no experimento. 

Quadrado 

Latino 

Habilidade 1 Habilidade 2 

Participante 1 Tratamento 1 Tratamento 2 

Participante 2 Tratamento 2 Tratamento 1 

 

A replicação em um experimento do tipo Quadrado Latino é feita replicando-se um 

quadrado completo, mudando linhas (participantes), colunas (habilidades) ou linhas e colunas 

(participantes e habilidades). Em um experimento, a variabilidade é importante para que os 
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resultados possam ser melhor generalizados, mesmo que ainda limitados para situações 

similares. Entretanto, essa mesma variabilidade diminui a precisão da análise dos resultados e 

da identificação dos efeitos do que se está investigando. Por esse motivo, decidiu-se pela 

divisão do estudo em dois experimentos. No primeiro, optou-se por variar as habilidades 

(cabeçalhos das colunas) e manter os mesmos participantes (cabeçalhos das linhas) em cada 

quadrado latino. Para o segundo experimento, ocorreu o inverso. 

Neste sentido, a divisão da avaliação em dois estudos se justifica, uma vez que 

introduzir em um único experimento as duas formas de variabilidade poderia reduzir 

significativamente a capacidade do estudo de detectar diferenças significativas entre os 

tratamentos investigados. 

6.1.2.1 Configuração dos Quadrados Latinos no 1º Experimento 

O primeiro experimento é organizado em cinco réplicas de quadrados latinos, conforme 

mostrado pelas Tabelas 4,5 e 6. Dois participantes realizarão o desenvolvimento de game 

designs e dez habilidades de pensamento computacional diferentes são consideradas para isso,  

Tabela 4: Quadrado latino 1 e 2  

 

      

   

Tabela 5: Quadrado Latino 3  

Quadrado 3 

Habilidades Paralelismo Automação 

Participante 1 Questão 2016 

BebrasUk 

Descrição da 

habilidade 
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Hurlers Shake 

Hands 

Participante 2 Descrição da 

habilidade 

Questão 

Clingingrobot2015 

 

 

 

Tabela 6: Quadrado Latino 4 e 5 

 
 

 

Assim, na execução do estudo, cada participante elabora 10 game designs, cada um 

trabalhando uma habilidade diferente, sendo 5 deles baseado nas descrições das habilidades e 

os 5 restantes usando questões comentadas do teste Bebras. 

6.1.2.2 Configuração dos Quadrados Latinos no 2º Experimento 

O segundo experimento é organizado em 5 réplicas, variando-se os participantes e 

mantendo as mesmas duas habilidades em cada quadrado latino, conforme mostrado pelas 

Tabelas 7 a 11. Dez participantes realizarão o desenvolvimento dos game designs, 

considerando as duas habilidades selecionadas de pensamento computacional. 

 

Tabela 7:  Quadrado Latino 1 

Quadrado 

Latino 

Participante 1 Participante 2 

Habilidade 1 Questão 

Bracelet 2016 

Descrição da 

habilidade 
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Habilidade 2 Descrição da 

habilidade 

Questão -
Toothbrushes 2015 

 

 

Tabela 8: Quadrado Latino 2 

Quadrado 

Latino 

Participante 3 Participante 4 

Habilidade 1 Questão 

Bracelet 2016 

Descrição da 

habilidade 

Habilidade 2 Descrição da 

habilidade 

Questão -
Toothbrushes 2015 

 

 
Tabela 9: Quadrado Latino 3 

Quadrado 

Latino 

Participante 5 Participante 6 

Habilidade 1 Questão 

Bracelet 2016 

Descrição da 

habilidade 

Habilidade 2 Descrição da 

habilidade 

Questão -
Toothbrushes 2015 

 

 

Tabela 10: Quadrado Latino 4 

Quadrado 

Latino 

Participante 7 Participante 8 

Habilidade 1 Questão 

Bracelet 2016 

Descrição da 

habilidade 

Habilidade 2 Descrição da 

habilidade 

Questão -
Toothbrushes 2015 

 

 

Tabela 11: Quadrado Latino 5 

Quadrado 

Latino 

Participante 9 Participante 10 
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Habilidade 1 Questão 

Bracelet 2016 

Descrição da 

habilidade 

Habilidade 2 Descrição da 

habilidade 

Questão -
Toothbrushes 2015 

 

 

6.1.3 Material Experimental 

 Os materiais utilizados no experimento estão relacionados aos tratamentos 

investigados. Para o tratamento descrição da habilidade, foram utilizadas as descrições das 

habilidades de pensamento computacional conforme a International Society for Technology in 

Education (ISTE), em colaboração com a Computer Science Teachers Association (CSTA) e a 

National Science Foundation (NSF). O material elaborado pela comunidade internacional toma 

como base nove definições essenciais à ciência da computação, a saber: coleta, análise, 

representação de dados, decomposição de problemas, abstração, algoritmos, automação, 

paralelismo e simulação. Como também usamos como base o Guia de conceitos de pensamento 

computacional continha essas nove habilidades com a de generalização. 

 Um exemplo de descrição de habilidade de pensamento computacional fornecido aos 

participantes pode ser conferido na Figura 10. É importante observar a existência de dicas ou 

exemplos para ilustrar como aquela habilidade pode ser trabalhada com os alunos. 

 

 

 Figura 10: Descrição textual paralelismo 
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 Quanto ao segundo tratamento, o uso de questões do teste Bebras, este experimento faz 

uso do próprio enunciado da questão (Figura 11), sua resposta comentada e os comentários 

(Figura 12) das habilidades do pensamento computacional trabalhada. Estas informações são 

as normalmente encontradas no site do Bebras Challenge.  

 

Figura 11: Enunciando da questão do Teste Bebras. 

 
 

Figura 12: Resposta da questão do Teste Bebras, explicação e comentário PC trabalhada. 

6.1.2.1 Material Usado no Primeiro Experimento 

O primeiro experimento visa investigar o game design considerando uma maior 

variabilidade de habilidades de pensamento computacional (PC). Por isso, dez habilidades 

foram selecionadas através de sorteio, da lista de habilidades de PC definidas pela CSTA  
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(Computer Science Teachers Association)  e pela ISTE (International Society for Technology 

in Education) e (Computational Thinking Concepts Guide) 

(CSTA, ISTE, 2011). Em seguida, foram extraídas as definições dessas habilidades, 

juntamente com exemplos de aplicações práticas. Para fazer as comparações, foram 

selecionadas, através de sorteio, 10 questões dos testes Bebras de 2015 e 2016, cada questão 

trabalhando uma das habilidades sorteadas. 

6.1.2.2 Material Usado no Segundo Experimento 

O segundo experimento visa investigar o game design considerando uma maior 

variabilidade de participantes. Por isso, 10 participantes que trabalham na área de jogos foram 

selecionadas.   

Em seguida, foram sorteadas duas das habilidades de pensamento computacional 

utilizadas no primeiro experimento, juntamente com os exemplos de suas aplicações práticas. 

Assim, em cada quadrado variamos os participantes e fixamos as habilidades. 

6.1.3 Participantes 

 Para a execução do experimento, existem dois perfis necessários. O primeiro é para o 

desenvolvimento do game design. Para isso, foram escolhidos alunos e profissionais com 

experiência semelhante em criação de game design e desenvolvimento de jogos digitais. O 

segundo perfil de participante está relacionado ao avaliador dos game designs desenvolvidos. 

Para este perfil, foram considerados profissionais da área de jogos digitais e professores de 

computação, uma vez que o tema envolve tanto questões de game designs como de pensamento 

computacional. 

6.1.3.1 Perfil dos Participantes no Primeiro Experimento 

Com relação ao o perfil dos participantes que executaram o primeiro experimento, a Tabela 5 

apresenta campos referentes à idade, experiência e tempo de trabalho dos participantes com 

jogos. Vale ressaltar que, embora possuam boa experiência com desenvolvimento de jogos 

digitais, ambos são estudantes de um curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação. 
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Tabela 12: Perfil dos participantes 

Participante 1 Participante 2 

Idade: 23 anos 

 

Idade: 20 anos 

 

Experiência com 

desenvolvimento com Jogos: 

Média 

Experiência com 

desenvolvimento com Jogos: 

Média 

Tempo de Trabalho com 

jogos: mais de 2 anos 

Tempo de Trabalho com 

jogos: mais de 2 anos 

 

  

Já o perfil dos professores de pensamento computacional responsáveis pelas avaliações 

do experimento pode ser visualizado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Perfil dos professores 

Sexo Idade Anos de experiência 

docente: 

Feminino Entre 30 e 50 Entre 5 e 10 

Masculino Entre 30 e 50 Entre 5 e 10 

Feminino Entre 30 e 50 Entre 10 e 20 

Masculino Entre 30 e 50 Entre 10 e 20 

Masculino Menor que 30 Menor que 5 

 

Em relação ao perfil dos avaliadores quanto aos aspectos referentes à qualidade dos jogos, 

foram três participantes com as seguintes características: 

• Trabalham com desenvolvimento de jogos a um período entre 3 a 5 anos. 

• Possuem títulos de Mestre em Ciência da Computação. 

• Realizam pesquisas na área de jogos há 2 anos.   

6.1.3.2 Perfil dos Participantes no Segundo Experimento 

Com relação ao perfil dos participantes do segundo experimento, a Tabela 13, apresenta 

campos referentes à idade, experiência e tempo de trabalho dos participantes com jogos.  
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Tabela 13: Perfil dos Participantes da execução de experimento. 

Quantidade 

dos 

Participantes 

Idade Anos de experiência com 

jogos: 

2 Entre 30 e 50 Entre 10 e 15 

8 Entre 20 e 30 Entre 5 e 10 

 

Já com relação aos avaliadores do experimento, os participantes são os mesmos 

professores e profissionais de jogos que participaram do primeiro experimento.  

 

6.1.4 Tarefa dos Participantes 

 Aos participantes relacionados ao desenvolvimento de game designs é solicitada a 

elaboração do game design de jogos digitais, um para cada material experimental entregue ao 

mesmo (descrições das habilidades ou questões comentadas do teste Bebras), dependendo da 

configuração do quadrado latino ao qual o participante foi alocado. Esses participantes recebem 

um modelo simplificado do Documento de Game Design (Tabela 4) para organizar a 

elaboração de sua proposta de game design.  

 

Tabela 14: Descrição dos itens contidos no game design simplificado. 

Descrição 

Plataforma 

Data de Criação 

Horário de Início: 

Horário de Término 

Classificação: 

Descrição: 

Objetivos: 

Pré-Requisitos 

 

 Por outro lado, os participantes avaliadores receberam game designs desenvolvidos ao 

longo do experimento, sem a identificação do autor ou do tratamento utilizado, e realizam a 

avaliação da qualidade do game design seguindo um formulário fornecido para os mesmos. 
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6.1.5 Procedimentos de Análise dos dados  

 

Com relação às hipóteses atribuídas a este estudo, avaliamos cada uma delas da seguinte forma:  

H2: É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da descrição das 

habilidades de pensamento computacional. 

A avaliação é baseada em entrevistas com os participantes que desenvolveram game 

designs para compreender as facilidades e dificuldades encontradas durante as tarefas 

realizadas ao longo estudo. Na entrevista, uma comparação é feita de como foi a experiência 

criando o game design a partir das questões comentadas do Teste Bebras e a partir das 

descrições das habilidades. 

 

H3: O jogo não irá perder os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido 

baseado em questões do Teste Bebras. 

Os documentos de games design são avaliados por profissionais da área de jogos 

digitais e por professores de computação que, ao avaliarem, geram evidências sobre os aspectos 

citados na hipótese. 

 

H4: A idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo criativo. 

 A opinião dos participantes desenvolvedores de game design do experimento será 

levada em consideração no que diz respeito ao processo criativo de criação do game design. 

Evidências também são obtidas a partir da análise dos game designs produzidos. 

 

H5: Idealizar a partir das questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os 

aspectos pedagógicos do ensino de pensamento computacional 

Os game design é avaliado por professores de graduação de computação, que verificam 

se eles realmente abordam as almejadas habilidades do pensamento computacional. Esta 

verificação se dá pela comparação das habilidades de pensamento computacional usadas como 

entrada no desenvolvimento do game design e aquelas identificadas pelos avaliadores.  

6.2 Execução dos Experimentos 

Para execução do primeiro experimento, foram realizados encontros diários de três horas de 

duração cada um, durante uma semana. No primeiro dia realizamos a execução do sorteio das 
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habilidades e em seguida a apresentação do experimento aos participantes. Para os dias 

seguintes, realizamos a execução do experimento. 

Relacionada a execução do segundo experimento, foram realizados encontros diários 

de quatro horas de duração cada um, durante duas semanas. No primeiro dia realizamos a 

execução do sorteio das habilidades e, em seguida, a apresentação do experimento aos 

participantes. Em cada tarde trabalhávamos com uma dupla, devido aos horários disponíveis 

dos participantes.  

De maneira geral, a execução dos dois experimentos ocorreu de acordo com o 

planejado, sem necessidades de ajustes nos procedimentos previamente definidos. 

6.3 Análise dos Resultados 

A seguir, é apresentada a análise dos resultados dos experimentos, de acordo com cada hipótese 

trabalhada por este estudo. Para isso, o resultado de cada experimento é analisado 

individualmente e depois de forma conjunta. 

H2: É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da descrição das 

habilidades de pensamento computacional. 

 

Com relação a analisar essa hipótese, os seguintes aspectos serão observados em ambos os 

experimentos realizados: eficácia dos tratamentos investigados, facilidades, dificuldades 

encontradas como a comparação entre o aspecto facilitador para idealização do game design a 

partir da questão do teste Bebras ou por meio da descrição. De primeiro momento 

apresentaremos os resultados do experimento 1 e após os do experimento 2. 

Assim, para o experimento 1, foi realizada a investigação dados que possam dar suporte 

ou refutar esta hipótese, os dois participantes do experimento responderam a um questionário 

sobre o processo de criação do game design. Veja abaixo as perguntas e respostas feitas a cada 

um, em que P1 representa a resposta do participante 1 e P2 representa a resposta do participante. 

 

Tabela 15: Questionário aos Participantes 

Perguntas relacionadas a criação a partir 

do Teste Bebras. 

 

Perguntas relacionadas a criação a partir 

da descrição das habilidades. 

 

1. O que você acha de criar o game design por 

meio das questões? 

P1: Extremamente eficaz P2: Muito eficaz 

1. O que você acha de criar o game design por 

meio das questões? 

P1: Nada eficaz   P2:Nada eficaz 
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2. Com relação ao esforço de tempo? 

P1: Médio P2: Baixo 

2. Com relação a criatividade? 

P1: Ajudou P2: Ajudou 

3. O tempo foi suficiente? 

P1: Sim P2: Sim 

 

 

2. Com relação ao esforço de tempo? 

P1: Alto P2: Médio 

3. Com relação a criatividade? 

P1: Limitou P2: Ajudou 

4. O tempo foi suficiente? 

P1: Sim P2: Sim 

 

 

 

A pergunta final do questionário foi para indicar se no contexto geral eles tiveram 

alguma dificuldade para criar os games designs. O primeiro participante P1 relatou que nas 

questões com apenas descrição da habilidade do PC a associação da habilidade com o game 

design ficou muito vaga, tornando bem mais difícil a concepção de uma ideia com tão poucas 

referências. Em contrapartida nas questões cujo objetivo foi elaborar um game design em cima 

das questões da Bebras, havia referência (ao menos em essência) do que o jogo deveria conter. 

Já o segundo participante P2 relatou que o Teste Bebras contribuiu para criação dos 

game design, pois o ajudou como base para idealização no processo criativo e de 

compreensão da habilidade. Porém. ele relatou que teve dificuldade em uma habilidade em 

específica, a de automatização, pois o mesmo teve dificuldade para conseguiu associar esta 

habilidade e assim criar o game design.  

Percebemos por meio das respostas do questionário e do acompanhamento realizado no 

experimento 1 que os participantes consideraram mais fácil a idealização de game design, 

usando as questões do Teste Bebras, ajudando-os como base criativa para criação dos game 

design e até mesmo contribuindo na associação da compreensão da habilidade.  

Outra evidência levada em consideração  para esta análise da hipótese 2  no 

experimento 1, foi o fator tempo, enquanto cada participante produziu seus game designs o 

tempo foi cronometrado de início ao fim, deste modo geramos um gráfico que nos permitiu 

analisar como o fator tempo variou quando o game design foi criado a partir da questão do 

Teste Bebras e quando o game design foi criado usando unicamente a descrição da habilidade 

do pensamento computacional. 

 Analisando esses tempos, percebemos que os game designs baseados somente na 

descrição das habilidades do PC levaram mais tempo para serem produzidas do que os game 
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designs baseados na questão do Teste Bebras. Sumarizando os dados coletados obtivemos o 

gráfico abaixo. 

 

 

Figura 13: Gráfico Tempo de criação de Game Design. 

 

 Por meio da análise do gráfico da figura 13, pudemos perceber que sete, dos dez game 

designs cujo tempo para elaboração se enquadraram no menor intervalo de tempo (entre 20 a 

30 minutos), são referentes aos game designs criados a partir das questões do Teste Bebras, 

enquanto que apenas três desses game designs foram criados pelas descrições de habilidade 

de pensamento computacional. Levando em consideração os tempos entre 40 a 60 min. e 

superior a 60 min. temos a maior quantidade de documentos de game design produzidos a 

partir da descrição de habilidades. 

Em suma pudemos perceber que o fator tempo foi importante e forneceu evidências 

para hipótese 2, no experimento 1, uma vez que os participantes já haviam relatado no 

questionário a facilidade que tiveram de idealizar o game design a partir das questões do 

Teste Bebras . Outro fator levando em consideração foi o tempo, pois podemos inferir a partir 

do gráfico da figura 13 que os games designs que foram idealizados por meio das questões 

do Teste utilizaram de menos tempo, que comparando com os criados por meio das 

descrições de habilidades.  

Dessa forma partindo para análise do experimento 2 trazendo evidências para está 

hipótese 2 obtivemos os seguintes resultados: 
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Para realizar essa avaliação com os 10 participantes, foi feito o seguinte questionamento 

aos participantes: “Qual dos instrumentos possibilitou maior facilidade para criar os 

documentos de game design?” Com esta pergunta obtivemos os seguintes dados, que são 

apresentados no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 14: Gráfico da Facilidade de Criação do Game Design 

 

Verificamos assim, a partir deste gráfico que dos participantes, 80%, relataram maior 

facilidade para criar o game design por meio da questão do Teste Bebras, quanto apenas 20% 

que relataram maior facilidade a partir da descrição da habilidade de pensamento 

computacional. Com estas evidências temos mais dados para dar suporte a esta hipótese 2, os 

participantes também justificaram por meio do seu relato que as questão do teste, otimizaram 

o tempo para eles poderem elaborar o game design por ter mais detalhe e  por sua estrutura , 

podemos observar esta contribuição  por meio do tempo cronometrado na idealização de cada 

game design. 

Consequentemente neste experimento 2, também avaliamos o fator tempo, enquanto 

cada participante produziu seus game designs o tempo foi cronometrado de início ao fim,  e 

conforme foi no experimento 1 sumarizamos os dados e geramos que nos permitiu analisar 

como o fator tempo variou quando o game design foi criado a partir da questão do Teste Bebras 

e quando o game design foi criado usando unicamente a descrição da habilidade do pensamento 

computacional. Analisando esses tempos, percebemos que os game designs baseados somente 

na descrição das habilidades do PC que levou mais tempo para ser produzido. Sumarizando 

estes valores obtivemos o gráfico abaixo, em que pudemos constatar que da descrição das 
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habilidades exigiu mais tempo do participante, do que a partir da criação por meio das questões 

do Teste.  

 Percebemos assim, que as faixas de tempos, (entre 40 e 60 min) e (superior 60 min) 

foram contempladas a maior quantidade, de   documento de game design criados por meio da 

descrição de habilidade de pensamento computacional. Desta forma, inferimos que o fator 

tempo também serve como evidência para hipótese 2, tendo em vista, que com menos tempo 

os participantes conseguiram criar mais game design, 

 

 

Figura 15: Gráfico do Tempo para criar Questão e Descrição. 

 

Outra questão foi levantada aos participantes do experimento 2: “Qual dos instrumentos 

possibilitou maior facilidade para criar os documentos de game design?”  Com esta pergunta 

obtivemos os seguintes dados, que são apresentados no gráfico abaixo. 
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Figura 16: Gráfico da Facilidade de Criação do Game Design 

 

Assim pudemos inferir que dos participantes 80%, relataram maior facilidade para criar 

o game design por meio da questão do Teste Bebras, quanto apenas 20% que relataram maior 

facilidade a partir da descrição da habilidade de pensamento computacional. Com estas 

evidências temos mais dados para dar suporte a esta hipótese 2, os participantes também 

justificaram por meio do seu relato que as questão do Teste Bebras, otimizaram o tempo para 

eles poderem elaborar o game design por ter mais detalhe permitida por sua estrutura, podemos 

observar esta justificativa por meio do tempo cronometrado na idealização de cada game 

design. 

 A partir da exposição dos dados do experimento 1 e 2 encontramos evidências para essa 

hipótese 2, observamos que em ambos os   participantes dos experimentos relaram a facilidade 

de idealizar game design a partir da questão do teste bebras. Como também, outro ponto 

avaliado foi o fator tempo, cronometrado na criação de cada game design, que apontou o dado 

que os participantes levaram mais tempo foi criado o game design a partir da questão do Teste 

Bebras. Dessa forma a partir dessas analises obtivemos evidências que fornecer suporte para 

hipótese 2:”É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras do que da 

descrição das habilidades de pensamento computacional.” 

 

H3: O jogo não perde os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido baseado 

em questões do Teste Bebras. 
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   Para avaliação desta hipótese segue os resultados do experimento 1 e depois no segundo 

momento as do experimento 2. 

Primeiramente, é apresentando avaliação do experimento 1, que foi realizada por meio 

das análises das respostas do formulário, passado para três profissionais de jogos, averiguando 

os aspectos de criatividade motivação, engajamento. Para esta avaliação iniciou por meio, da 

apresentação do documento de game design, produzido pelos participantes do experimento, 

juntamente com um formulário, que possibilitou a coleta de evidências, que forneça suporte ou 

refutar esta hipótese 3.  

Com este propósito, partimos por abordar, enquanto os aspectos de motivação  foram 

apresentados uma quantidade de game design, produzidos no experimento e realizada, a 

seguinte questão para os profissionais de jogos:” houve algo interessante na descrição do jogo 

que capturou sua atenção?” Segue abaixo, os resultados coletados a partir da análise, desta. 

No gráfico ilustrado abaixo, podemos observar que 75% dos profissionais que 

preencheram os questionários relataram que tiveram interesse no jogo, descritos no Game 

Design, quanto apenas 25% relatou que não apresentaram interesse.  

 

 

Figura 17: Gráfico Interesse no Jogo descrito. 

 

Assim, por meio destas evidências, obtemos uma visão geral da avaliação enquanto ao 

aspecto de analisar se houve interesse e motivação da parte dos avaliadores que foram os 

profissionais de jogos diante dos game design elaborados. Contudo continuando a 

investigação partindo para a análise comparativa, verificando quais dos documentos 

de design classificados com interesse foram idealizados, a parti da questão do teste 
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Bebras e da descrição de habilidades. Segue abaixo a figura 18 com a representação 

desses dados. 

 

 

Figura 18: Comparação de interesse entre questão e descrição. 

 

Com esta análise comparativa percebemos que dos documentos classificando com 

interesse pelos avaliadores 57,1% foram idealizados a partir da questão do teste Bebras, quanto 

apenas 42,9% foram criados a partir da descrição do PC. Podemos assim fornecer evidências 

que os games designs idealizados por meio das questões obtiveram na avaliação um maior 

resultado quando comparando com a idealização a partir da descrição, diante disso oferecendo 

suporte enquanto ao aspecto de motivação para a hipótese 3, pois percebemos que os 

avaliadores avaliaram que se interessarem pelos jogos descritos. 

Com o intuito de fomentar evidências, quanto ao objetivo, do jogo descrito no game 

design, foram apresentados os documentos de game design, a seguinte questão, para 

os profissionais de jogos: “O objetivo do jogo descrito no game design ficou 

compreensivo?”. Segue a figura 19 abaixo, ilustrando as respostas. 
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Figura 19: Gráfico referente aos Objetivos do Jogo. 

 

Assim, obtivemos os seguintes resultados 70% dos documentos de game design foram 

classificados como compressivo quanto apenas 30% classificados como pouco incompressível. 

Podemos inferir, ainda quanto o objetivo descrito na descrição de cada jogo, nos documentos 

de game design, foram classificados em sua maioria como compreendidos. Porém para 

compreender quais dos documentos classificados com compressivo foram idealizados a partir 

das questões do teste, sumarizamos os dados no seguinte gráfico da figura 20: 

 

 

Figura 20: Gráfico comprando o aspecto de objetivo. 

Assim, com esses dados comparando os resultados dos documentos classificados como 

compreensivo obtivemos a seguintes observações, dos 10 documentos classificados como 

compressivo, 8 foram idealizados a partir da questão do teste Bebras, quanto apenas 6 

idealizados pela descrição de habilidade de pensamento computacional, percebemos desta 
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forma que dos documentos classificados como compreensivo obtiveram  um resultado  melhor 

quando  o idealizados a partir da questão do teste Bebras,  

Prosseguindo, com a avaliação da hipótese 3, foi realizado pelos avaliadores, análise a 

respeito dos documentos de game design criados, realizando a avaliação com relação a 

criatividade. O seguinte questionamento foi analisado os jogos descritos no game design, a 

partir da questão do Teste Bebras e da descrição da habilidade do PC: “O jogo descrito no 

documento de game design teve aspectos de criativo?”, os seguintes dados foram observados 

e representando, no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 21: Gráfico dos Aspectos de Criatividade. 

 

A partir desta questão os profissionais, responderam que 70% dos documentos de game 

design produzidos foram classificados como criativos, quanto apenas 30% dos game design 

descrito apresentaram aspectos pouco criativos. Deste modo realizamos outra análise para 

compreender quais destes foram classificados como criativos foram originados a partir do teste 

Bebras e da descrição de PC. Assim, obtivemos os seguintes resultados ilustrado na figura 22. 
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Figura 22: Aspecto Criativo comparando Questão e Descrição. 

 

Diante desses resultados observamos que dos 14 documentos de game design 

classificados como criativos 8 foram originados pela questão do teste Bebras e 6 pela descrição 

de habilidade de pensamento computacional (PC). Por outro lado, na coluna dos classificados 

como pouco criativo temos um total de 6 documentos de game design, de modo que apenas um 

destes, foi idealizado pela questão do teste. Podemos inferir, assim com essas evidências que o 

aspecto de criatividade esteve presente nos games design criados a partir das questões, viabiliza 

assim evidências, para a outra parte da hipótese 3, que afirma que jogo não perde o aspecto 

criativo, por ter sido baseado em questões do teste Bebras. 

Continuando a avaliação, para investigar, o aspecto de diversão, foi apresentada, uma 

quantidade de game design, produzidos no experimento e realizada, a seguinte questão para os 

profissionais de jogos: “Enquanto aos aspectos de diversão você classifica como o game 

design?”. Segue abaixo, os resultados coletados a partir da análise, desta questão. 
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Figura 23: Gráfico dos Aspectos de Diversão 

Nesta avaliação os profissionais, responderam que 40% dos documentos de game 

design produzidos, foram classificados como divertido quanto 60% dos game design, que 

foram classificados como sem aspectos de diversão. Dessa forma, foi feita outra investigação 

uma análise comparativa, para compreender se a idealização do game design a partir, das 

questões do Teste Bebras e das descrições do PC, tinha alguma influência na avaliação, 

destacada anteriormente, quanto ao aspecto de diversão. Assim realizou avaliação comparativa 

e a sumarização destes dados e representamos no gráfico abaixo. 

 

Figura 24: Gráfico da Comparação dos aspectos de Diversão. 

 

Com efeito, podemos inferir, por meio da análise, representada nessa figura 24, que a 

idealização dos game design, a partir da descrição de habilidades de pensamento 
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computacional, influenciou o fato de ser avaliado como divertido, pois, diante dos game design, 

avaliados obtiveram a quantidade do total de 14 classificados com pouca diversão, destes 10 

foram idealizados, a partir da descrição da habilidade de pensamento computacional. Por outro 

lado, dos 8 classificados como divertido, os 6 eram referentes aos game design idealizados com 

base na questão do Teste Bebras, ou seja, a maioria dos classificados como divertidos foram 

originados da questão. 

 Deste modo, permiti inferirmos as seguintes constatações que em suma, dos 20 

documentos de game design avaliados, apenas 8 foram classificados como divertidos, ou seja 

a hipótese 3 no geral apresentou uma limitação de primeiro momento com o aspecto de diversão 

mas, depois  ao se avaliar de modo separado e realizar uma comparação com os game design 

criados a partir da questão e da descrição das habilidades PC. Podemos inferir que encontramos 

evidências no experimento 1, para dar suporte a essa hipótese 3, na parte que afirma não perder 

os aspectos de diversão se criados por questões do instrumento avaliativo no caso, o Teste 

Bebras. 

Continuando as investigações, partimos para as análises dos avaliadores, no 

experimento 2: 

Com relação as análises do experimento 2, para essa hipótese 3, abordamos os aspectos 

de modo separados também, conforme a avaliação no experimento 1, o procedimento foi 

semelhante, em que foi passado um formulário, questionando quanto aspecto de diversão como 

eles classificavam os jogos descritos no game design. Dessa maneira com este questionamento 

obtivemos as seguintes informações, ilustrado na figura 25 abaixo. 

 

 
 

Figura 25: Gráfico aspecto de diversão. 
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Assim, por meio destes dados apresentando no gráfico 25, permite analisarmos que os 

profissionais avaliaram, que 55% dos game design criados foram classificados como divertido, 

quanto apenas 45 % que foram classificados sem diversão. Podemos assim inferir, com estes 

dados que o percentual maior foram os dos game designs classificados como divertido por mais 

que a  diferença tenha sido pouca apenas de  10% .Nisto para coletar mais evidências, uma 

análise comparativa foi realizada, do seguinte modo, averiguo quais dos game design foram 

classificados como divertidos foi originado a parti das questões do Teste Bebras e quais por 

meio da descrição de habilidade do pensamento computacional. Realizando esta análise 

obtivemos os seguintes resultados ilustrados no gráfico na figura 26. 

 

 

Figura 26: Gráfico comparando o aspecto diversão a partir da questão e descrição. 

 

Assim conforme  as análises destes dois gráficos, da figura 25 e 26, podemos inferir as 

seguintes proposições que por mais que o número de documentos de game design classificados 

como divertidos não tenha sido tão superior, tendo apenas uma diferença de 10%, apresentando 

na figura 25, realizamos no segundo momento outra avaliação  comparativa para saber se a 

idealização a partir da questão do Teste Bebras teve alguma influência, percebemos que sim, 

pois do total classificado como divertido 63,6% foi referente aos documentos de game design 

criados a partir da questão do teste quanto 36,4% criados a partir da descrição de habilidade 

PC. Assim com essas análises podemos oferecer suporte a hipótese 3, quando afirma que jogos 

não irão perder os aspectos divertidos, tendo em vista que os documentos de game design 

idealizados por meio da questão teste bebras obtiveram um maior resultado, 
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Deste modo no experimento 2, partindo para avaliação quanto o aspecto de motivação, 

os avaliadores, que são os mesmos do experimento 1, avaliaram o seguinte quesito, se os game 

designs, produzidos, apresentaram interesse e motivação quanto seu objetivo e descrição. 

Dessa forma obtivemos os seguintes resultados ilustrado na figura 27  

Verificamos que 85% dos avaliadores responderam que os games design tinham 

aspectos que geraram motivação e interesse no jogo descrito, enquanto apenas 15% dos 

documentos não foram avaliados com este aspecto. Dessa forma é propiciado evidências que 

fornece suporte a hipótese 2 no ponto que afirma que jogo não irá perder os aspectos de 

motivação. Assim é sumarizando e apresentado os seguintes dados da figura 27. 

 

 

 

Figura 27: Gráfico Aspecto de motivação na descrição do game design. 

 

Ainda foi realizada uma análise comparativa em que observou quais dos documentos 

de game design que foram classificados de modo positivo como interesse quais deles foram 

originados a partir da questão do teste bebras e obtivemos os seguintes resultados apresentados 

na figura abaixo. 



79 

 

 

Figura 28 Experimento 2-Houve interesse no Game Design. 

  

Assim com esta análise comparativa percebemos que neste experimento 2, obteve um 

bom percentual enquanto os documentos de game design que foram classificados como 

interessantes,  tanto para os idealizados a parti da questão do bebras  que obtiveram 52,9% 

quanto os idealizados pelo game design que obtiveram 47,1% pois a diferença  deles foram 

poucas em torna da avaliação. Isto implica inferirmos que os game designs criados obtiveram 

uma boa avaliação no aspecto de motivação e no contexto de serem idealizados pela questão 

do teste também consequentemente propiciando evidencias para parte da hipótese 3, jogo não 

irá perder os aspectos de motivação por ter sido baseado em questões do Teste Bebras. 

Continuando as investigações, partimos para as análises dos avaliadores, a respeito da 

criatividade quanto aos documentos de game design avaliados, obtivemos os seguintes 

resultados. Nesta avaliação foi mostrado análise comparativa dos documentos de game design 

classificados como criativos quais foram idealizados a partir da questão do teste. Os dados são 

representados na figura 29, abaixo. 
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Figura 29: Gráfico do aspecto criativo dos documentos de game design criados. 

 

Dessa forma com esta análise apresentada no gráfico 29, percebemos que dos 9 

documentos de game design classificados como criativos 7 foram idealizados a partir do teste 

bebras e ao contrário dos idealizados a partir da descrição de habilidade que obtiveram apenas 

3 classificados como criativos e 8 classificados como pouco criativos. Inferimos assim que o 

teste bebras contribuir na idealização dos game design e fornece assim suporte a hipótese 3 no 

contexto que afirma que o jogo não irá perder os aspectos de criatividade por ter sido baseado 

em questões do Teste. 

Em suma com cada uma das análises realizadas no experimento 2, observamos que os 

dados coletados forneceram suporte a hipótese 3, que jogo criado não irá perder os aspectos de 

diversão, motivação, criativo, por ter sido baseado em questões, que no caso do experimento 

questões do Teste Bebras. 

 Assim,  por fim encontramos com experimento 1,que os dados coletados serviram como 

evidências para constatar que os game designs idealizados, não perdeu  os aspectos de diversão, 

motivação e criatividade por ter sido baseado em questões do Teste Bebras, mesmo quando 

apresentou alguns  dos seus  dados com limitação, que foi no caso do aspecto divertido, e  logo 

em seguida se fez uma avaliação separado percebeu que os classificado na maioria com 

divertidos eram originados, a partir, da questão do Teste Bebras e encontramos assim 

evidências para esta hipótese.  

 Consequentemente também no experimento 2, foi encontrada evidencias que 

forneceram suporte a hipótese 3 e cada um dos seus aspectos tratados na afirmação, e que deste 
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modo os game design do jogo criado não perderam os aspectos de diversão, motivação, 

criativo, por ter sido baseado em questões, que no caso do experimento questões do Teste 

Bebras. Outro ponto interessante é que no experimento 2 não apresentou nenhuma limitação 

enquanto ao aspecto de diversão que foi encontrado no primeiro momento no experimento 1,  

e contudo  foi encontrada em ambos experimentos evidências que forneceram suporte para essa 

hipótese 3. 

 

H4: A idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo criativo. 

 

Para avaliação desta hipótese no experimento 1, foram analisando os documentos de 

game design criados após termos os dados dos game design classificados como criativos, 

sumarizamos do total de classificados como criativo e realizamos uma comparação de quantos  

o porcentos dos documentos foram idealizados a partir da questão do Teste Bebras e quantos  

porcentos representam os idealizados a partir da descrição de habilidade de pensamento 

computacional, assim obtivemos os seguintes dados representando no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 30: Gráfico avaliando a criatividade enquanto o documento de game design produzido 

 

Por meio, desses dados temos as seguintes constatações, que dos documentos do game 

design classificados como criativos, 57,1% foram classificados como criativos tiveram sua 

idealização a partir  da questão do Teste Bebras, quanto apenas 42,9% que foram criadas a 

partir da descrição de habilidades de PC.Com estes oferecemos suporte a hipótese 4, que afirma 

que a idealização do jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo criativo. 
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pois por meio da avaliação dos profissionais de jogos, observamos que os documentos 

de game design criados, a partir da questão do teste, obtiveram maior percentual na 

classificação como criativos. 

Partindo ainda,  para análise do experimento 2, investigando  também este aspecto 

criativo,  foi feito o mesmo questionamento aos participantes e a resposta dos participantes que 

fizeram parte da execução do experimento, em que foi levantando o questionamento a respeito, 

do aspecto de criatividade para criação do game design, e sumarizando, estes foram dados, no 

gráfico é ilustrado abaixo. 

 

 

Figura 31: Gráfico sobre a Facilidade Criativa para Criar o Game design. 

Por meio, desses dados temos as seguintes constatações, que dos documentos do game 

design produzidos, 70% foram classificados como criativos tiveram sua idealização por meio 

da questão do Teste Bebras, quanto apenas 30% que foram criadas a partir da descrição de 

habilidades de PC, e classificados como criativos.Com estes dados podemos oferecer suporte 

a hipótese 4, que afirma que a criação dos game design por meio  das questões do Teste Bebras 

favorece o processo criativo, pois  por meio da avaliação dos profissionais de jogos, 

observamos que os dados coletados os documentos de game design criados,  foram classificado 

na sua maioria como criativo os originados a partir da questão do teste. 

Por mais que neste ponto questionado os participantes sobre quais das fonte de 

idealização os favorecia para explorar a criatividade responderam dos 10 participantes,  6 que 

preferiram criar o game design a partir, da descrição da habilidade de pensamento 

computacional, na resposta deles ainda acrescentaram que a descrição do PC, possibilitou 

maior capacidade criativa para elaborarem os jogos, quanto apenas 4 participantes, que 
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afirmaram preferir, a criação, a partir da questão do Teste Bebras .Podemos ainda com 

respostas dos participantes relatadas, que  escolheram a descrição do PC, pois para eles a  

criação do game design,  por meio da descrição da habilidade de pensamento computacional, 

devido na concepção deles, permitirem uma abrangência maior para desenvolverem a 

criatividade, por terem um campo mais aberto de possibilidades para criação dos game designs. 

Assim no experimento 2, percebemos este relato dos participantes,  enquanto a opinião 

deles referente ao aspecto criativo foi diferente dos da avaliação dos documentos de game 

design , porém para esta hipótese 4 consideramos as evidências dos avaliadores por se tratar da 

avaliação do  o resultado final dos game design criados,  e por estes avaliaram o game design 

sem saber se estes tinham sido originado da questão ou da descrição, e por fim constarem 

percebemos por meio dos dados que os documentos que mais foram classificados como 

criativos foi o a partir das questões . 

Percebemos assim que tanto no experimento 1 e 2 foram encontradas evidências que 

fornece suporte a hipótese 4 de que, o jogo na sua idealização a partir das questões do Teste 

Bebras favorece o processo criativo pois isto podemos identificar por meio dos dados 

apresentados a partir destas avaliações realizadas. 

 

H5: Idealizar a partir das questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os 

aspectos pedagógicos do ensino de pensamento computacional. 

Com relação, à investigação desta hipótese, foi realizada a avaliação dos game design, 

por professores universitários de pensamento computacional. Na qual, era apresentando para 

eles os documentos de game design e um formulário para marcar a habilidades de pensamento 

computacional, correspondente a descrição, para assim podemos avaliar se estava em 

conformidade com a habilidade PC, proposta inicialmente no experimento. Abaixo é ilustrado, 

na tabela 15, alternativas que era apresentada após os game design:  
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Tabela 16: Formulário dos Professores 

 
 

 

Considerando a avaliação, realizada temos os seguintes dados expostos no gráfico 

apresentado, abaixo. Dos 20 documentos de game design produzidos, 15 foram avaliados, pelos 

professores em concordância com as habilidades de pensamento computacionais proposta no 

experimento, ou seja, estavam de acordo com o fator de controle do experimento. 

Contra apenas 5 dos documentos de game design, que foram avaliados pelos 

professores, com outra habilidade de pensamento computacional, ao invés da proposta 

inicialmente. Deste modo, temos as evidências que dão suporte a hipótese 4, “A Partir de 

questões de instrumentos avaliativos aumenta a chance de garantir os aspectos pedagógicos 

trabalhados. 
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Figura 32: Gráfico da Avaliação dos Professores. 

Porém, vale ressaltar, ainda que todos os documentos de game design fossem avaliados, 

pelos professores e classificados com uma ou mais habilidade de PC, como isso já podemos 

apresentar evidências para que dar suporte a esta hipótese 5 de serem garantidos os aspectos 

pedagógicos no contexto trabalhado de pensamento computacional. Listamos abaixo na tabela 

alguns exemplos de como os professores avaliaram os game design, apresentando o nome dos 

jogos e as habilidades de pensamento computacional indicada por eles, para cada jogo. 

 
Tabela 17: Avaliação dos Professores experimento 1. 

Nome do Jogos  Habilidades listadas pelos Professores 

Math Farm Marcou todas as habilidades 

THINK and CLICK Simulação 

Algoritmos 

Representação De Dados 

Análise De Dados 

IT is Hand Simulator Coleta De Dados 

Representação De Dados 

Análise De Dados 

Simulação 

Algoritmos 

Geometria Geral Representação De Dados 

Análise De Dados 

Encontre o Suspeito Coleta De Dados 

Algoritmos 

Paralelização 

Captain’s Drone Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Algoritmos 
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Abstração 

Paralelização 

Labirinto Análise De Dados 

Algoritmos 

Abstração 

Medieval Building Coleta De Dados 

Algoritmos 

Abstração 

Fruit Samurai Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Representação De Dados 

Portal Rooms Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Algoritmos 

Rect Colorful Road Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Algoritmos 

Achando os números Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Decomposição De Problemas 

Infinity Market Shopping Coleta De Dados 

Algoritmos 

Organize as Figuras Análise De Dados 

Decomposição De Problemas 

Mining Sand Coleta De Dados 

Análise De Dados 

Algoritmos 

Automação 

 

Continuando avaliação partindo por investigar o experimento 2, desta hipótese 5, os 

avaliadores também foram os mesmos professores do experimento 1, e estes avaliaram os 

documentos de game design descritos os jogos. Pontuando essa avaliação obtivemos que todos 

os documentos de game design foram avaliados, pelos professores e classificados com uma ou 

mais habilidade de PC, como isso já podemos apresentar evidências para que fornecesse 

suporte a esta hipótese 5 de serem garantidos os aspectos pedagógicos no contexto trabalhado 

de pensamento computacional.  

 Abaixo temos a tabela 17, com exemplo de como foi avaliação dos professores com os 

nomes dos jogos, habilidade proposta no experimento e a habilidade listada pelos professores.  
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Tabela 18: Avaliação dos Professores do experimento 2. 

Nome do jogo 

Habilidade 

Proposta no 

experimento 

Habilidades listadas pelos 

professores 

 

 

 

Fuga 

 

 

 

Decomposição De 

Problemas 

 

Coleta de dado, 

Análise de dados, 

Decomposição De Problemas 

Algoritmos 

Abstração. 

 

 

 

Math Farm 

 

Reconhecimento de 

Padrões 

Reconhecimento de Padrões,  

Coleta de dado e 

Análise de dados. 

 

 

 

THINK and 

CLICK 

 

 

Reconhecimento de 

Padrões 

Simulação 

Algoritmos 

Representação de dados 

análise de dados 

Pesque e Pense Reconhecimento de 

Padrões 

Reconhecimento de Padrão, Coleta 

de dados, Análise de dados E 

Algoritmos 

Pirâmide Perdida Decomposição De 

Problemas 

Coleta De Dados 

Decomposição De Problemas 

Not so fast-food Decomposição De 

Problemas 

Decomposição De Problemas 

Coleta de dados, Análise de dados 

e Abstração 
 

Podemos inferir assim, por meio das evidências que por meio das descrições das 

habilidades de PC e das questões do teste bebras, estabelecidas no experimento, contribuíram 

para que os aspectos pedagógicos fossem priorizados na idealização de cada game design e 

garantidos na idealização dos game designs. Assim com avaliação dos professores temos 

respaldo e evidências que fornecem suporte a esta hipótese 5. 

Assim, avaliando os dois experimentos encontramos evidências que fornecem suporte 

para a hipótese 5, pois por meio de um teste Bebras que é bem elaborado por uma comissão 

como e pelas descrições das habilidades acabam por contribuir para que esses aspectos 

pedagógicos sejam garantidos e priorizados. 

6.4 Ameaça à Validade do Estudo  

Esta seção apresenta as possíveis ameaças à validade do estudo que podem ser identificadas. 

Em um experimento controlado, o pesquisador possui certo domínio sobre a quantidade e o 

tipo de participantes, quais participantes farão o quê, e em que momento haverá a intervenção. 

O autor Wainer ressalta que, a presença ou não de determinadas ameaças à validade do 
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experimento dependerá do delineamento experimental e procedimentos escolhidos pelo 

pesquisador (WAINER, 2007) 

Compreende-se que validade de um experimento está relacionada ao nível de confiança 

que se pode ter no processo de investigação experimental como um todo. Deste modo, podemos 

entender que o quão confiáveis são os elementos envolvidos nesse processo – desde a base 

teórica trabalhada até os resultados obtidos, inclusive a forma como são apresentados 

(Travassos et Al., 2002; Wainer, 2007). A seguir, são apresentadas as principais ameaças, 

possíveis impactos e formas de controle realizados. 

Ameaça: a experiência dos participantes pode influenciar na qualidade dos game designs 

criados. Possível impacto: game designs considerados com melhor qualidade devido ao uso 

das questões do teste Bebras, embora tenha sido por causa da maior experiência de algum dos 

participantes. Controle: uso do delineamento Quadrado Latino, que faz com que cada 

participante trabalhe com todos os tratamentos, de maneira balanceada. 

Ameaça: uma maior complexidade de alguma habilidade do pensamento computacional 

pode influenciar na qualidade dos game designs criados. Possível impacto: game designs 

considerados com melhor qualidade devido ao uso das questões do teste Bebras, embora tenha 

sido por causa do uso de alguma habilidade específica. Controle: uso do delineamento 

Quadrado Latino, que faz com que cada habilidade seja utilizada com ambos os tratamentos, 

de maneira balanceada. 

Ameaça: os participantes avaliadores podem ter seus comportamentos modificados por 

causa da presença ou do conhecimento do trabalho da pesquisadora durante o estudo. Possível 

impacto: um maior esforço positivo na criação ou avaliação de game designs criados a partir 

de questões do teste Bebras. Controle: a pesquisadora procurou interagir apenas o necessário 

com os participantes, bem como os manteve sem conhecimento acerca de suas hipóteses de 

pesquisa. No caso da avaliação dos game designs, os participantes avaliadores não tinham 

conhecimento do tratamento que deu origem a cada um deles. 

Ameaça: as habilidades exploradas no experimento não representarem bem as 

habilidades do pensamento computacional. Possível impacto: os resultados encontrados 

poderiam não valer para as habilidades do pensamento computacional como um todo. 

Controle: o primeiro experimento explorou 10 habilidades diferentes, as quais foram retiradas 

de guias sobre o assunto elaborados por instituições renomadas. 
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6.5 Considerações Finais 

Nesta capitulo apresentamos um estudo experimental que foi dividido em dois 

experimentos, no primeiro, optou-se por variar as habilidades (cabeçalhos das colunas) e 

manter os mesmos participantes (cabeçalhos das linhas) em cada quadrado latino. Para o 

segundo experimento, ocorreu o inverso. Neste sentido, a divisão da avaliação em dois estudos 

neste capitulo se justifica, uma vez que introduzir em um único experimento as duas formas de 

variabilidade poderia reduzir significativamente a capacidade do estudo de detectar diferenças 

significativas entre os tratamentos investigados. 

 Em geral com estes experimento podemos,  trazer evidências as hipóteses, como no 

caso da H2, que verificamos por meio do  relato dos participantes e avalição dos profissionais,  

a contribuição da criação do game design, a partir das questões do Teste Bebras, percebemos 

que os participantes conseguiram realizar de modo positivo a idealização dos game design, 

tanto no relato deles como mensurando o fator tempo em ambos experimentos observamos um 

ganho na criação de game design criados a partir da questão, do que ao invés da descrição da 

habilidade PC. 

 Outro ponto interessante que podemos concluir, por meio das evidências coletadas para 

cada hipótese como Teste Bebras, é uma boa fonte, para disseminar o Pensamento 

Computacional (PC) e contribuir no processo de idealização de game design, no contexto de 

criar jogos digitais com estas habilidades. Isto podemos até mesmo inferir essa constatação, 

devido a estrutura de apresentação e conteúdo do Teste, que facilita sua utilização, já que o 

mesmo fornece um manual do professor, com a descrição da habilidade trabalhada e de 

pensamento computacional, como uma explicação sobre a mesm 

 Podemos ainda, perceber que para ambos estudos nas análises da hipótese 3 e 4, que 

foram encontradas evidências que os  jogo criado não perderam  os aspectos de diversão, 

motivação, criativo, por ter sido baseado em questões do Teste Bebras como também na 

hipótese 4 foi visto que os games designs originados das questões do teste bebras favoreceu a 

criação dos game design criativos. 

Ainda na analises da hipóteses, encontramos na avaliação dos professores, referente à 

hipótese 5 sobre os aspectos pedagógicos para investigar se aumentaria a chance idealizados a 

criação do game design a partir do instrumento avaliativo, que no caso do estudo foi o Teste 

Bebras, encontramos  na avaliação deles que os game design continha a  habilidade do 
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pensamento computacional (PC) proposta no experimento, como ainda poderiam ser verificada 

outas habilidades de PC. 

Por fim, podemos perceber neste capitulo o quão é importante quando se trabalha com 

game design de jogos digitais no contexto no educativo, que no caso foi trabalhar as habilidades 

do pensamento computacional, termos uma boa base de idealização e como esta pode contribuir 

no processo de criação e até mesmo de otimizar enquanto fator tempo e pedagógico  do jogo, 

prova disto foram as avaliações tanto dos professores como dos profissionais de jogos. Pois ao 

se trabalhar com uma boa base diminuísse um pouco o risco dos jogos criados fugirem do seu 

objetivo inicial proposto.  
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7 Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais sobre esse trabalho, bem como 

trabalhos relacionados e encaminhamentos de trabalhos futuros que possam vir a serem 

desenvolvidos como continuidade do trabalho desenvolvido. 

7.1 Considerações finais 

 Tendo em vista a importância da disseminação do pensamento computacional nas salas 

de aulas, e o potencial que os jogos digitais têm para isso, este trabalho investigou uma forma 

de facilitar a elaboração de game designs que trabalhem habilidades do pensamento 

computacional. Mais especificamente, foram realizados estudos investigativos, visando 

elaborar e realizar a idealização de game design, a partir, do instrumento de avaliação, o Teste 

Bebras.  

O primeiro estudo realizado foi uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), realizada 

para entender como os jogos digitais educativos estavam sendo utilizados na educação básica. 

Observou-se as estratégias pedagógicas que eram utilizadas e se os estudos abordavam jogos 

que trabalhassem com o pensamento computacional.  

Por meio das questões de pesquisa que nortearam a Revisão Sistemática, foi percebido 

que, dentro dos estudos incluídos, apenas um dos trabalhos explicitou um jogo trabalhando 

com pensamento computacional. Desta Revisão Sistemática da Literatura, foram coletadas 

evidências que deram suporte para a Hipótese 1, que afirma: “Poucos jogos digitais estão 

sendo propostos para se trabalhar as habilidades de pensamento computacional”. 

Em seguida, foi realizado um estudo exploratório com o intuito investigar a produção 

de game designs de Jogos Digitais de Pensamento Computacional, tomando-se como base 

questões do Teste internacional Bebras. O estudo exploratório mostrou que as questões do 

Teste Bebras contribuíram como uma boa fonte de inspiração, ajudando aos participantes a 

produzir de maneira mais concisa e eficaz os documentos de game design. Este estudo gerou 

assim evidências iniciais para suportar a hipótese 2, que afirma “É mais fácil idealizar jogos a 

partir de questões do Teste Bebras do que da descrição das habilidades de pensamento 

computacional”. 

Ainda nesse mesmo estudo foi percebido como as questões do teste também puderam 

ajudar no processo criativo do game design. Foi observado que o aspecto criativo esteve 

presente em cada game design criado, fornecidas assim evidências para suportar a hipótese 3, 
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que afirma: “O jogo não perde os aspectos de diversão, motivação e criatividade por ter sido 

baseado em questões do Teste Bebras”. 

Com intuito de produzir evidências mais fortes para as hipóteses com uma maior 

variedade de habilidades e um maior número de participantes, foi elaborado um estudo 

experimental dividido em dois experimentos controlados, como visto no capitulo 6. O primeiro 

experimento produziu 20 documentos de game design criado por dois participantes com 

experiência na área de jogos e envolvendo 10 habilidades de PC diferentes. No experimento, 

controlou-se o fator experiência do participante e complexidade das habilidades de pensamento 

computacional através de um delineamento experimental do tipo Quadrado Latino. Os 

tratamentos investigados nesse experimento foram: (i) a elaboração de game design a partir de 

questões comentadas do teste Bebras; e (ii) a elaboração a partir das descrições das habilidades. 

O segundo experimento produziu quantidade equivalente de game designs em um 

delineamento experimental similar, porém contou com a participação de 10 participantes da 

área de jogos e duas habilidades de PC. A análise dos dois experimentos proveu evidências 

para suportar a hipótese 2: “É mais fácil idealizar jogos a partir de questões do Teste Bebras 

do que da descrição das habilidades de pensamento computacional” por meio de entrevistas 

com os participantes que criaram os game designs e a mensuração do tempo gasto nesse 

processo (levou-se menos tempo usando questões do teste Bebras).  

O estudo também suportou a hipótese 3: “O jogo não perde os aspectos de diversão, 

motivação e criatividade por ter sido baseado em questões do Teste Bebras”. A avaliação dos 

profissionais envolvidos puderam encontrar evidências de que os game designs idealizados não 

perderam os aspectos de diversão, motivação e criatividade por terem sido baseado em questões 

do Teste Bebras. O detalhamento da avaliação foi realizado no capítulo 6. 

Ainda, a hipótese 4 também foi suportada pelo resultado do estudo: “A idealização do 

jogo a partir das questões do Teste Bebras favorece o processo criativo”. Foram encontradas 

evidências demonstrando que a maior parte dos game designs idealizados a partir da questão 

do Teste Bebras foram classificados como criativos. Sobre a hipótese 5 (Idealizar a partir das 

questões do Teste Bebras aumenta a chance de se garantir os aspectos pedagógicos do ensino 

de pensamento computacional), a avaliação dos game design por professores de computação 

indicaram que eles trabalhavam as habilidades do pensamento computacional (PC) conforme 

planejado.  

Por fim, consideramos que os resultados dos estudos suportando as hipóteses de 

pesquisa deste trabalho indicam que o Teste Bebras é uma boa fonte de idealização de game 

design de jogos digitais de pensamento computacional. Esperamos com esse resultado estar 
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apresentando para a comunidade uma nova forma de elaboração de game design e, quem sabe, 

contribuir para um aumento no número de jogos desenvolvidos voltados para o pensamento 

computacional. 

7.1 Trabalhos relacionados 

 Nesta sessão são apresentados alguns trabalhos acadêmicos relacionados ao tema da 

dissertação. No artigo de Kazimoglu et. al (2012), os autores descrevem um modelo de jogo 

digital para aprender habilidades de pensamento computacional. Nele, os autores criaram uma 

estrutura de jogo onde os alunos podem praticar e desenvolver suas habilidades em pensamento 

computacional com pouco ou nenhum conhecimento de programação. 

O trabalho de Basawapatna et. al (2011) realiza uma investigação para entender melhor 

se estudantes são capazes de reconhecer padrões de pensamento computacional a partir da 

experiência de programação do seu jogo. Estudantes e professores que participaram receberam 

um questionário para testar a habilidade dos participantes em reconhecer e entender padrões 

em um contexto removido da programação de jogos. Concluíram que os participantes, em sua 

maior parte, conseguiram compreender e reconhecer os padrões em uma variedade de 

contextos. Neste estudo, os autores se detiveram a compreender se os participantes foram 

capazes de transferir o conhecimento que obtiveram do jogo de programação para simulações 

científicas. 

No trabalho de Baue et. al. (2015), os autores investigam um jogo educacional de 

programação Dragon Arquiteto, baseado em bloco. Os autores buscaram estudar no trabalho 

formas de ensino e estratégias de trabalhar com o pensamento computacional, como dividir e 

conquistar em um jogo educacional, bem como formas de avaliar. 

Já o trabalho de Werner et al. (2012), teve como abordagem desenvolver e testar as 

habilidades do pensamento computacional, realizando uma avaliação de desempenho com 

estudantes do ensino médio. A partir da criação dos jogos utilizando a ferramenta fada, foi 

realizada uma avaliação para mensurar desempenho dos alunos, medindo o conhecimento em 

pensamento computacional. 

Nos trabalhos relacionados, acima foi visto que nas pesquisas estão abordando de modo 

pontual às habilidades de pensamento computacional relacionado a um jogo especifico. Porém, 

não foi encontrada pesquisa que investigue como é feito o game design de jogos para trabalhar 

habilidades do pensamento computacional. A pesquisa realizada por este trabalho contribui 

neste sentido, investigando e apontando uma nova e boa fonte de inspiração e game design. 
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7.2 Trabalhos Futuros 

Existem alguns trabalhos futuros que podem ser realizados a partir deste trabalho, como por 

exemplo: 

• A implementação e avaliação dos jogos digitais de cada game design produzido nos 

estudos, bem como a aplicação deles nas escolas, visando verificar o real impacto no 

desenvolvimento das habilidades do pensamento computacional nos estudantes. 

• Elaborar um processo detalhado de game design de jogos digitais voltados para 

trabalhar o pensamento computacional. 

• Aplicar novos estudos em maior escala e realizar novas avaliações. 

• Avaliar o uso de outros instrumentos avaliativos além do teste Bebras. 
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APÊNDICE A – Artigos incluídos na revisão sistemática da 

literatura 

Artigos incluídos na revisão sistemática da literatura 

Estudos Títulos Autores 

E1 Development of a Contextual Game for 

Improving English Vocabulary Learning 

Performance of Elementary School Students in 

Taiwan 

Wang, S.-Y., Hwang, G.-J., 

Chen, S.-F. 

E2 The effects of integrating metacognitive 

scaffolding in chemistry educational computer 

games in High School Students' learning 

outcomes and game-based learning 

Wang, L.-J., Hu, C.-M., Wu, Y.-

T. 

E3 Scaffolding mentalizing via a play-&amp;-

learn game for preschoolers 

Haake, Magnus; Axelsson, 

Anton; Clausen-Bruun, Mette 

&Gulz, Agneta 

E4 A contextual game-based learning approach to 

improving students' inquiry-based learning 

performance in social studies courses 

Hwang, Gwo-Jen; Chiu, Li-Yu 

& Chen, Chih-Hung 

E5 Cognitive abilities, digital games and 

arithmetic performance enhancement: A study 

comparing the effects of a math game and 

paper exercises 

Castellar, Elena Núñez; All, 

Anissa; de Marez, 

Lieven&Looy, Jan Van 

E6 Scaffolding game-based learning: Impact on 

learning achievements, perceived learning, and 

game experiences 

Barzilai, Sarit& Blau, Ina 
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mathematics educational video game 
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E9 Improving arithmetic skills through gameplay: 
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Marez, Lieven 
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APÊNDICE B – Modelo de Formulário para os professores 

 

Formulário para avaliação dos Professores sobre os game design criados. 

 

Sexo: 

(X) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Prefere não informar 

 

Sua idade: 

( ) Menor que 30 

(X) Entre 30 e 50 

( ) Maior que 50 

 

Anos de experiência docente: 

( ) Em treinamento 

( ) Menor que 5 

( ) Entre 5 e 10 

(X) Entre 10 e 20 

( ) Mais de 20 

 

Nome do Jogo: Encontre o Suspeito 

Classificação:  a partir de 12 anos 

Objetivos: Identificar, dados requerimentos prévios, o suspeito que melhor se encaixa na 

descrição da vítima. 

Habilidades Trabalhadas: Assimilação visual por descrição textual; descarte de 

possibilidades improváveis. 

Descrição:O jogador incorpora o papel de um policial nos níveis do jogo. Nas situações, a 

vítima do roubo irá fazer uma descrição de como era o criminoso. O jogador, por sua vez, 
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descartou, um a um, os suspeitos de acordo com as descrições da vítima. Essas serão diversas: 

como os acessórios do corpo (brincos, pulseiras, jóias, etc); cor e variedade das vestimentas; 

altura do suspeito, etc. O fator de pontuação é o tempo: quanto mais rápido, mais pontos no 

fim do nível. 

 

 

 

Quais dessas habilidades de pensamento computacional  você acredita que este game 

design se encaixa: 

(X)  Coletar informações adequadas e selecionar informações relevantes para o contexto da 

atividade desenvolvida (coleta de dados). 

 

( )  Dar sentido aos dados, encontrar padrões e obter conclusões a partir da observação dos 

dados (análise de dados). 

 

( )  Organizar e descrever dados em representações apropriadas, como gráficos, palavras, 

frases, imagens, tabelas, etc. (representação de dados). 

 

( ) Dividir tarefas grandes em partes menores e mais fáceis de gerenciar e resolver 

(decomposição de problemas). 

 

(X) Planejar e organizar sequências de passos para resolver um problema ou alcançar um 

objetivo (algoritmos). 
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( ) Reduzir a complexidade de um problema para definir a ideia principal, encontrar 

características básicas e criar modelos que ajudem a resolver o problema (abstração). 

 

 ( ) Usar ou criar simulações, por exemplo, para a execução de testes e experimentos para 

resolver uma atividade (simulação). 

 

( ) Usar um instrumento tecnológico para ajudar a realizar novas tarefas que de outra maneira 

seria repetitiva, inviável ou difícil de realizar (automação). 

 

(x) Organizar recursos para, simultaneamente e de forma cooperativa, realizar tarefas para 

alcançar um objetivo (paralelização). 
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APÊNDICE C – Documento de Game Design  

Neste apêndice encontrasse um exemplo de Documento de Game design produzido no estudo 

exploratório. 

 

TÍTULO DO 

JOGO: 

A Fada das Flores 

2 - PROJETO ACADÊMICO 

CLASSIFICAÇÃO:  

PRE-

REQUISITOS: 

Conhecer as cores, conhecer os números e saber ler. 

OBJETIVOS: Avaliar as seguintes habilidades de CT: Avaliação e 

generalização 

CONTEÚDO: Lógica simples. 

HABILIDADES 

TRABALHADAS: 

Entender as conseqüências da ocorrência ou não ocorrência 

de eventos e avaliar os dados de ocorrência. 
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VARIAÇÕES DE 

DIFICULDADE: 

 

Quanto mais objetos para serem avaliados, maior a 

dificuldade. 

DADOS PARA O 

RELATÓRIO: 

O relatório deverá permitir a verificação da progressão dos 

jogadores e ver como eles se saíram em cada nível de 

dificuldade. 

RECOMENDAÇÕ

ES: 

 

3 – PROJETO DO JOGO 

STORYBOARD: 
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DESCRIÇÃO:  O jogador será uma fada das flores. A Grande Fada dará 

uma tarefa para a fada das flores: fazer as flores 

desabrocharem na cor correta de cada uma.  

 

O jogo irá apresentar botões de flores ( 3 nos níveis iniciais, 

com o passar das fases o número irá aumentar). O jogo 

secretamente escolherá as cores para os botões. As cores 

disponíveis serão AZUL, AMARELO E VERMELHO.  

 

A fada deve adivinhar qual flor tem qual cor. Ela irá escolher 

a cor de cada flor e quando o jogador apertar no botão 

“FLORESCER”, a fada irá jogar uma mágica nos botões e 

irá perder uma tentativa.  

 

As flores que tiveram suas cores acertadas irão florescer e as 

outras continuarão como botões.  

Se todas as cores escolhidas forem iguais as cores das flores, 

ela passa de nível; Senão, todas as flores voltam a ser botões, 

inclusive as acertadas (que o jogador deverá memorizar e 

colocar a mesma cor na próxima tentativa). 

Se acabarem as tentativas, os botões irão murchar antes de 

desabrocharem.     

REFERÊNCIAS:  

PLATAFORMA: Mobile/Desktop 
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CONTROLES: Touch (mobile)/ Mouse (desktop) 

4 – GAME DESIGN 
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FLUXOS DAS 

TELAS: 
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CHECK LISTA 

DAS 

INTERFACES: 

1. Tela inicial 

2. Tela de regras 

3. Tela de Jogo 

4. Tela de derrota 

5. Tela de vitória 

CHECK LISTA 

DOS ELEMENTOS 

DAS 

INTERFACES: 

● Título do jogo 

● Bg Tela inicial 

● Botão jogar 

● Bg tela de regras 

● Balão de fala 

● Botão de próximo 

● Bg tela de jogo 

● Botão de flor 

● Flor desabrochada (3 cores) 

● Flor murcha 

● Sprites da fada das flores 

● Balão de opções 

● Opções de cores 

● Cor selecionada 

● Mensagem vitória 

● Mensagem derrota 

● Botão tentar novamente 

● Balão de pensamento 

MENSAGENS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO 

FEEDBACK DE 

AÇÕES: 

● Cena 1 - Tela inicial 

○ Se o jogador demorar a apertar em jogar, 

aparece uma animação de um dedo tocando 

no ícone de jogar, para indicar que deve ser 

clicado. 

● Cena 2 - Tela de regras 

○ Se o jogador demorar a apertar em 

“próximo”, aparece uma animação de um 

dedo tocando no ícone de “próximo”, para 

indicar que deve ser clicado. 

● Cena  3 - Tela de jogo 
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○ Se o jogador demorar a escolher as cores, 

aparece uma animação de um dedo tocando 

no balão de opções de cores para indicar que 

deve ser tocado/clicado. 

● Cena 4 - Derrota 

○ Se o jogador demorar a apertar em “tentar 

novamente”, aparece uma animação de um 

dedo tocando no ícone de “tentar novamente”, 

para indicar que deve ser clicado. 

● Cena 5 - vitória 

○ Se o jogador demorar a apertar em 

“próximo”, aparece uma animação de um 

dedo tocando no ícone de “próximo”, para 

indicar que deve ser clicado. 

FEEDBACK DE 

VITÓRIA: 

Aparecerão brilhos, corações ou flores flutuando pela tela, 

terá uma mensagem de vitória e a fada ficará feliz. 

FEEDBACK DE 

DERROTA: 

A fada ficará tristonha, as flores vão murchar e terá uma 

mensagem de tentar novamente. 

TUTORIAL DO JOGO (SE TIVER) 

STORYBOARD: 

 

“Fada das flores, tenho uma tarefa muito importante para 

você: faça as flores desabrocharem da cor correta!” 

 “Para isso, você terá que escolher as cores que você acha 

que cada flor tem e usar sua mágica.” 

“Se a cor que você pensou era certa, a flor vai desabrochar; 

senão, você deverá tentar novamente.” 

“Mas cuidado, muitas tentativas erradas farão as flores 

murcharem.” 
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“Agora vá, boa sorte!” 

 

DESCRIÇÃO:   Será na tela das regras. A Grande Fada contará a história e 

as regras através de um balão de falas. O jogador irá 

passando as partes da conversa apertando no botão de 

“próximo”. Quando for a última mensagem, o botão de 

próximo levará à tela de jogo.  

FASES E NÍVEIS: As fases serão geradas aleatoriamente de acordo com o nível 

de dificuldade. 

5 - DESIGN GRÁFICO 

PERSONAGENS: Fada das flores 

Grande Fada 

Flores 

CHECK LIST DOS 

PERSONAGENS: 

● Fada das flores 

○ Voando normal 

○ Feliz 

○ Triste 

○ Balançando a varinha 

● Grande Fada 

○ Falando as regras 

● Flores 

○ botão 

○ desabrochando (3 cores) 

○ desabrochadas (3 cores) 

○ murchas 
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CENÁRIOS: 1. floresta - título 

2. lar da grande fada 

3. floresta florida 

 

CHECK LIST DOS 

CENÁRIOS: 

● Árvores 

● Arbustos 

● Grama 

● Fonte da grande fada 

● Flores 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

Indicações de toque/clique, balões de diálogo 

CHECK LIST DOS 

ELEMENTOS: 

 

● Mãozinha tocando na tela 

● Balão de diálogo 

 

 


