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Resumo 

 

As iniciativas que promovem o desenvolvimento do pensamento computacional na 

educação básica ainda são insuficientes. Historicamente, os resultados das avaliações desse 

mesmo segmento têm mostrado deficiências na aprendizagem da matemática e da língua 

portuguesa. Observam-se pesquisas que apresentam soluções tecnológicas que priorizam a 

resolução dos problemas da matemática. Porém, em se tratando de produção textual 

(língua portuguesa), poucas são apresentadas. Uma das estratégias que pode contribuir 

para o desenvolvimento do pensamento computacional e da capacidade de produzir textos 

é o uso de jogos digitais. Estes cada vez mais fazem parte do nosso cotidiano e são 

considerados também como ferramentas de ensino e aprendizagem. No entanto, sua 

produção e documentação é uma tarefa muito complexa que requer habilidades de 

programação e conhecimento de várias áreas. Isso tem dificultado o desenvolvimento de 

jogos digitais em sala de aula. Uma abordagem para criação de jogos a partir da linguagem 

natural, na qual os fundamentos da computação sejam aprendidos de forma lúdica, mostra-

se como uma alternativa para adoção da aprendizagem baseada em jogos. Neste contexto, 

este trabalho apresenta uma abordagem que propõe a especificação e criação de jogos 

digitais a partir de textos produzidos pelos alunos, favorecendo o desenvolvimento das 

habilidades do pensamento computacional, de leitura e de escrita em sala de aula. A 

pesquisa tem como método hipotético dedutivo, caracterizando-se como de natureza 

aplicada. Classifica-se ainda como explicativo, já que propõe uma abordagem para 

especificação e criação de jogos digitais examinando sua aplicabilidade, efetividade e 

principais benefícios. A avaliação da abordagem foi realizada através de um estudo de caso 

com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que, em razão do período da Pandemia do 

COVID-19, experimentaram a abordagem através do ensino remoto. Os resultados 

provenientes dos estudos mostram que a abordagem proposta é aplicável ao seu contexto 

de maneira presencial, remota ou híbrida. Apontam uma melhoria no desenvolvimento das 

habilidades de pensamento computacional, bem como motiva a produção textual, 

promovendo as habilidades de leitura e escrita dos alunos.  

 

Palavras-chave: Pensamento Computacional, Leitura e Escrita, Produção Textual, Educação 

Básica, Computação Desplugada, Game Design, Jogos Digitais. 
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Abstract 

 

The initiatives that promote the development of computational thinking in basic education 

are still insufficient. Historically, the results of evaluations in this same segment have shown 

deficiencies in the learning of mathematics and the Portuguese language. There are 

researches that present technological solutions that prioritize solving math problems. 

However, when it comes to textual production (Portuguese language), few are presented. 

One of the strategies that can contribute to the development of computational thinking and 

the ability to produce texts is the use of digital games. These are increasingly part of our 

daily lives and are also considered as teaching and learning tools. However, its production 

and documentation is a very complex task that requires programming skills and knowledge 

from various areas. This has hampered the development of digital games in the classroom. 

An approach to creating games from natural language, in which the fundamentals of 

computing are learned in a playful way, shows itself as an alternative for adopting game-

based learning. In this context, this work presents an approach that proposes the 

specification and creation of digital games from texts produced by students, favoring the 

development of computational thinking, reading and writing skills in the classroom. It uses 

the hypothetical deductive method, being characterized as applied in nature. It is also 

classified as explanatory, since it proposes an approach for specifying and creating digital 

games examining its applicability, effectiveness and main benefits. The evaluation of the 

approach was carried out through a case study with students from the 5th year of 

elementary school who, due to the COVID-19 Pandemic period, tried the approach through 

remote teaching. The results from the studies show that the proposed approach is applicable 

to its context in person, remote or hybrid. They point to an improvement in the development 

of computational thinking skills, as well as motivating textual production, promoting 

students' reading and writing skills. 

 

keywords: Computational Thinking, Reading and Writing, Textual Production, Basic 

Education, Unplugged Computing, Game Design, Digital Games.  
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Capítulo 1 - Introdução 

Este capítulo introduz o assunto abordado nesta proposta, expondo sua 

problemática e objetivos. O capítulo apresenta três questões de pesquisa que serão 

investigadas, bem como a metodologia que será seguida em seu desenvolvimento. Ao final, 

apresenta como este documento está organizado. 

 

1.1. Contextualização e problemática 

Várias pesquisas e Organizações Internacionais apresentam diretrizes para apoiar 

as escolas a incluírem os temas tecnologia e computação em suas práticas pedagógicas, com 

o objetivo de desenvolver nos alunos competências e habilidades relacionadas à tecnologia 

e à computação. Um dos temas abordados trata especificamente do pensamento 

computacional considerado como um dos pilares fundamentais do conhecimentoet al. 

humano, junto à leitura, à escrita e à aritmética. Contudo, ainda são insuficientes as 

iniciativas que promovem o desenvolvimento do pensamento computacional na educação 

básica [CIEB 2018], [Barr 2015], [Grover 2013], [CCSSO e NGA Center 2019 ] .   

Em paralelo, os resultados de alguns estudos mostram fragilidade na competência 

de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética para resolver problemas das diversas áreas, inclusive no 

contexto da educação. Como também evidenciam dificuldades no desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita para produção de textos. De acordo com os recentes 

documentos OCDE (2019) e Brasil (2018), os resultados das avaliações da educação básica 

têm mostrado deficiências na aprendizagem da matemática e da língua portuguesa. 

Observam-se pesquisas que apresentam soluções tecnológicas que priorizam a 

resolução dos problemas da matemática, porém no que se refere à produção textual (língua 

portuguesa), poucas são apresentadas. Ou seja, existe uma lacuna em relação a estratégias 

que façam uso da tecnologia e que possam contribuir com a aprendizagem da língua 

portuguesa, sobretudo da produção textual [Barcelos e Silveira 2012], [Allan et al. 2010], 

[Barcelos et al. 2015].  

Uma das estratégias que pode contribuir para superar essas dificuldades é o uso de 

jogos digitais. É sabido que esses jogos envolvem, motivam e despertam a curiosidade dos 

alunos. O fato dos jogos fazerem parte do cotidiano de grande parte das crianças e 

adolescentes pode facilitar seu uso em atividades escolares. Muitos educadores já 

perceberam que aliar jogos à educação pode ser uma estratégia interessante para a 

aprendizagem [Rebouças et al. 2010], [Marques et al. 2011], [Sá et al. 2007], [Prensky 2010]. 
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Para Marinho et al. (2011) é possível extrapolar o uso de jogos na educação. Seus 

estudos mostram que professores e alunos podem se envolver em projetos de produção de 

jogos digitais na própria escola. Os resultados apontam excelentes ganhos na aprendizagem, 

desenvolvimento cognitivo, aumento da criatividade e autonomia dos alunos, sem falar que 

oportuniza conhecer um domínio específico computacional. Segundo Danielle et al. (2015) 

professores tornam suas aulas mais interessantes e significativas para os alunos que, 

motivados em desenvolver seu próprio jogo, aprendem os conteúdos de diversos 

componentes curriculares envolvidos no projeto, configurando-se como uma atividade 

interdisciplinar. 

A produção de um jogo digital é iniciada na concepção da sua ideia e especificação 

de requisitos, chamada game design. A especificação do game design de um jogo é uma 

tarefa complexa, trabalhosa e ainda sem um padrão formal estabelecido pela comunidade 

de desenvolvedores de jogos. É um processo que envolve criatividade, imaginação, 

definição do funcionamento do jogo, documentação e comunicação. Os documentos de 

game design, por consequência, são muitas vezes difíceis de serem entendidos, faltam 

informações e são inconsistentes. Geralmente são apresentados na forma escrita e não 

fornecem clareza a pessoas inexperientes. Segundo Schmitz (2011), essa atividade, se não 

for bem executada, pode gerar imprecisão das informações, erros conceituais, dados mal 

coletados, fruto do mau entendimento que poderá dificultar a etapa de desenvolvimento do 

jogo. Dessa forma, essa atividade tem o apelo lúdico dos jogos e um potencial desafiador 

em termos de habilidades de escrita. 

Produzir jogos digitais em sala de aula pode favorecer o desenvolvimento do 

pensamento computacional, pois ao desenvolvê-los o aluno pensa na resolução de uma 

problemática nele envolvida, sua decomposição, a construção de algoritmos para resolução 

desse problema e a identificação de características comuns entre os problemas e suas 

soluções.  Além de favorecer o desenvolvimento de habilidades na área da língua 

portuguesa, também previstas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (tais como: 

planejar textos considerando a situação comunicativa, o suporte, a linguagem; compreender 

e produzir com autonomia textos instrucionais de regras do jogo), mediante o uso da leitura 

e escrita para produção do game design dos jogos.  

Desta forma, produzir jogos pode motivar/engajar os alunos na produção textual 

do game design. Entretanto, criar jogos digitais exige conhecimentos específicos e uma 

curva de aprendizado significativa para não desenvolvedores, o que pode ser um grande 

desafio tanto para professores, como para alunos [Schmitz 2011]. 

Algumas ferramentas que utilizam programação visual têm auxiliado professores e 

alunos a desenvolverem jogos digitais, como por exemplo: e-aventura [Torrente et al 2020] 

e [e-UCM 2012]; Scratch [LifelongC 2019]; Alice [Kordaki 2012] e [Jonsgard and McDonald 

2008]; e A Hora do Código [Code.org 2019]. Porém, existe uma carência de metodologias 

específicas para o desenvolvimento de jogos educativos. Poucas são as iniciativas que 
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propõem a especificação do game design de jogos por alunos e professores [Fernandes et 

al. 2018].   Além disso, segundo Tang e Hanneghan (2011) não há um modelo que possa 

fornecer uma especificação completa do game design de jogos. 

Diante deste contexto, uma abordagem para criação de jogos digitais a partir da 

linguagem natural, na qual os fundamentos da computação sejam aprendidos de forma 

lúdica e sem uso de computadores, mostra-se como uma alternativa para adoção da 

aprendizagem baseada em jogos.  

 

1.2. Objetivos 

Objetivo geral:  

Apresentar uma abordagem que propõe a especificação e criação de jogos digitais a 

partir de textos produzidos pelos alunos, favorecendo o desenvolvimento das habilidades 

do pensamento computacional, de leitura e de escrita em sala de aula. 

Objetivos específicos:  

 Conhecer os métodos para especificação de game design de jogos digitais 

no contexto educacional; 

 Definir um modelo de game design de jogos digitais; 

 Construir um processo de desenvolvimento de jogos digitais;  

 Permitir que o aluno idealize e atue na construção do seu próprio jogo 

através da produção de textos (game design); 

 Instanciar e avaliar a abordagem proposta através da experimentação por 

alunos e professores. 

 

1.3. Questões de Pesquisa 

Este trabalho investiga três questões de pesquisa. Os estudos foram conduzidos 

visando formular respostas mesmo que vinculadas a contextos específicos. 

 Questão 1: Quais são os métodos trabalhados na literatura para especificação de 

game design de jogos digitais no contexto educacional?  

 Questão 2: A abordagem proposta neste trabalho favorece o desenvolvimento 

do pensamento computacional? Em caso afirmativo, quais habilidades dos 4 

pilares do pensamento computacional são trabalhadas? 

 Questão 3: A abordagem proposta neste trabalho favorece a produção textual e 

as habilidades de escrita e leitura? 

 



  

22 
 

1.4. Metodologia 

Este trabalho usa o método hipotético dedutivo, no qual hipóteses sobre uma 

abordagem são formuladas e testadas em estudos experimentais. Além disso, caracteriza-se 

como de natureza aplicada utilizando conceitos já existentes para verificar suas hipóteses. 

Classifica-se ainda como explicativo, já que propõe uma abordagem para especificação e 

criação de jogos digitais examinando sua aplicabilidade, efetividade e os principais 

benefícios quando usados por alunos e professores em sala de aula [Santana 2015], [Gil 

2002].    

Utiliza uma combinação dos métodos quantitativos e qualitativos para atingir os 

objetivos traçados para esta pesquisa [Creswell 2009].  Neste ultimo caso, utiliza como 

dados legítimos as experiências com o uso da abordagem proposta [Levitt et al 2018]. 

Salomon (1991) defende que a especificidade de ambas as perspectivas (qualitativa e 

quantitativa) é complementar e nos permite derivar tipos diferentes de conhecimento 

científico. Para o autor, “a pesquisa qualitativa e quantitativa na educação, co-habitação 

não é um luxo; é uma necessidade e espera-se que qualquer resultado frutífero possa 

emergir”. Portanto, o trabalho não prioriza nenhum desses métodos.  

Assim, para atingir os objetivos e responder às questões de pesquisa deste 

trabalho, foram definidas as seguintes etapas ilustradas na Figura 1: 

a) Realização de pesquisa bibliográfica em busca da fundamentação teórica 

necessária ao desenvolvimento do trabalho; 

b) Realização de uma revisão sistemática a respeito das estratégias que 

apoiam a especificação de game design de jogos no contexto educacional; 

c) Realização de uma revisão sistemática a respeito dos modelos de 

desenvolvimento e linguagens para elaboração de game design de jogos; 

d) Realização de estudos exploratórios para entender a especificação de game 

design través da produção textual; 

e) Definição de uma ontologia e um modelo para representar os conceitos 

envolvidos nos documentos de game design de jogos digitais e suas 

relações; 

f) Criação de um processo de desenvolvimento de jogos a partir da produção 

textual; 

g) Realização de um estudo de caso com alunos e professores de turmas do 

ensino básico para avaliar a abordagem proposta. 

h) Avaliação da aplicabilidade, e hipóteses da abordagem proposta. 
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Figura 1: Etapas da pesquisa 

A pesquisa bibliográfica e as revisões sistemáticas serviram de subsídio para 

respondermos a primeira questão de pesquisa. Com os estudos exploratórios 

compreendermos o processo de especificação de game design através da produção textual, 

investigando inclusive as expressões comuns utilizadas pelos alunos. Os estudos auxiliaram 

na elaboração da ontologia e modelo de game design utilizado pela abordagem.  

Segundo Pinto e Santos (2008), a utilização de métodos qualitativos envolve a 

interpretação da experiência de pessoas em contextos específicos. Nesse sentido, o estudo 

para avaliação da abordagem proposta neste trabalho foi realizado com 23 alunos e 02 

professores de uma turma do 5º ano do ensino fundamental do Núcleo de Educação da 

Infância - NEI-CAp/UFRN. Os estudos ocorreram durante 01 semestre letivo de maneira 

integrada ao planejamento das aulas da turma participante.  Os alunos vivenciaram a 

experiência de produzir o seu próprio jogo através da produção textual mediada pelo 

professor em sala de aula.  

Quando se trata da avaliação da aquisição das habilidades relacionadas ao 

pensamento computacional de alunos, observa-se a falta de consenso dos pesquisadores da 

área [Barcelos e Silveira 2012], [Seiter e Foreman 2013] e [Brennan 2011].  Para Brackmann 

(2017) ainda são escassas as propostas de avaliação do pensamento computacional nesse 

domínio.  

Diante desse contexto, utilizamos como meios de obtenção de dados a aplicação de 

instrumentos avaliativos do tipo questionário (pré e pós-testes), as observações do uso da 

abordagem em sala de aula e os depoimentos colhidos durante as rodas de conversas com 

os alunos, respondendo as questões de pesquisa 2 e 3. Tomamos como base para 

modelagem desses instrumentos algumas questões adaptadas do Bebras Internacional 

Challenge on Informatics and Computacional Thinking, iniciativa internacional que visa 

promover a informática e o pensamento computacional entre estudantes de todas as idades 

em vários países, como também as habilidades denominadas de “Os quatro pilares do 

pensamento computacional” sendo eles: decomposição, reconhecimento de padrões, 

abstração e algoritmos [Code.org 2019], Liukas [2015] e [BBC Learning 2019].  
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Os textos produzidos pelos alunos durante os estudos também serviram como 

instrumento de análise.  A partir deles, avaliamos os benefícios da abordagem para a 

aprendizagem em relação à produção textual e o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita, respondendo a terceira questão de pesquisa.  

 

1.5. Lista de publicações 

Nessa seção apresentamos nossas principais publicações que deram suporte ao 

desenvolvimento desta pesquisa:  

a) Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo; Souza, Gildene. 

Developing Computational Thinking and Reading and Writing Skills through 

an Approach for Creating Games. In Frontiers in Educacion – FIE, 2020. 

b) Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo; Souza, Gildene. 

Estratégia Para Especificação de Game Design a Partir da Produção Textual 

em Sala de Aula. In XI Computer on The Beach - COTB 2020, Balneário 

Camboriu, SC. 2020. 

c) Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo. A Strategy for the 

Development of Computational Thinking from Game Design 

Specifications.  In International Conference on Advanced Learning 

Technologies and Technology – IEEE/ICALT, 2019. 

d) Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo. Controlled Natural 

Languages and Game Design Models of Serious Game: A systematic 

literature review. Em processo de submissão ao Journal Information and 

Software Technology, 2019. 

e) Fernandes, Kleber; Aranha, Eduardo; Lucena, Márcia. Estratégias para 

Elaboração de Game Design de Jogos Digitais Educativos: uma Revisão 

Sistemática. In: XXIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(Brazilian Symposium on Computers in Education),  Fortaleza, 2018.  

f) Rocha, Tobias ; Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo; Nunes, 

Isabel. Produção de Jogos Digitais Educacionais: Um Survey Sobre a Prática 

no Contexto Educacional. In: XIII Latin American Conference on Learning 

Technologies - LACLO, 2018, São Paulo. Anais do XIII Latin American 

Conference on Learning Technologies, 2018. 

g) Fernandes, Kleber; Aranha, Eduardo; Lucena, Márcia. Produção de jogos 

digitais educacionais por alunos do ensino superior: um relato de 

experiência. In: 26º Workshop sobre Educação em Computação (WEI) - CSBC 

2018, 2018, Natal. Anais do 26º Workshop sobre Educação em Computação 

(WEI), 2018. 

http://lattes.cnpq.br/6418096231608839
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h) Fernandes, Kleber; Aranha, Eduardo; Lucena, Márcia.  Uma Experiência na 

Criação de Game design de Jogos Digitais Educativos a Partir do Design 

Thinking. REVISTA NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, v. 16, p. 36, 2018. 

 

1.6. Organização do Documento 

Este documento está organizado em 7 capítulos. O Capítulo 1 apresenta a 

problemática, os objetivos, questões de pesquisa e a metodologia utilizada. O Capítulo 2 

mostra a base conceitual utilizada para o desenvolvimento da Tese, incluindo: game design, 

aprendizagem baseada em jogos, pensamento computacional, produção textual e sua 

relação com a criação de jogos na escola, computação desplugada e ontologia. O Capítulo 3 

contém os resultados das revisões sistemáticas da literatura que investigaram as 

estratégias, modelos e linguagens utilizadas para elaboração de game design de jogos 

digitais. O Capítulo 4 apresenta estudos exploratórios preliminares. O Capítulo 5 apresenta a 

abordagem Game Criativo. O Capítulo 6 mostra o estudo de caso realizado com alunos do 5º 

ano do ensino fundamental. O Capítulo 7 apresenta os trabalhos relacionados, descreve as 

considerações finais, analisa as questões de pesquisas, revisa as contribuições da pesquisa e 

projeta os trabalhos futuros. Por fim, são apresentadas as referências e os apêndices deste 

trabalho. 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica  

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais necessários à 

compreensão da temática proposta neste trabalho. Tais conceitos perpassam a 

aprendizagem baseada em jogos, o game design, o pensamento computacional, a produção 

textual e sua relação com a criação de jogos na escola, a computação desplugada e as 

ontologias. 

 
 

2.1. Pensamento computacional 

Atualmente muito se tem discutido sobre o desenvolvimento do pensamento 

computacional como uma das habilidades essenciais do mundo moderno. Essa necessidade 

é decorrente da rápida evolução tecnológica e sua inserção nas diversas áreas do 

conhecimento. É difícil imaginar uma sociedade sem computadores, dispositivos móveis e 

suas tecnologias. Assim, o conhecimento em computação deve constituir a formação básica 

do cidadão.  

A seguir apresentamos o conceito de pensamento computacional (PC), seus quatro 

pilares, avaliação e computação desplugada. 

 

2.1.1. Conceito 

Originalmente, Wing (2006) conceitua pensamento computacional como uma 

forma de pensar e encontrar soluções para os problemas cotidianos utilizando, para isso, os 

fundamentos da computação e da matemática. Segundo a autora, o pensamento 

computacional é uma habilidade básica, assim como ler, escrever, falar e realizar operações 

matemáticas. 

Segundo Brackmann (2017),  

o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e 

estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas 

mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e 

resolver problemas colaborativamente através de passos claros de tal 

forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente.  

É saber utilizar os conceitos da computação para resolução de problemas do nosso 

cotidiano. 



  

27 
 

Para Liukas (2015) o pensamento computacional deve incluir o raciocínio lógico, as 

habilidades de reconhecimento de padrões, raciocinar através de algoritmos, decompor e 

abstrair um problema.  

O pensamento computacional reúne habilidades comumente utilizadas na criação 

de programas computacionais como uma metodologia para resolver problemas específicos 

nas mais diversas áreas. [Bundy 2007] e [Nunes 2011]. 

Uma das maneiras de contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

computacional é incluir no currículo escolar o ensino da computação. Vários pesquisadores 

nacionais e internacionais já desenvolveram pesquisas sobre essa temática. Porém, se 

observarmos os últimos anos da educação, percebemos que grande parte das práticas em 

sala de aula permanece as mesmas, onde professores apenas transmitem o conhecimento 

aos alunos. Assim, trabalhar novas maneiras mais significativas de ensinar e aprender, que 

possam considerar  as novas tecnologias computacionais e a necessidade do 

desenvolvimento de  habilidades e conhecimentos que favoreçam  o exercício pleno da 

cidadania,  torna-se um grande desafio.  

Para superar esse desafio faz-se necessária uma reforma no currículo escolar, um 

maior investimento na formação dos professores, a modernização dos processos de ensino 

aprendizagem considerando o uso das tecnologias digitais, a aprendizagem de computação, 

a melhoria da infraestrutura dos ambientes escolares e políticas educacionais adequadas 

[França e Tedesco 2015]. 

O ensino da computação na educação básica, por exemplo, não deve limitar-se 

apenas a apresentação de softwares aplicativos e navegadores da Internet. É importante 

utilizar a computação como instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional 

humano. É necessário tornar o indivíduo capaz de pensar computacionalmente [Nunes 

2010] e [Blikstein 2008]. 

Assim, como pioneiramente defenderam Papert (1994) e Wing (2006), entendemos 

o pensamento computacional como uma habilidade para todos, não se constituindo como 

uma área do conhecimento restrita aos profissionais da computação. 

O Centro de Inovação para Educação Brasileira – CIEB apresenta um currículo de 

referência para tecnologia e computação no ensino fundamental. O documento oferece 

diretrizes e orientações para apoiar redes de ensino e escolas a incluírem os temas 

tecnologia e computação em suas propostas curriculares. Um dos seus três eixos trata 

exclusivamente do pensamento computacional, conforme ilustrado na Figura 02. 
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Figura 2: Currículo de referência em tecnologia e computação 

Para o CIEB (2018) o pensamento computacional refere-se à capacidade de 

solucionar problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando 

sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Envolve as habilidades de 

abstração, construção de algoritmos, decomposição de problemas e reconhecimento de 

padrões, que serão mostrados na próxima seção.  

Nos EUA, a Computes Science Teachers Association – CSTA, a Internacional Society 

for Technology in Educacion – ISTE e a Nacional Science Foudation – NSF propuseram um 

conjunto de ferramentas denominadas Computacional Thinking Toolkit que apresentam 

nove conceitos da computação fundamentais para o desenvolvimento do pensamento 

computacional na educação primária e secundária. São eles: coleta, análise e representação 

de dados, decomposição de problemas, abstração, algoritmos, automação, simulação e 

paralelismo [CSTA et al. 2010]. 

Essas habilidades podem ser observadas, por exemplo, quando trabalhamos o uso 

e o desenvolvimento de jogos digitais em sala de aula. Um jogo digital geralmente propõe a 

resolução de um problema, que muitas vezes é decomposto em etapas/fases. Produzir esse 

jogo pode ser uma atividade ainda mais desafiadora quando diversos conceitos 

computacionais estão envolvidos, fazendo com que os envolvidos desenvolvam as 

habilidades citadas acima. 

 

2.1.2. Os quatro pilares 

Com base no currículo de referência para tecnologia e computação no ensino 

fundamental do CIEB (2018) e na BBC Learning (2015), Brackmann (2017) chamou de “os 

quatro pilares do pensamento computacional" as habilidades de decomposição, 

reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Segundo o autor, o pensamento 
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computacional utiliza esses quatro pilares para atingir o objetivo principal de resolver 

problemas. 

A habilidade de decomposição envolve observar um problema e dividi-lo em partes 

menores para facilitar a resolução. Para Liukas (2015), as partes em menor tamanho podem, 

então, serem examinadas e resolvidas, ou concebidas individualmente, uma vez que são 

mais fáceis de trabalhar. As fases de um jogo são exemplos de uma decomposição do 

desafio de atingir o seu objetivo final.   

Considerando que com a decomposição trabalhamos com partes menores do 

problema, é possível identificarmos soluções que sirvam para mais de uma dessas partes 

através do reconhecimento de padrões. Para o CIEB(2018), o reconhecimento de padrões 

trabalha a identificação de características comuns entre os problemas e suas soluções. Ao se 

realizar a decomposição de um problema complexo, seguidamente se encontram padrões 

entre os subproblemas gerados, os quais podem ser explorados para que se encontre uma 

solução mais eficiente. No momento em que se consegue um padrão para cumprir uma fase 

de um jogo, pode-se aplicar esse mesmo padrão em outras fases similares.  

A abstração envolve a filtragem e classificação dos dados, criando mecanismos que 

permitem separar apenas os elementos essenciais em determinado problema. Também 

envolve formas de organizar informações em estruturas que possam auxiliar na resolução 

de problemas [CIEB 2018]. Segundo Liukas (2015) a abstração é um processo de separação de 

detalhes que não são necessários para poder se concentrar em coisas que são importantes.   

Para Wing (2006) a abstração está presente na escrita de algoritmos, na seleção de 

dados relevantes e na compreensão e organização das fases de um jogo. Um algoritmo, por 

exemplo, é uma abstração de um problema que recebe um dado de entrada, executa uma 

sequência de ações e entrega uma saída satisfatória para solução do problema. 

O último pilar é o algoritmo que , segundo o CIEB (2018), trabalha a estratégia ou o 

conjunto de instruções claras e necessárias, ordenadas para a solução de um problema. Em 

um algoritmo, as instruções podem ser escritas em formato de diagrama, pseudocódigo 

(linguagem humana) ou em linguagem de programação. Para Brackmann (2017), possui uma 

grande abrangência em diversos momentos das atividades propostas pelo pensamento 

computacional. As regras de um jogo são bons exemplos de algoritmos. 

Para respondermos a segunda questão de pesquisa tomaremos como base esses 

quatro pilares. 

 

2.1.3. Avaliação 

A avaliação da aquisição das habilidades de PC é um assunto ainda pouco abordado 

e sem consenso na comunidade acadêmica. Tratando-se dessa avaliação na educação básica 
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as pesquisas ficam ainda mais escassas. Há falta de metodologias adequadas para verificar  

que habilidades os alunos desenvolveram [Grover 2013], [Barcelos e Silveira 2012], [Seiter e 

Foreman 2013] e [Brennan 2011].   

Quando encontrado, a maioria das estratégias de avaliação do PC utilizam as 

ferramentas de programação visual, como o Scratch [Barcelos e Silveira 2012], [Seiter e 

Foreman 2013], [Rodriguez 2015].  

Campos et al. (2014), tentaram medir o desenvolvimento do PC em crianças. Para 

isso, utilizaram pré e pós-teste antes e após aulas com atividades de PC. Os resultados não 

apontaram melhorias nas habilidades de PC dos participantes, porém identificaram a 

necessidade de melhoria nas questões dos testes. 

Scaico et al (2012) apresentam uma avaliação de estudantes do 5º ano do ensino 

fundamental após três aulas de PC desplugado. Como realizou apenas um teste final após as 

aulas, não foi possível aferir alterações no desempenho dos estudantes. 

Rodrigez (2017), utilizou uma avaliação composta por questões abertas com turmas 

do 7º ano do ensino fundamental. Verificou que os alunos aprenderam habilidades de PC 

com atividades desplugadas. 

Avila et al. (2017) apresentam um levantamento de trabalhos que realizam 

avaliação do PC em vários contextos de ensino e que foram publicados nas principais bases 

de pesquisa entre 2011 e 2016. Neste trabalho foram identificadas oito abordagens que têm 

sido foco para a avaliação do PC. Foi possível identificar que diversos estudos não reportam 

de forma explícita um fundamento teórico para suportar os instrumentos de avaliação e o 

processo avaliativo como um todo. Em relação aos estudos que descrevem um referencial 

teórico sobre avaliação, é possível verificar que não há um consenso ou consolidação de um 

determinado método de avaliação. 

Santana et al. (2020), apresentam um trabalho preliminar de construção de uma 

avaliação da aquisição do PC  para estudantes do Ensino Fundamental II. A proposta de 

avaliação, composta por dois testes, considera as dimensões de conceitos, práticas e 

perspectivas de PC. 

Neste trabalho, utilizamos o pré e pós-testes como um dos instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento do PC. Além disso, observamos as sessões de uso da 

abordagem, colhemos os depoimentos dos alunos e professores sobre sua experiência e 

avaliamos todo o material produzido (textos do game design e o jogo). 

A modelagem do pré é pós-teste foi realizada tomando como base questões 

selecionadas do Bebras Internacional Challenge on Informatics and Computacional Thinking. 

Essa iniciativa internacional tem como objetivo promover o desenvolvimento do 

pensamento computacional de alunos de todo o mundo e de todas as idades. Trata-se de 
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uma avaliação com 15 problemas de níveis de dificuldade diferentes para serem resolvidos 

em até 45 minutos. Ao final o Bebras oferece a pontuação/classificação dos participantes 

obtidas através dos seus desempenhos. As questões são elaboradas de tal forma que 

incluem um conceito de computação mas que não exigem conhecimento prévio em 

Computação ou programação para resolvê-la [Dagiene and Stupuriene 2016]. 

Utilizamos como base para elaboração do nosso instrumento de coleta de dados as 

questões dos testes Bebras aplicados no Reino Unido [Blokhuis et al. 2014], já que ainda não 

foram realizadas provas no Brasil. Detalhes dessa avaliação serão apresentados no Capítulo 

6. 

 

2.1.4. Computação desplugada 

A ciência da computação e suas subáreas têm se beneficiado da abordagem 

desplugada, onde muitos temas e conceitos são ensinados sem uso de computadores. As 

atividades desplugadas são realizadas através de atividades cenestésicas e colaborativas 

onde se aprende os conceitos da ciência da computação [Brackmann 2017]. A primeira 

iniciativa nesse sentido foi publicada por [Bell 1997], em um livro que contém sugestões de 

atividades para professores e alunos. 

  Segundo Curzon (2014) a computação desplugada tem o objetivo de estimular as 

pessoas a entenderem os conceitos da computação de forma lúdica e sem requerer a 

utilização direta do computador. 

Para Bell (2009), aplicar atividades com conteúdos voltados para a área da 

computação sem utilizar um computador garante que os alunos enxerguem o computador 

como uma ferramenta de estudo. 

De acordo com Feaster (2011), a computação desplugada tem como foco 

compreender melhor a tecnologia sem utilizá-la. Nesse processo, o estudante deve pensar 

como um computador, o que torna a aprendizagem mais desafiadora.  

Assim, a abordagem desplugada é passível de ser aplicada em qualquer lugar, haja 

vista não ser necessário o uso de recursos de hardware e de software [Bell 2009]. 

As atividades desplugadas estão diretamente conectadas ao pensamento 

computacional, que tende a modificar a forma como os indivíduos (sem limite de idade) 

resolvem os problemas, contribuindo para a criação de novas ferramentas, uma vez que tais 

indivíduos tendem a se tornar produtores de tecnologias, despertando o interesse pelo 

funcionamento da tecnologia e não apenas como meros consumidores [Werlich 2018]. 

Assim, mesmo em escolas que não dispõe de dispositivos computacionais, o 

pensamento computacional pode ser estimulado através da abordagem desplugada.  



  

32 
 

Apesar de este trabalho apresentar uma abordagem para criação de jogos digitais a 

partir de textos produzidos pelos alunos, em razão do período da pandemia do COVID-19, 

optamos em produzi-los de maneira desplugada, como será visto mais a frente. 

Para muitos o pensamento computacional ainda é uma “caixa preta” e configura-se 

como um grande desafio.  Uma das estratégias de trabalhar o PC em sala de aula é através 

da aprendizagem baseada em jogos  que será apresentada na seção seguinte. 

 

2.2. Aprendizagem baseada em jogos 

Nessa seção apresentamos os conceitos sobre a aprendizagem baseada em jogos, 

game design como etapa do desenvolvimento de jogos, ontologia como base para 

formalização de um modelo de game design e a produção textual e sua relação com a 

criação de jogos. 

 

2.2.1. Conceito 

Os jogos digitais podem ser considerados objetos de aprendizagem que, quando 

utilizados em sala de aula, permitem ao aluno vivenciar uma experiência imersiva e 

motivadora. Esses jogos, ao permitirem a simulação em ambientes virtuais, proporcionam 

momentos ricos de exploração de diversos conteúdos e desenvolvimento do pensamento 

computacional. Esse é um dos motivos que fazem dos jogos digitais um grande sucesso 

quando utilizados em favor da aprendizagem. Portanto, são recursos didáticos que 

subsidiam um novo tipo de educação baseada nas tecnologias digitais. 

A nosso ver, para que a aprendizagem seja mais efetiva e atraente para as gerações 

atuais, são necessários recursos interativos e engajadores semelhantes aos que os 

estudantes estão familiarizados em suas rotinas, fazendo com que estes demonstrem maior  

interesse pelos conteúdos propostos. 

O jogo faz parte do nosso cotidiano. A atividade de jogar é uma alternativa de 

realização pessoal que possibilita a expressão de sentimentos, de emoção e propicia a 

aprendizagem de comportamentos adequados e adaptativos. A motivação do aprendiz pode 

ser impulsionada em consequência da abordagem pedagógica que utilize a exploração livre 

e o lúdico. Os jogos digitais aumentam a possibilidade de aprendizagem além de auxiliar na 

construção da autoconfiança e incrementar a motivação no contexto da aprendizagem 

[HOPF et al., 2005]. 

Para Prensky (2012) os jogos digitais podem ser uma forma divertida e eficaz para 

aprender os mais diversos conteúdos. Trata-se de um recurso surpreendente não apenas 

para a aprendizagem escolar, mas também para diversos tipos de treinamento institucional.  
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Bons jogos trazem bons princípios de aprendizagem, caso contrário as pessoas 

perderiam o interesse. Dentre os principais, destacamos o princípio da aprendizagem crítica 

se refere à construção de jogos configurados para encorajar a aprendizagem ativa, 

envolvendo as habilidades de reflexão e critica sobre os problemas apresentados. A 

apresentação de desafios é um princípio que faz o jogador atuar no limite da sua 

competência. A superação desses desafios deve levá-lo a formular hipóteses que o ajuda a 

superar desafios posteriores [Gee 2007].  

Ao pensarmos em novas estratégias de aprendizagem devemos considerar também 

o desenvolvimento de jogos por alunos e professores em sala de aula. O ato de desenvolver 

seu próprio jogo possibilita ao aluno adquirir habilidades computacionais e explorar 

conteúdos de maneira mais significativa. Segundo Nogueira e Galdino (2012), o jogo instiga 

os alunos a participarem cada vez mais da construção do seu conhecimento, oferecendo a 

ele a oportunidade de atuarem ativamente no processo de aprendizagem. 

Nossas pesquisas têm comprovado os benefícios do uso e desenvolvimento de 

jogos digitais em sala de aula: Fernandes et al (2018a) relata uma experiência da produção 

de  jogos digitais educativos a partir do design thinking. Fernandes et al (2018b) descreve 

uma experiência na produção de jogos digitais educativos por alunos do ensino superior. 

Fernandes et al (2018c) apresenta uma revisão sistemática sobre estratégias para 

elaboração de game design de jogos digitais educativos. Tobias et al (2018) apresenta uma 

pesquisa sobre a produção de jogos digitais no contexto educacional. 

Nesse contexto, a aprendizagem baseada em jogos pode ser conceituada como 

uma estratégia que utiliza o jogo como uma ferramenta para que os estudantes se engajem 

ao aprendizado enquanto jogam [Sidhu 2010]. 

A aprendizagem baseada em jogos digitais é uma tendência que vem sendo 

incorporada cada vez mais na educação, como aponta Johnson et al. (2012, 2014a, 2014b, 

2014c). Segundo Prensky (2012) é eficiente porque está de acordo com o estilo de 

aprendizagem dos estudantes atuais e futuros; é motivadora, por ser divertida; é bastante 

versátil porque pode ser adaptada a quase todas as disciplinas e habilidades a serem 

aprendidas, sendo muito eficaz se for corretamente utilizada. 

Sendo assim, os jogos possuem potencial educacional, são engajadores, permitem 

que os usuários façam testes em um ambiente artificial e despertam nos jogadores o 

esforço constante para serem melhores [Shaffer, 2006 apud Misfeldt, 2015]. 

 

2.2.2. Game Design 

Segundo Chandler (2012), o processo de produção de um jogo inicia com a definição 

do seu conceito inicial (game design) e termina com a criação de uma versão final do jogo, 
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sendo que várias etapas acontecem entre esses dois pontos. É na etapa de elaboração do game 

design que são definidas a ideia central do jogo, seu estilo, público alvo, narrativa, mecânica, 

personagens, cenários, objetivos, fases, níveis de dificuldade, sonorização, entre outros 

aspectos.  

 Game design é o processo de criar o conteúdo e as regras de um jogo, de criar 

objetivos que o jogador sinta-se motivado a alcançar e regras que este siga como se estivesse 

tomando decisões significativas para atingir esses propósitos [Brathwaite e Schreiber 2009]. 

Segundo Schell (2019), o game design de um jogo deve apresentar a tétrade: mecânica, 

estética, narrativa e tecnologia como seus elementos essenciais. A mecânica lida especialmente 

com as regras, controles, ações e habilidades do jogo. A estética envolve todos os elementos 

gráficos visuais do jogo. Design e arte são áreas entrelaçadas e complementares que 

influenciam na estética do jogo. A narrativa se encarrega de narrar o jogo. E a tecnologia é o 

lastro e menos aparente para o jogador, enquanto o elemento “estética” é o mais visível, no 

entanto, nenhum é mais importante do que o outro. Os quatro elementos se completam e se 

reforçam. 

Para Adams e Rollings (2007), game design é a essência de um jogo. É nele onde é 

definido como o jogo funciona e se descreve seus elementos. Geralmente, é elaborado com a 

participação de diferentes profissionais da equipe que irá produzir o jogo para certo tipo de 

público de jogadores. 

Podemos compreender o game design como um processo complexo, que permite a 

visualização de todo o conjunto do trabalho a ser desenvolvido pela equipe de produção de 

jogos [Arruda 2014]. Devido a essa complexidade, torna-se mais difícil levarmos o processo de 

produção do game design de um jogo para o ambiente de sala de aula. A maioria dos 

professores e alunos não tem domínio dessa área o que certamente constitui-se como uma 

barreira para produção de jogos no contexto escolar.  

Durante o game design é produzido o Game Design Document (GDD) que deverá 

conter todas as definições, requisitos e regras do jogo. Segundo Perucia et. al (2005) o GDD 

pode ser definido como “um documento que descreve as características” do game design “em 

detalhes”. 

GDD é uma produção textual que serve de referência para todos os envolvidos no 

desenvolvimento do jogo, mantendo todos ligados aos mesmos objetivos [Pedersen 2003]. 

Geralmente, possui uma estrutura encadeada de diversos elementos do jogo: conceito do jogo; 

mecânicas de jogo; interfaces com usuário; elementos gráficos estáticos, animados e de vídeo; 

descrição de personagens; enredo e história; sons e música; detalhamento de levels (fases), 

entre outros elementos. Através destes elementos é possível descrever o que um jogo deve ter.  

Em se tratando de jogos digitais educativos, o game design deve levar em conta 

também os aspectos pedagógicos, tais como: descrição dos conteúdos pedagógicos, definição 

dos objetivos de aprendizagem, como o jogador será avaliado, quais habilidades desenvolvidas, 

estilos de aprendizagem, entre outros.  
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Em função do volume de informações e nível de detalhamento, o GDD pode ter de 

dezenas a centenas de páginas [Ryan 2011]. Segundo Schmitz (2011), a elaboração do GDD, se 

não for bem executada, pode gerar imprecisão das informações, erros conceituais, dados 

mal coletados, fruto do mau entendimento que poderá dificultar na etapa de 

desenvolvimento do jogo. Por consequência os GDD são muitas vezes difíceis de serem 

entendidos e não fornecem clareza a pessoas inexperientes. 

Propor uma abordagem para especificação e criação de jogos em sala de aula é 

imaginar diferentes possibilidades de aprendizagem, considerando que pode envolver diversos 

conhecimentos que podem estar relacionados aos conteúdos curriculares. Outro aspecto 

importante é a participação do educador como um articulador e facilitador do desenvolvimento 

das atividades que estão envolvidas na produção de um jogo. A assimilação das técnicas 

necessárias para essa produção é possível e necessária em tempos cada vez mais imersos em 

uma realidade tecnológica que permeia todas as áreas do conhecimento. 

Neste trabalho elaboramos um modelo simplificado de game design de jogos visando 

facilitar o entendimento a documentação e a aplicação da abordagem em sala de aula. O Game 

Design Model será apresentado no Capítulo 5, mais adiante. 

 

2.2.3. Ontologia 

Ontologia é um termo que tem sido empregado em vários contextos diferentes, 

inclusive na ciência da computação. Nessa área, é definida como uma técnica de organização de 

informações e representação formal de conhecimento. Tem sua estrutura baseada na descrição 

de conceitos e dos relacionamentos semânticos entre eles gerando uma especificação formal e 

explícita de uma conceitualização compartilhada [Guarino 1995 e 1998] e [Berners-Lee 2001]. 

Ontologia em computação é utilizada para entender e modelar uma realidade, ou seja, 

fornecer uma descrição do que existe e caracterizar entidades nas atividades de modelagem 

[Wand e Weber 1990] e [Wand et all 1999]. 

Segundo Staab e Stder (2004), ontologia representa um domínio em uma linguagem de 

representação computacional. Uma ontologia, nesse caso, consiste de um conjunto de 

declarações expressas em uma linguagem de representação, que podem ser processados por 

mecanismos de inferência automatizados. 

Gruber (2005) afirma que ontologia é uma especificação de uma conceitualização, ou 

seja, é uma descrição de conceitos e relacionamentos que existem entre estes conceitos. 

Para Borst (2007), uma ontologia é definida como uma especificação formal e explícita 

de uma conceitualização compartilhada, onde: especificação formal quer dizer algo que é legível 

para os computadores; explícita são os conceitos, propriedades, relações, funções, restrições e 

axiomas explicitamente definidos; conceitualização representa um modelo abstrato de algum 

fenômeno do mundo real e compartilhada significa conhecimento consensual. A ontologia é 
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organizada hierarquicamente em um número específico de termos e especificações de seus 

significados. 

Elaboramos uma ontologia para conceituarmos um modelo de game design de jogos 

utilizado nesta pesquisa. O Game Design Ontology será apresentado no Capítulo 5.  

 

2.2.4. Produção textual e sua relação com a criação de jogos na escola 

É consenso entre estudiosos do ensino de línguas que a escola deva se constituir 

num espaço de práticas significativas de leitura e escrita. Conforme Schneuwly e Dolz (2004) 

“a escola é tomada como autêntico lugar de comunicação, e as situações escolares, como 

ocasiões de produção/recepção de textos. Os alunos encontram-se, assim, em múltiplas 

situações em que a escrita se torna possível, em que ela é mesmo necessária”.   

Geraldi (2003) valoriza a atividade de produção de texto na escola como ponto de 

partida e de chegada do ensino e do aprendizado da língua. Também reforçando a atividade 

de produção textual, Calkins (1989) propõe que, concluída a elaboração, o autor se torne 

leitor do próprio texto, compartilhe-o com os colegas, possa revisitá-lo e alterá-lo quantas 

vezes desejar.   

Consideramos que a produção textual, motivada pela criação de um jogo, poderá 

se constituir como uma situação em que a escrita ganha sentido como prática escolar. Ao 

escrever, ler e compartilhar o texto que narra o seu jogo o aluno terá a oportunidade de 

aprimorar a sua ideia e o seu registro escrito.  

Segundo o último relatório da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA-SAEB), 

33% dos estudantes avaliados estão compreendidos entre aqueles que não escrevem 

palavras convencionalmente e os que produzem textos com limitações que comprometem 

sua compreensão [Brasil(b) 2018]. 

As dificuldades em relação à língua portuguesa se intensificam ao final da educação 

básica. É o que revela o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) o qual 

aponta que em 2017 apenas 1,6% dos estudantes brasileiros demonstraram níveis de 

aprendizado considerados adequados [Brasil(c) 2018]. 

Resultados do SAEB, referentes ao 9º ano do ensino fundamental, mostram que as 

médias obtidas pelos estados não chegam a alcançar o nível 4 de desempenho, conforme 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Proficiência média por Estado em língua portuguesa – 9º ano do Ensino 

Fundamental. Fonte: Inep/SAEB. 

 

Para alcançar o nível 4, os estudantes deveriam demonstrar capacidade para:  

localizar informações implícitas em artigos ou crônicas; reconhecer opiniões distintas sobre 

um mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes; inferir tema, tese e ideia principal 

em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e artigos; entre outras 

habilidades que se remetem à compreensão do que se lê. 

Também são identificadas dificuldades em relação à leitura dos estudantes 

brasileiros pela avaliação do Programme for Internacional Student Assessment – PISA em 

2015. O Brasil ocupa a modesta 59ª posição no ranking dos países participantes, estando 

muito aquém das grandes potências educacionais, como China e Finlândia [OECD 2015]. 

A necessidade de valorização do texto como centralidade do trabalho, bem como 

de apropriação dos alunos das tecnologias da informação é atual e evidenciada pela Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC [Brasil 2018 p.67 e 70]. Propor às crianças que idealizem 

e escrevam como seria o seu próprio jogo está em consonância com uma das competências 

específicas elencadas pela BNCC para o ensino fundamental, que consiste em mobilizar 

práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir 

as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e 

refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais [Brasil 2018 p.87].  

 

2.3. Síntese do capítulo 

De maneira geral, esse capítulo apresentou informações relativas ao referencial 

teórico sobre a temática de pesquisa.  
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Inicialmente apresentamos os conceitos do pensamento computacional que se 

relacionam com o objetivo dessa pesquisa. Em seguida, definimos aprendizagem baseada 

em jogos, já que utilizamos esses dispositivos no processo de ensino e aprendizagem. Os 

conceitos de game design também são apresentados, pois nosso trabalho passa pela 

elaboração do game design de jogos. Explicamos a relação entre produção textual e criação 

de jogos, apresentando as principais lacunas e dificuldades da área de produção textual e as 

possibilidades de aplicação do uso e desenvolvimento de jogos para superar essas 

dificuldades. Por fim, definimos ontologia já que nesse trabalho, uma ontologia foi criada 

para especificar o game design de jogos digitais resolvendo a heterogeneidade dos 

conceitos envolvidos nessa área.   

No próximo capítulo apresentamos 02 revisões sistemáticas que serviram para 

respondermos a questão de pesquisa 01: Questão 1: Quais são os métodos trabalhados na 

literatura para especificação de game design de jogos digitais no contexto educacional?  
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Capítulo 3 – Revisões Sistemáticas 

Neste capítulo são apresentados os resultados de duas revisões sistemáticas da 

literatura: uma a respeito das estratégias para elaboração de game design de jogos digitais 

no âmbito nacional, publicada no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (2018); e 

outra sobre modelos de desenvolvimento e linguagens para elaboração de game design de 

jogos digitais no contexto internacional, em processo de submissão ao Journal Information 

and Software Technology. Nosso objetivo foi investigar trabalhos científicos relacionados a 

estratégias, linguagens e modelos utilizados na concepção de game design de jogos 

educativos. Com os resultados, buscamos melhor compreender o que já foi desenvolvido 

nessa área e se as soluções propostas abrangem as lacunas existentes, bem como responder 

a questão de pesquisa 1 (Quais são os métodos trabalhados na literatura para especificação 

de game design de jogos digitais no contexto educacional?).  

 

3.1. Estratégias para Elaboração de Game Design de Jogos Digitais 

Educativos: uma Revisão Sistemática 

Esta sessão tem por objetivo investigar, no contexto nacional, trabalhos científicos 

que apresentem estratégias utilizadas na concepção de game design de jogos educativos, 

no período de 2010 a 31 de dezembro de 2017. A metodologia utilizada baseou-se nas 

diretrizes propostas por Kitchenham et al. (2009). Segundo a autora, uma RSL é uma 

pesquisa em profundidade de um fenômeno de interesse que produz resultados específicos 

e detalhados por meio da análise de conteúdo e qualidade do material pesquisado. Para 

esta revisão, as questões de pesquisa que guiaram todo o trabalho são apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Questões de Pesquisa (RSL1) 

Questões Descrição 

QP1 Quais as estratégias utilizadas na elaboração do game design de jogos 

educativos? 

QP2 Qual o perfil de quem produz o game design dos jogos? 

QP3 Qual o público alvo dos game designs propostos? 

QP4 Como as abordagens propostas estão sendo aplicadas e/ou validadas? 

QP5 As abordagens propostas são inspiradas em alguma outra? 

QP6 Quais são os benefícios apresentados pelas abordagens propostas? 

QP7 Quais são as limitações apresentadas pelas abordagens propostas? 
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A obtenção dos estudos primários foi realizada através de uma string de busca para 

trazer trabalhos que tratassem de estratégias de game design, sendo por isso formulada 

com as palavras-chave: linguagem, modelo, metodologia, abordagem e game design.  

Optamos por não colocar a palavra “educação”. Nesse primeiro momento, nosso intuito era 

ampliar o número de artigos resultantes da busca e observarmos o que ainda não está 

sendo aplicado na área de game design para jogos educativos. 

O procedimento utilizado para busca dos estudos primários compreendeu: (i) 

utilizar os sistemas de busca dos anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE), Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE) e Workshop de Informática na 

Escola (WIE); e (ii) realizar busca manual nos anais do Simpósio Brasileiro de Computação, 

Jogos e Entretenimento Digital (SBGAMES), que não possuíam, no momento da pesquisa, 

um sistema de busca próprio. 

Os artigos encontrados foram então analisados segundo os critérios de inclusão (CI) 

e critérios de exclusão (CE) mostrados na Tabela 2 e na Tabela 3. Essa análise foi realizada  

inicialmente pelo título, resumo e palavras-chave. Em seguida pelas seções de introdução e 

conclusão. E, finalmente, pela leitura completa dos artigos. 

Tabela 2: Critérios de Inclusão (RSL1) 

Critérios Descrição 

CI1 Estudos que apresentem estratégias (linguagens, modelos, metodologias e/ou 

experiências) utilizadas na concepção do game design de jogos sérios. 

CI2 Trabalhos nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa. 

CI3 Trabalhos publicados em conferências e jornais. 

 

Tabela 3: Critérios de Exclusão (RSL1) 

Critérios Descrição 

CE1 Estudos semelhantes que apresentam a evolução de uma mesma pesquisa e 

que contenham os mesmos autores. (Excluir as versões mais antigas.) 

CE2 Trabalhos fora do período da pesquisa. 

CE3 Trabalhos cujos textos completos não estejam disponíveis para acesso 

gratuito na web. 

CE4 Documentos que estão disponíveis na forma de resumos, apresentações ou 

estudos secundários (revisões sistemáticas da literatura, mapeamentos 

sistemáticos, etc.). 
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A qualidade dos estudos encontrados também foi avaliada através dos cinco 

critérios apresentados na Tabela 4. Esses critérios foram utilizados para determinar o rigor, 

a análise e a credibilidade dos métodos de pesquisa empregados, bem como a relevância e a 

qualidade de cada estudo para esta revisão. As respostas para cada questão foram 

tabuladas e atribuídas um valor de 1 (“Sim”), 0,5 (“parcialmente”) ou 0 (“Não”). 

 

Tabela 4: Avaliação da Qualidade (RSL1) 

Avaliação Descrição 

AV1 Existe uma definição clara dos objetivos da pesquisa? 

AV2 Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 

AV3 Existe clareza na estratégia descrita na pesquisa? 

AV4 Há um processo de avaliação da estratégia descrita na pesquisa? 

AV5 O estudo apresenta uma comparação com outras estratégias existentes? 

   

Com o objetivo de testarmos a validade do procedimento de avaliação e a 

qualidade dos estudos, envolvemos um segundo e terceiro revisor. Foram distribuídas as 

mesmas amostras dos estudos e aplicados os mesmos critérios de avaliação. A avaliação da 

qualidade manteve-se coerente entre os participantes desse processo. 

Por fim, foram extraídos os seguintes dados a partir dos estudos primários 

selecionados: dados de identificação do estudo, objetivos, método utilizado, perfil dos 

participantes, critérios de avaliação da qualidade, resultados, conclusões e dificuldades 

apresentadas. Esses dados foram coletados por apenas um revisor, enquanto que os demais 

analisaram o resultado geral dos estudos. Comparado os resultados, percebemos que não 

existiu incoerência na estratégia de extração dos dados.  

 

3.1.1. Análise dos artigos encontrados 

A Tabela 5 apresenta a string de busca utilizada, bem como a quantidade de artigos 

retornados por cada uma das fontes de artigos acessadas. Os resultados apresentados neste 

processo de busca podem ser visualizados com mais detalhes através do link 

https://goo.gl/vEuBfF. 
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Tabela 5: String de Busca (RSL1) 

String de busca 
Fonte de Dados 

RBIE WIE SBIE SBGAMES 

((linguagem OR modelo OR metodologia OR 

abordagem) AND game design) 

1 2 7 30 

 

Todos os estudos primários recuperados foram analisados com o objetivo de 

selecionar aqueles que contribuem para responder as questões de pesquisa. Analisamos 

inicialmente 40 estudos, com a leitura dos títulos, palavras chaves e resumos. 

Permaneceram selecionados 22 estudos. Desse total, após leitura das principais seções 

(introdução, conclusão e elementos gráficos) e nova aplicação dos critérios de análise, 

restaram 19 estudos para leitura completa. Essa última etapa resultou na exclusão de mais 3 

artigos, finalizando o processo com 16 estudos para extração e análise dos dados para 

responder as questões de pesquisa apresentadas. 

A Tabela 6 apresenta os resultados da avaliação da qualidade dos estudos 

selecionados. Todos os artigos possuem definição clara dos seus objetivos (AV1), o que 

facilitou o entendimento das suas propostas (AV3). Observamos que apenas 9 estudos 

apresentam uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada (AV2). 

Dos 16 estudos, 7 não mostram um processo de avaliação da abordagem proposta bem 

definido, o que compromete a sua efetiva aplicação (AV4). Por fim, somente 4 estudos 

apresentam uma comparação com outras abordagens existentes (AV5). 

 

Tabela 6: Resultados da avaliação da qualidade (RSL1) 

ESTUDO AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 TOTAL 

E1 1 1 1 1 0 4 

E2 1 1 1 1 0 4 

E3 1 1 1 1 0 4 

E4 1 1 1 0 0 3 

E5 1 0 1 0 0 2 

E6 1 1 1 1 1 5 

E7 1 0 1 0 0 2 

E8 1 0 1 1 0 3 

E9 1 1 1 1 0 4 
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E10 1 1 1 1 0 4 

E11 1 0 1 0 1 3 

E12 1 1 1 1 0 4 

E13 1 0 1 0 0 2 

E14 1 0 1 0 1 3 

E15 1 0 1 0 0 2 

E16 1 1 1 1 1 5 

 

Dois dos estudos obtiveram a pontuação máxima de 05 pontos [E6 e E16]. A 

pontuação mais baixa que os artigos alcançaram foi de 2 pontos [E5, E7, E13 e E15]. A 

pontuação média em qualidade dos trabalhos incluídos na revisão é de 3.38 pontos numa 

escala de 0 a 5 pontos. O critério AV5 foi o menos atendido, indicando uma ausência de 

estudos comparativos em boa parte dos trabalhos encontrados. 

A seguir, apresentamos as respostas às questões de pesquisa da revisão sistemática 

obtidas a partir da análise dos artigos encontrados. 

QP1 – Quais as estratégias utilizadas na elaboração do game design de jogos 

educativos? 

A primeira questão de pesquisa deste trabalho objetivou identificar as estratégias 

(abordagens, linguagens, modelos, metodologias e/ou experiências) propostas para a 

concepção do game design de jogos educativos.  

Os resultados apontam uma variedade de 15 propostas diferentes: prototipagem 

[E1 e E6], descrição textual [E2], Scrum4Games [E4], design participativo [E5], Game 

Componentes Framework [E6], RhetorGames [E7], Game Design Patterns [E8], Blue Ocean 

Strategy and Personas [E9], Game design thinging [E10], Game Design Document [E11 e 

E13], ViP [12], Unified Game Canvas [E15], Interativa e integradora [E16], Design, Play and 

Experience  e The learning games design model [E14]. Apenas duas técnicas (prototipagem e 

Game Design Document) apareceram em mais de um trabalho. Todas são propostas isoladas 

baseadas ou não em outras estratégias, como veremos mais a seguir. 

QP2 – Qual o perfil de quem produz o game design dos jogos? 

Quando observamos o perfil de quem produz o game design dos jogos nos estudos 

selecionados, game designers aparecem na maioria dos trabalhos. Entretanto, conforme 

ilustrado na Figura 4a, alguns trabalhos envolvem: estudantes de nível superior ou pós-

graduação [E1 e E10], estudantes e profissionais da área de jogos [E2 e E12], game designes 

e desenvolvedores [E3, E4 e E16], apenas game designers [E6. E7, E8, E11, E14 e E15] e 
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equipe multidisciplinar [E9 e E13]. Um dos estudos não especificou o perfil de quem produz 

o game design dos jogos [E5].  

  

Figura 4a: Perfil produtor game design Figura 4b: Perfil do público alvo dos jogos 

QP3 – Qual o público alvo dos game design propostos? 

Em relação ao público alvo, verificamos que a maioria dos game designs 

desenvolvidos pelos trabalhos analisados não faz essa especificação. Apenas três estudos 

definiram o perfil como estudantes em geral [E10, E14 e E16], conforme visto na Figura 4b.  

Esse resultado mostra evidências de que não há uma preocupação em saber qual o 

perfil do jogador para qual o game design do jogo será desenvolvido, o que pode 

comprometer a eficiência do produto final.  

QP4 –  Como as abordagens propostas estão sendo aplicadas e/ou validadas? 

Outra informação bastante importante extraída dos resultados da análise dos 

estudos é que 63% das estratégias foram aplicadas e validadas [E1, E2, E3, E4, E6, E8. E9, 

E10, E12, E15]. Isso demonstra que os estudos não ficaram apenas no plano das ideias e 

provas de conceito, mas passaram por algum processo de experimentação. Percebemos 

ainda, através da analise dos resultados dos estudos, que a maioria dos trabalhos realiza a 

aplicação da proposta em cenários simples, necessitando de estudos adicionais para melhor 

validação das propostas. Além disso, os autores dos trabalhos que não foram validados 

reconhecem nos artigos que os mesmos necessitam passar por essa etapa [E5, E11, E13, E14 

e E16]. A Figura 5a apresenta essas informações de forma gráfica. 

  

Figura 5: Validação das propostas Figura 5b: Estudos inspirados em outras 

abordagens 
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QP5 – As abordagens propostas são inspiradas em alguma outra? 

A análise dos artigos encontrados aponta que as abordagens propostas por esses 

estudos advêm de métodos bastante reconhecidos na academia, tais como: Scrum [E4], 

UML [E6], Design Thinking [E10], Document Game Design [E11] e [E13], Blue Ocean Strategy 

and Personas [E9], e Game Design Canvas [E15]. Todos os demais não foram inspirados em 

outras estratégias, conforme ilustrado na Figura 5b. 

QP6 – Quais são os benefícios apresentados pelas abordagens  propostas? 

Após a análise de todos os estudos incluídos na revisão sistemática, foi possível 

extrair os principais benefícios de cada estratégia reportados pelos seus autores. Tais 

benefícios são apresentados de forma resumida a seguir: “Early Game Design Rehearsal 

with Paper Prototyping” [E1] - A abordagem permite a apreciação das qualidades, timing, 

complexidade e interesse pelo jogo. Utiliza papel não dependendo de recursos tecnológicos; 

“Estudo de Formatos Alternativos para Documentação de Game Design” [E2] - A descrição 

do jogo através de imagens apresentou melhor clareza na definição dos requisitos e 

funcionamento do jogo; “Game Design e Prototipagem: Conceitos e Aplicações ao Longo do 

Processo Projetual” [E3] - Prototipagem permite construir um jogo mais imersivo e funcional 

com foco no jogador. Permite melhor visualização da ideia do jogo e melhor comunicação 

entre a equipe. Oferecem redução de tempo e custo; “Scrum4Games: Uma aplicação do 

Scrum para projetos de games focada em game design” [E4] – O trabalho decorreu em uma 

sistematização e organização das diversas funções presentes na produção de um game de 

acordo com a lógica da metodologia Scrum; “Um modelo de Game Design orientado à 

participação” [E5] – A possibilidade da participação do usuário no processo de 

desenvolvimento do jogo; “Towards a Library of Game Components: A Game Design 

Framework Proposal” [E6] – Reuso dos componentes da biblioteca; “Integrating Rhetoric to 

Game Design” [E7] – Fácil assimilação; “Towards a Game Design Patterns Suggestion Tool: 

The documentation of a computerized textual analysis experimente” [E8] – Relaciona 

padrões de game designs de jogos; “Applying Blue Ocean Strategy to Game Design: A Path 

to Innovation” [E9] – Facilita o uso no contexto dos jogos pela estratégia original ser 

conhecida na área da administração; “Game thinking is not game design thinking!”  [E10] – 

Melhora a criatividade dos alunos. Propostas mais inovadoras. Melhor visualização das 

características dos jogos através de canvas; “Criação de um modelo conceitual para 

documentação de Game Design” [E11] – Proposta de um GDD unificado que possibilite a 

documentação das suas ideias de maneira clara e sucinta; “Estudo comparativo entre 

diferentes abordagens de game design” [E12] – As abordagens foram comparadas com 

resultados equivalentes. A ViP mostrou-se mais adequada ao perfil da indústria; “Simple 

Game Design Document Focused on Gameplay Features” [E13] – Foco no usuário; “Estudo 

comparativo entre modelos de game design para jogos educacionais” [E14] – Ambos 

possuem objetivos educacionais claros. Consideram equipes multidisciplinares. 

Representação simplificada; “Uma Proposta de Game Design Canvas Unificado” [E15] – 
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Reúne os principais elementos de diversos GDC. Modelagem rápida. Cobertura unificada e 

diferenciada dos fundamentos dos jogos; “Metodologia de Desenvolvimento de Jogos 

Sérios: especificação de ferramentas de apoio open source” [E16] - Criação de um 

framework com metodologia e ferramentas para desenvolvimento do jogos. 

QP7 – Quais são as limitações apresentadas pelas abordagens propostas? 

Esta etapa da pesquisa analisou as principais limitações reportadas para as 

propostas apresentadas nos artigos analisados. O estudo [E1] limita-se a fazer o game 

design de projetos iniciais de jogos. A descrição incompleta dos requisitos do jogo e a 

dificuldade de interpretação de texto foram as limitações do estudo [E2]. Em um caso a 

prototipação por si só não garantiu o sucesso do jogo [E3]. Os estudos [E4, E5, E7, E10, E11, 

E1, E14, E15 e E16] apresentam como limitação o processo (ou a falta) de validação por 

outras equipes de desenvolvimento.  

Outras limitações também foram reportadas por outros trabalhos: falta de métricas 

e indicadores de avaliação da proposta [E16]; modelo cansativo de preencher [E15]; 

plataforma de distribuição com recursos limitados [E13]; foco em conceitos de alto nível 

[E10]; falta de maturidade da ferramenta para aplicação na indústria [E8]. 

 

3.1.2. Considerações finais da revisão sistemática 

Nessa etapa da pesquisa, apresentamos uma revisão sistemática da literatura com 

o objetivo de conhecer as estratégias (abordagens, modelos, métodos, linguagens e/ou 

experiências) para elaboração de game design de jogos digitais no contexto educacional.   

Percebemos que no processo de busca dos estudos primários a palavra chave “educação” 

reduziria muito o número de trabalhos selecionados. Por isso, optamos por retirá-la e 

analisarmos os aspectos educacionais nas etapas seguintes da revisão, durante a leitura 

desses artigos. Os resultados mostram que dos 16 estudos selecionados apenas 3 [E10, E14 

e E16] apresentam estratégias de criação de game design de jogos voltados para educação, 

o que demonstra uma enorme carência nessa área. Mesmo sendo a maioria dos estudos  

voltados para o contexto da indústria, a análise dos seus resultados permite refletir sobre as 

estratégias propostas em  outros contextos e de como podem ser utilizadas ou modificadas 

para o cenário da educação.  

Outro fato que merece atenção é a necessidade de uma sistematização da 

aplicação, teste e validação das propostas. A maioria delas apresentou ausência ou 

superficialidade nesse processo. Sugerimos a realização de um maior número de estudos de 

casos e ou experimentos, em cenários diferentes, bem como a elaboração de critérios 

rigorosos para melhor avaliação dos resultados. 
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Finalmente, os trabalhos analisados indicam que a correta elaboração do game 

design mostra-se determinante para o desenvolvimento de um jogo digital eficaz. Como 

observado por esta revisão, esse papel geralmente é realizado pelo game designer. Porém, 

no contexto educacional, como mostrado por alguns trabalhos, este trabalho pode ser 

executado por professores e alunos. Essa pode ser uma excelente estratégia de ensino 

aprendizagem baseada em jogos.  

 

3.2. Linguagens e modelos de desenvolvimento de game design de jogos 

digitais no contexto educacional: uma revisão sistemática 

Esta etapa do trabalho tem por objetivo investigar, no contexto internacional, 

trabalhos científicos que apresentem estratégias utilizadas na concepção de game design de 

jogos no contexto educacional, no período de 2010 a 2019. A metodologia utilizada neste 

trabalho foi baseada nas diretrizes propostas por [Kitchenham  et al 2009]. Para esta 

revisão, as questões de pesquisa que guiaram todo o trabalho são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Questões de Pesquisa (RSL2) 

Questões Descrição 

QP1 Quais são os modelos de desenvolvimento, linguagens específicas de domínio 
e/ou linguagens naturais controladas utilizadas na concepção do game design 
de jogos digitais? 

QP2 A solução proposta é apoiada por alguma ferramenta? Qual? 

QP3 A solução proposta é aplicada a uma área específica? Qual? 

QP4 Quais são os benefícios apresentados pela solução proposta? 

QP5 Quais são as limitações apresentadas pela solução proposta? 

QP6 Qual o resultado (produto gerado) pela solução proposta? 

QP7 Qual o tipo do jogo gerado? 
  

A obtenção dos estudos primários foi realizada através de uma string de busca para 

seleção de trabalhos que tratassem de estratégias de game design, sendo por isso 

formulada com as palavras-chave “model-driven, domain-specific language, controlled 

natural language e game design”.   

Utilizamos como fonte para busca dos estudos primários a Database of the Scopus 

Research que compreende também as bases de dados da ACM Digital Library and IEEE 

Xplore Digital Library.  

Os artigos encontrados foram então analisados segundo os critérios de inclusão (CI) 

e critérios de exclusão (CE) mostrados na Tabela 8 e na Tabela 9. Essa análise foi realizada  
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inicialmente pelo título, resumo e palavras-chave. Em seguida, pelas seções de introdução e 

conclusão. E, finalmente, pela leitura completa dos artigos. 

 

Tabela 8. Critérios de Inclusão (RSL2) 

Critérios Descrição 

CI1 Estudos que apresentem modelos de desenvolvimento, linguagens específicas 
de domínio e/ou linguagens naturais controladas utilizadas na concepção do 
game design de jogos digitais. 

CI2 Trabalhos escritos na língua inglesa. 

CI3 Trabalhos publicados em conferências e jornais. 

 

Tabela 9. Critérios de Exclusão (RSL2) 

Critérios Descrição 

CE1 Estudos semelhantes que apresentam a evolução de uma mesma pesquisa e que 
contenham os mesmos autores. (Excluir as versões mais antigas.) 

CE2 Trabalhos fora do período da pesquisa. 

CE3 Trabalhos cujos textos completos não estejam disponíveis para acesso gratuito 
na web. 

CE4 Trabalhos que apresentam apenas modelos de documento de game design, 
metodologias e ferramentas de desenvolvimento de games. 

CE5 Estudos que NÃO apresentam modelos de desenvolvimento, linguagens 
específicas de domínio e/ou linguagens naturais controladas utilizadas na 
concepção do game design de jogos digitais. 

 

 

A qualidade dos estudos encontrados também foi avaliada através dos cinco 

critérios apresentados na Tabela 10. Esses critérios foram utilizados para determinar o rigor, 

a análise e a credibilidade dos métodos de pesquisa empregados, bem como a relevância e a 

qualidade de cada estudo para esta revisão. As respostas para cada questão foram 

tabuladas e atribuídas um valor de 1 (“Sim”), 0,5 (“parcialmente”) ou 0 (“Não”). 

Tabela 10. Avaliação da qualidade (RSL2) 

Avaliação Descrição 

AV1 Existe uma definição clara dos objetivos da pesquisa? 

AV2 O estudo apresenta as técnicas e tecnologias utilizadas para o desenvolvimento 
da solução proposta? 

AV3 O estudo apresenta a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento? 

AV4 Há um processo de avaliação da solução proposta? 

AV5 O estudo apresenta uma comparação com outras soluções existentes? 
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Com o objetivo de testarmos a validade do procedimento de avaliação e a 

qualidade dos estudos, envolvemos um segundo e terceiro revisor. Foram distribuídas as 

mesmas amostras dos estudos e aplicados os mesmos critérios de avaliação. A avaliação da 

qualidade manteve-se coerente entre os participantes desse processo. 

Por fim, foram extraídos os seguintes dados a partir dos estudos primários 

selecionados: dados de identificação do estudo, objetivos, método utilizado, critérios de 

avaliação da qualidade, benefícios e limitações apresentadas. Esses dados foram coletados 

por apenas um revisor, enquanto que os demais analisaram o resultado geral dos estudos. 

Comparado os resultados, percebemos que não existiu incoerência na estratégia de 

extração dos dados.  

 

3.2.1. Análise dos artigos encontrados 

A Tabela 11 apresenta a string de busca utilizada, bem como a quantidade de 

artigos retornados pela base de dados utilizada nesta pesquisa. 

 

Tabela 11. String de Busca (RSL2) 

String de busca Artigos 

((model-driven OR "domain-specific language" OR "controlled natural 
language") AND  "game design" ) 

142 estudos 

 

 

Todos os estudos primários recuperados foram analisados com o objetivo de 

selecionar aqueles que contribuem para responder as questões de pesquisa. Analisamos 

inicialmente 142 estudos, com a leitura dos títulos, palavras-chaves e resumos. 

Permaneceram selecionados 48 estudos. Desse total, após leitura das principais seções 

(introdução, conclusão e elementos gráficos) e nova aplicação dos critérios de análise, 

restaram 27 estudos para leitura completa. Essa última etapa resultou na exclusão de mais 4 

artigos, finalizando o processo com 23 estudos para extração e análise dos dados para 

responder as questões de pesquisa apresentadas. A listagem dos estudos finais é 

apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12: Listagem dos estudos finais (RSL2) 

Estudo Título Ano 

E1 Ontology-based domain analysis for model driven pervasive game 
development. 

2018 
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E2 A model-driven engineering process to support the adaptive generation of 
learning game scenarios. 

2018 

E3 Designing educational games: Key elements and methodological 
approach. 

2017 

E4 How to integrate domain-specific languages into the game development 
process. 

2011 

E5 Engine-cooperative game modeling (ECGM): Bridge model-driven game 
development and game engine tool-chains. 

2016 

E6 Towards a design approach for serious games. 2016 

E7 A Workflow for Model Driven Game Development. 2015 

E8 A Flexible Model-Driven Game Development Approach. 2015 

E9 Mapping between Pedagogical Design Strategies and Serious Game 
Narratives. 

2015 

E10 Building a Game Engine: A Tale of Modern Model-Driven Engineering. 2015 

E11 Model-driven serious game development integration of the gamification 
modeling language GaML with unity. 

2015 

E12 Realcoins: A case study of enhanced model driven development for 
pervasive games. 

2015 

E13 A platform independent game technology model for model driven serious 
games development. 

2013 

E14 MDA game design for video game development by genre. 2013 

E15 GaML - A modeling language for gamification. 2013 

E16 Towards model-driven game engineering for serious educational games: 
Tailored use cases for game requirements. 

2012 

E17 A visual language for the creation of narrative educational games. 2011 

E18 Fusing games technology and pedagogy for games-based learning 
through a model driven approach. 

2011 

E19 Game content model: An ontology for documenting serious game design. 2011 

E20 SAGA: A DSL for story management. 2011 

E21 Motivation and multimodal interaction in model-driven educational game 
design. 

2011 

E22 A model-driven framework to support development of serious games for 
game-based learning. 

2010 

E23 Agile development of multiplatform educational video games using a 
Domain‑Specific Language 

2019 

 

Os resultados mostram uma distribuição variável de artigos por ano de publicação 

com maior número nos anos de 2011 e 2015. Da mesma forma, verificamos diversidade em 

relação à fonte de publicação. A maioria dos artigos foram publicados em conferências 
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(48%). Apenas 31% das publicações foram em periódicos (Journal and Magazine). Os demais 

foram publicados em symposium (8%) e workshop (13%). 

A Tabela 13 apresenta os resultados da avaliação da qualidade dos estudos 

selecionados. Todos os artigos possuem definição clara dos seus objetivos (AV1), 

metodologia (AV3) e apresentam as técnicas utilizadas para o desenvolvimento da solução 

proposta (AV2). Observamos que apenas 06 estudos apresentam um processo claro de 

avaliação da proposta e 04 estudos avaliaram parcialmente. Dos 23 estudos, 13 não 

mostram um processo de avaliação da abordagem proposta bem definido, o que 

compromete a sua efetiva aplicação (AV4). Por fim, somente 7 estudos apresentam uma 

comparação com outras abordagens existentes (AV5). 

 

Tabela 13. Resultados da avaliação da qualidade (RSL2) 

ESTUDO AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 TOTAL 

1 1 1 1 1 1 5 

2 1 1 1 1 0 4 

3 1 1 1 0,5 0 3,5 

4 1 1 1 0 1 4 

5 1 1 1 0 1 4 

6 1 1 1 0,5 0,5 4 

7 1 1 1 1 0 4 

8 1 1 1 0 0 3 

9 1 1 1 0 0 3 

10 1 1 1 0 0 3 

11 1 1 1 1 0 4 

12 1 1 1 1 0 4 

13 1 1 1 0 1 4 

14 1 1 1 0 0 3 

15 1 1 1 0,5 0 3,5 

16 1 1 1 0,5 0 3,5 

17 1 1 1 0 0 3 

18 1 1 1 0 0 3 

19 1 1 1 0 1 4 

20 1 1 1 0 1 4 

21 1 1 1 0 0 3 

22 1 1 1 0 1 4 

23 1 1 1 1 0 4 

 
Um dos estudos obteve a pontuação máxima de 05 pontos [E1]. A pontuação mais 

baixa que os artigos alcançaram foi de 3 pontos [E8, E9, E10, E14, E17, E18 e E21]. A 

pontuação média em qualidade dos trabalhos incluídos na revisão é de 3.52 pontos numa 
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escala de 0 a 5 pontos. O critério AV5 foi o menos atendido, indicando uma ausência de 

estudos comparativos em boa parte dos trabalhos encontrados. 

A seguir, apresentamos as respostas às questões de pesquisa da revisão sistemática 

obtidas a partir da análise dos artigos encontrados. 

 

QP1 – Quais são os modelos de desenvolvimento, linguagens específicas de 

domínio e/ou linguagens naturais controladas utilizadas na concepção do game design de 

jogos digitais? 

A primeira questão de pesquisa deste trabalho objetivou identificar as estratégias 

(linguagens, modelos, e/ou métodos)  propostas para a concepção do game design de jogos 

educativos.  

Os resultados apontam uma variedade de 16 propostas diferentes: Educacional 

Game Metamodes [E21], Story as Acyclic Graph Assembly [E20], Model-Driven Serius Game 

[E18, E22], Game Content Model [E19], Ontology [E1], Model-Driven Engineer [E2, E12], 

Incremental Iterative Model [E3], DSL [E4, E9, E10, E23], Engine Cooperative Game Modeling 

[E5], Multi-Layer [E6], Model-Driven Game Development [E7, E8], Gamification Model 

Language [E11, E15], Game Tecnology Model [E13], SimSYS [E16] and DSVL [E17]. Apenas 

cinco técnicas (Model-Driven Serious Game [E18, E22], MDE [E2, E12, E14], DSL, Model-

Driven Game Development [E4, E9, E10, E23] e Gamification Model Language [E11, E15]) 

apareceram em mais de um trabalho. Todas são propostas isoladas baseadas ou não em 

outras estratégias, como veremos mais a seguir. 

QP2 – A solução proposta é apoiada por alguma ferramenta? Qual? 

A maioria das propostas (15) apresenta uma solução baseada em alguma 

ferramenta, entre elas: MDD/MDE Tools [E1, E8, E18, E22], Eclipse Modeling Framework [E2, 

E11, E12], UML [E3, E16, E21], Xtext Language Framework [E4], Segment [E13], Mealy 

Machine [E17], Gade4All [E23] e JAVA [E20]. Os estudos E5, E6, E7, E9, E10, E14, E15, e E19 

não descreveram o uso de nenhuma ferramenta de apoio ao desenvolvimento da solução 

proposta.  

QP3 – A solução proposta é aplicada a uma área específica? Qual? 

Em relação à aplicação da proposta, verificamos que 13 estudos são aplicados na 

área da educação [E2, E3, E9, E10, E11, E13, E16, E17, E18, E19, E21, E22 e E23] e 10 são 

aplicados na indústria [E1, E4, E5, E6, E7, E8, E12, E14, E15, E20], conforme visto na Figura 6.  
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Figura 6: Área de aplicação das propostas 

 

QP4 – Quais são os benefícios apresentados pela solução proposta? 

Após a análise de todos os estudos incluídos na revisão sistemática, foi possível 

extrair os principais benefícios de cada estratégia reportados pelos seus autores que, de 

forma resumida, são apresentados nesta seção.  

Os estudos [E1, E5, E8, E14, E18, E21] relataram que a modelagem baseada em 

modelos acelera o desenvolvimento do jogo, pois o uso destes facilita a compreensão dos 

requisitos e características do jogo pelos desenvolvedores. Além disso, reduzem o tempo, os 

erros e o custo do projeto de desenvolvimento do jogo. A definição da ontologia do jogo 

também ajuda na compreensão dos conceitos nele envolvidos [E1, E12].  Os estudos [E9, 

E10, E11, E13, E17, E19, E20, E23] apresentam como maior benefício a redução da 

complexidade técnica do jogo, o que facilita o seu desenvolvimento por não especialistas.  

Já o estudo [E3] destaca que sua estratégia proporciona um maior equilíbrio entre os 

aspectos técnicos e pedagógicos. O estudo [E7] se beneficia do conceito de fluxo de 

trabalho facilitando a produção do jogo. Os trabalhos [E4, E16] apresentam a prototipagem, 

geração automática de scripts e reuso dos artefatos produzidos como maiores benefícios. 

Além desses, foram ainda citados os seguintes benefícios: maior motivação no processo de 

produção do jogo [E20], aplicação dos conceitos de gamificação para facilitar a produção do 

jogo [E15], adaptação do cenário do jogo para pessoas com necessidades especiais [E2], 

experimentação e briefig [E6] e redução do tempo de produção [E23]. 

QP 5- Quais são as limitações apresentadas pela solução proposta? 

Esta questão de pesquisa apresenta as principais limitações das propostas contidas 

nos artigos analisados. Os estudos [E2, E19, E20] limitam-se a produzir apenas o game 

design de jogos.  O que mais chamou a atenção é o fato de que 68,2% das estratégias não 

foram aplicadas e validadas [E4, E5, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E14, E18, E19, E20, E21, 

E22], o que pode comprometer a eficiência e eficácia da solução proposta. Apenas 34,8% 

dos estudos apresentam algum procedimento de teste e validação [E1, E2, E3, E6, E7, E16, 

E17, E23]. Percebemos ainda que a maioria desses estudos realiza a aplicação da proposta 

em cenários simples, necessitando de estudos adicionais para melhor validação. Já os 
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estudos [E9, E14 e E15] não relataram suas limitações, o que dificultou a análise dos seus 

resultados. Alguns estudos [E5, E7, E8, E18, E21] não detalharam a solução proposta o que 

também dificultou a análise desta questão de pesquisa. Por fim, os estudos [E2, E3, E11, 

E12, E20 e E2] relatam que as ferramentas utilizadas como apoio da solução proposta são de 

difícil compreensão por não especialistas. 

QP6 – Qual o resultado (produto gerado) pela solução proposta? 

A análise dos artigos encontrados aponta que as abordagens propostas por esses 

estudos geram produtos de dois tipos: o game design [E2, E19, E20] ou o próprio jogo digital 

[E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E21, E22, E23] , 

conforme ilustrado na Figura 7.  

 

 

Figura 7: Produto gerado pelas propostas 

 

O foco desta etapa da pesquisa é encontrar linguagens e modelos de 

desenvolvimento de game design de jogos digitais educativos. Portanto, os estudos que 

geram o produto game design são os mais significativos, apesar de em menor quantidade.  

Esses dados também apontam para a necessidade de maior investimento  em 

soluções de produção de game design para jogos digitais educativos.  

QP7 – Qual o tipo do jogo gerado?   

Os resultados obtidos nesta questão de pesquisa apontam os mesmos números da 

questão 3, onde 23 estudos estão voltados para a produção de jogos ou game design de 

jogos educativos.  

 

3.2.2. Considerações finais da revisão sistemática 

Nessa etapa da pesquisa, apresentamos uma revisão sistemática da literatura com 

o objetivo de conhecer as estratégias (linguagens, modelos, e/ou métodos) para elaboração 

de game design de jogos digitais no contexto educacional.   Percebemos que no processo de 

busca dos estudos primários a palavra-chave “educação” reduziria muito o número de 
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trabalhos selecionados. Por isso, optamos por retirá-la e analisarmos os aspectos 

educacionais nas etapas seguintes da revisão, durante a leitura desses artigos. Os resultados 

mostram que dos 23 estudos selecionados apenas 13 [E2, E3, E9, E10, E11, E13, E16, E17, 

E18, E19, E21, E22 e E23] apresentam estratégias de criação de game design de jogos 

voltados para educação. 

Foi possível observar que todos os estudos apresentaram uma definição clara dos 

seus objetivos, metodologia e as técnicas utilizadas para o desenvolvimento da solução 

proposta. A grande maioria com suporte de ferramentas.  

No tocante à aplicação e à validação das propostas, 68,2% não apresentaram 

nenhum processo dessa natureza, o que mostra uma enorme fragilidade na aplicação das 

mesmas. 

Por fim, o objetivo da revisão sistemática foi atingido e que os estudos 

selecionados, de fato, apresentam alguma estratégia para concepção de game design de 

jogos digitais, seja no contexto educacional ou da indústria.  

 

3.3. Síntese do capítulo 

Esse capítulo apresentou duas revisões sistemáticas da literatura com o objetivo de 

investigar trabalhos científicos que apresentam abordagens ou metodologias para 

especificação de game design no contexto educacional. 

O primeiro estudo teve um olhar no cenário nacional, no período de 2010 a 2017, 

identificando 40 trabalhos, dos quais 16  respondem a primeira questão de pesquisa desta 

proposta de doutorado. O segundo estudo observou o cenário internacional no período de 

2010 a 2019. Sua string de busca trouxe 161 artigos, dos quais 23 respondem a mesma 

questão de pesquisa. Assim, perfazemos um total de 39 artigos analisados nos dois estudos.  

Observamos uma grande variedade de abordagens que utilizam técnicas de 

prototipagem, scrum, design participativo, frameworks para contextos específicos, design 

patterns, estratégias oriundas da área de administração e gestão de projetos, design 

thinking, GDD, canvas, metamodelos, modelos de game design específicos e gamification. 

Todas são propostas isoladas, baseadas ou não em outras estratégias, a maioria focada 

principalmente na indústria e outras na academia. A Tabela 14 apresenta a listagem dos 

estudos que apresentam abordagens no contexto educacional. 
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Tabela 14. Estudos no contexto educacional 

Estudos RSL 1 Descrição 

E10 - Game thinking is not game 
design thinking! Uma proposta de 
metodologia para o projeto de jogos 
digitais. 

Propõe uma metodologia voltada ao projeto e ao 
desenvolvimento de jogos digitais baseada em 
design thinking e em conceitos ágeis e enxutos, a 
partir das experiências dos autores como 
professores de disciplinas de cursos de graduação e 
pós-graduação. 

E14 - Estudo comparativo entre 
modelos de game design para jogos 
educacionais. 

Estudo comparativo entre os modelos Design, Play, 
and Experience e The Learning Games Design 
Model. Listou-se um conjunto de contribuições 
teóricas e práticas para auxiliar os profissionais 
durante o design de jogos digitais educacionais. 

E16 - Metodologia de 
Desenvolvimento de Jogos Sérios: 
especificação de ferramentas de 
apoio open source. 

Apresenta uma visão geral da metodologia 
interativa e integradora para desenvolvimento de 
jogos sérios com foco na descrição de ferramentas 
de código livre. 

Estudos RSL 2 Descrição 

E2 - A model-driven engineering 
process to support the adaptive 
generation of learning game 
scenarios. 

Apresenta um framework baseado num 
metamodelo que detalha os elementos de um 
domínio especifico de jogos. 

E3 - Designing educational games: 
Key elements and methodological 
approach. 

Apresenta uma metodologia dividida em cinco 
fases: startup, design, production, test, and post-
production de jogos educativos. Os artefatos são 
gerados utilizando a notação UML. 

E9 - Mapping between Pedagogical 
Design Strategies and Serious Game 
Narratives. 

Apresenta uma linguagem de domínio específico 
(ATTAC-L) que facilita a comunicação entre a 
equipe de desenvolvimento de jogos educativos.  

E10 - Building a Game Engine: A Tale 
of Modern Model-Driven Engineering. 

Propõe uma abordagem de desenvolvimento de 
jogos orientados por modelo (MDE) e expõe as 
lições aprendidas no projeto PhyDSL-2 (Jogo de 
física). 

E11 - Model-driven serious game 
development integration of the 
gamification modeling language 
GaML with unity. 

Apresenta uma arquitetura baseada em modelos 
(MDA) para gerar blocos de jogos educativos 
(GaML). Utiliza conceitos da gamificação. 

E13 - A platform independent game 
technology model for model driven 
serious games development. 

Apresenta o Game Technology Model que modela 
jogos educativos de maneira independente de 
hardware e sistema operacional. Utiliza técnicas de 
MDE. 

E16 - Towards model-driven game 
engineering for serious educational 
games: Tailored use cases for game 
requirements. 

Apresenta uma abordagem para modelar jogos 
educacionais usando casos de uso da UML e MDE. 

E17 - A visual language for the Apresenta um DSVL que simplifica o 
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creation of narrative educational 
games. 

desenvolvimento de jogos educacionais por 
educadores, que não têm experiência em 
programação. 

E18 - Fusing games technology and 
pedagogy for games-based learning 
through a model driven approach. 

Descreve uma abordagem baseada em modelos, 
concebida para ajudar não especialistas  na 
produção de jogos educativos. 

E19 - Game content model: An 
ontology for documenting serious 
game design. 

Apresenta uma ontologia para documentação de 
jogos educativos. 

E21 - Motivation and multimodal 
interaction in model-driven 
educational game design. 

Apresenta uma abordagem para identificar e 
construir perfis de interfaces de usuário para jogos 
educativos. 

E22 - A model-driven framework to 
support development of serious 
games for game-based learning. 

Apresenta um framework baseado em modelos 
que auxilia no desenvolvimento de jogos por não 
especialistas.  

E23 - Agile development of 
multiplatform educational video 
games using a Domain‑ Specific 
Language 

Apresenta uma linguagem específica de domínio 
para desenvolvimento de jogos educacionais 
multiplataforma. 

 

Podemos concluir que a realização das revisões sistemáticas da literatura foi de 

fundamental importância para conhecermos o cenário do desenvolvimento de game design 

de jogos, auxiliando a respondermos quais os métodos trabalhados na literatura para 

especificação de game design de jogos digitais no contexto educacional.  

Os resultados das revisões sistemáticas fundamentaram a elaboração deste 

trabalho que se diferencia dos estudos encontrados, principalmente por tratar-se da 

especificação e desenvolvimento de jogos através da produção textual de alunos, 

observando o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e pensamento 

computacional.   
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Capítulo 4 – Estudos Exploratórios 

Este capítulo relata 03 estudos exploratórios que buscaram compreender o 

processo de especificação do game design de jogos digitais através da produção textual, 

conforme resumido na Tabela 15. Esses estudos forneceram indícios para melhor 

elaborarmos a abordagem apresentada nesta pesquisa. Os resultados dessas experiências 

foram compilados num artigo científico aceito no Computer on the Beach 2020. Essa 

experiência nos permitiu entender os fenômenos observados durante a aplicação e 

resultados das atividades propostas [Wohlin 2012], [Yin 2013].   

 

Tabela 15. Quadro resumo dos estudos exploratórios 

 Estudo 01 Estudo 02 Estudo 03 

Objetivo Verificar a viabilidade 
da elaboração do 
game design de um 
jogo, por não 
especialistas, através 
de um texto. 

Investigar as expressões 
comuns utilizadas pelas 
linguagens de 
programação visuais 
obtidas através da 
produção textual do 
game design de jogos 
digitais existentes. 

Investigar como 
descrever um mesmo 
elemento de game 
design utilizando 
expressões diferentes.  
 

Atividade Elaboração do game 
design de um novo 
jogo através da 
produção textual. 

Descrição textual dos 
principais elementos de 
um jogo existente. 

Análise das produções 
textuais dos estudos 
anteriores. Identificação 
e elaboração de 
expressões que 
descrevem elementos 
de game design.  

Participantes Alunos e professores  
do ensino fundamental 
e superior. 

Alunos e professores do 
ensino fundamental e 
técnico. 

Professores do ensino 
fundamental. 

Local UFRN/UFERSA IMD-UFRN UFRN 

 

 

4.1. Estudo exploratório 01: Idealização de jogos 

O estudo exploratório teve o objetivo de verificar a viabilidade da estratégia de 

elaboração do game design de jogos através da produção textual. Foi dividido em etapas, 

conforme a Figura 8. 
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Figura 8. Etapas do estudo exploratório 

 

O público participante da experiência foi formado por professores, alunos e o 

pesquisador, assim divididos: na primeira etapa participaram 02 alunos do ensino 

fundamental (nível 4), 01 professora da educação básica  e 01 pesquisador; na segunda 

etapa participaram 20 alunos do ensino superior da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (cursos de computação e pedagogia), 02 professores (educação básica e Computação) 

e 01 pesquisador; na última etapa participaram 01 professora da educação básica do NEI-

CAp/UFRN e 01 pesquisador. 

A seguir, detalhamos o planejamento e a execução de cada etapa da experiência a 

ser relatada. 

 

4.1.1. Validação da estratégia 

Inicialmente foi realizado todo o planejamento da experiência detalhando o público 

alvo, materiais utilizados, estratégia de condução e avaliação dos resultados. Essa atividade 

foi realizada com a professora e o pesquisador participantes.  

Em seguida, partimos para a execução do planejamento com os alunos selecionados 

para a etapa 1 com o objetivo de testarmos e validarmos a estratégia planejada.  

A atividade proposta foi a elaboração do game design de um jogo através da 

produção textual. Primeiramente, a professora explicou o objetivo da atividade, falou sobre 

o conceito de jogos digitais e game design, comentando com os participantes quais 

elementos são indispensáveis para elaboração de um jogo, tais como: história, personagens, 

cenário, regras, entre outros. A professora demonstrou um catálogo de objetos dispostos na 

forma de cartões impressos contendo imagens de personagens, objetos, ações e cenários 

que deveriam ser utilizados na elaboração do game design dos jogos idealizados. Os alunos 

conheceram e manipularam os cartões como forma de inspiração para estruturação da ideia 

e os elementos do jogo, conforme ilustrado na Figura 9.  

 

 

1 
Validação da estratégia 

2 
Oficina de game design 

3 
Análise dos resultados 
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Figura 9. Conhecendo o catálogo de objetos 

 

Os alunos socializaram oralmente a ideia do jogo, na medida em que manipulavam 

os cartões sob o cenário escolhido, explicitando onde ele se passaria, quais personagens 

apareciam, quais seriam as suas ações e quais seriam as tarefas/desafios que deveriam ser 

superados. Em seguida, fizeram o registro escrito do jogo, considerando o que estava 

estruturado sob a mesa, conforme Figuras 10 e 11.  

 

 

 
Figura 10. Produção textual 

 



  

61 
 

 

Figura 11. Primeira versão de um dos textos produzidos 

 

O texto foi revisto em vários momentos com o objetivo de favorecer a clareza do 

registro quanto ao funcionamento do jogo e adequar a escrita à norma culta. Essa etapa 

contou com a ajuda da professora que orientou sobre a escrita correta do texto produzido, 

conforme Figura 12.  

Com o texto concluído, os alunos identificaram os elementos do game design do jogo 

idealizado simulando o papel do interpretador (Etapa 3 da Figura 23). Ao perceberem a falta 

de algum elemento, voltavam ao texto para fazerem os ajustes necessários.  

 

 

 

Figura 12. Reescrita do texto 

A seguir apresentamos o resultado final das produções textuais dos alunos. 
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Ao final da atividade os alunos foram entrevistados pelo pesquisador com o objetivo 

de perceber se os mesmos sentiram dificuldades ao descrever os elementos do jogo, se 

sentiram motivados a produzir o texto e se consideram que a descrição do jogo através do 

texto pode se transformar num jogo real. 

Com base nos resultados obtidos, concluímos que a estratégia atendeu ao seu 

objetivo inicial, podendo ser aplicada com outros grupos de estudantes e professores. 

 

4.1.2. Oficina de game design 

Após validada a estratégia, partimos para a execução da segunda etapa do estudo 

exploratório. Dessa vez, a atividade foi realizada em formato de oficina (com duração de 4 

horas), durante a Semana de Ciência e Tecnologia – SECITEC da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido - UFERSA.  

Da mesma forma, os alunos foram apresentados à proposta, conheceram os 

conceitos de jogos digitais, game design e o catálogo de objetos. Em seguida, os 20 alunos 

foram divididos em 5 grupos. Cada grupo recebeu um kit contendo o catálogo de objetos, 

papel e canetas. Os alunos manipularam o material disponibilizado, idealizaram seus jogos, 

Mineplay 

O boneco Steve tem seu amigo Alex, que pode ser encontrado espalhado em qualquer lugar da 

planície, como atrás das árvores, em lagos, em cima de porcos e etc. O objetivo do Steve é achar a TNT 

para mudar de fase e a função de Alex é  matar os zumbis porque eles irão atrapalhá-los nessa busca. 

Alex vai mata-los usando espadas e armaduras. O Creeper vai explodir e se ele explodir você perde o 

jogo e ele aparece perto da TNT para impedir isso o Steve irá ter que prender o Creeper em uma casa. 

No caminho vai ter fogo, placas, lagos, rios, animais, flores e lápis. Os lápis vão ser coletados pelo 

personagem Steve para ele pintar as flores brancas de roxo. Somente as flores roxas são úteis para 

conseguir diamantes necessários na compra de armaduras e espadas para Alex (nas lojas que 

aparecerão sempre que for dado pausa).  

As fases do jogo vão ficando mais difíceis: os zumbis e o Creeper vão aparecer mais vezes, a casa 

para prender o Creeper vai estar mais longe e a TNT vai estar em locais mais escondidas. No início do 

jogo o Steve vai ter 5 corações, que significam 5 vidas. Cada maçã que ele comer das árvores vai dar 

para ele 2 vidas. Sempre que o zumbi bater no Steve ele perde um coração. 

A VILA 

Nesse jogo existe um personagem principal que é um menino que precisa passar por uma vila 

cheia de desafios. Nessa vila tem obstáculos como pedras e troncos de árvores que o menino tem que 

pular ou desviar. Existem zumbis que vão atirar flechas no menino. O menino tem que desviar dessas 

flechas para não morrer. Se ele for atingido perde um coração (vida). No caminho o menino tem que 

colher bananas para trocar por dinheiro com o macaco. O dinheiro serve para comprar um arco e flecha 

e matar os zumbis. O menino nasce com 6 corações (vidas) e seu objetivo é fugir da vila. 
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socializaram a ideia internamente no grupo e iniciaram o registro na forma de texto, 

conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14.  

 

 

Figura 13. Idealizando o jogo 

 

 

Figura 14. Produção textual 

 

Nessa etapa, também foram disponibilizados cartões em branco para atender 

necessidade de expansão do catálogo de objetos. Cada grupo elaborou 01 jogo.  

Após a estruturação da ideia e elaboração do texto, os grupos socializaram 

oralmente com o grande grupo, na medida em que demonstravam a execução do jogo 

através da manipulação dos elementos selecionados no catálogo. 
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4.1.3. Análise dos Resultados 

A terceira e última etapa foi a análise dos resultados. Foram considerados os jogos 

idealizados e a produção textual. Os resultados estão descritos a seguir. 

 

a) Considerações a respeito dos jogos idealizados: 

 

Em relação aos jogos idealizados percebemos que não há limite para imaginação dos 

participantes. Verificamos o quanto os alunos são familiarizados com jogos digitais, 

facilitando a elaboração da ideia dos jogos com a identificação de personagens, cenários, 

regras, mudanças de nível, pontuação e superação de desafios. Os alunos tiveram a 

oportunidade de fazer uso da sua experiência como usuários de jogos, para propor jogos 

que eles mesmos tinham interesse em jogar. 

Num primeiro momento verificamos que a quantidade de elementos do catálogo de 

objetos constitui-se como um fator limitante para elaboração dos jogos, porém na 2ª etapa 

foi dada a oportunidade dos alunos expandirem o catálogo elaborando novos elementos 

nos cartões em branco. 

 

b) Considerações a respeito da produção textual 

 

O registro da descrição dos elementos e funcionamento dos jogos se constituiu em 

uma atividade essencial para que os alunos pudessem sistematizar as suas ideias e melhor 

estruturar seus jogos. Eles colocaram em prática as suas habilidades de escrita, motivadas 

pelo interesse de criação de um produto digital.  

Revisitar o texto verificando sua completude e a ortografia deu a oportunidade ao 

alunos de conhecerem e aprimorarem os conhecimentos relacionados a produção textual e 

forma significativa e lúdica. 

É perceptível a diferença existente entre a primeira e a segunda versão dos textos. 

Chamamos a atenção, por exemplo, para o jogo “A vila” (Figura 10 e quadro da página 47). 

Na primeira versão, não fica claro que o personagem principal é um menino, nem mesmo 

que ele morre se for atingido por uma flecha lançada pelo zumbi, nem é dito com quantas 

vidas o personagem inicia o jogo – informações que ficam claras na segunda versão. 

Essa produção textual pode ser considerada como um documento de game design 

(GDD) elaborado sem tanta complexidade e formalidade como os GDD tradicionais e sem 

requerer habilidades muito técnicas da área de computação, já que é utilizada a nossa 

linguagem natural. 

Observamos que os textos produzidos durante a experiência são incompletos e 

curtos, provavelmente em função da falta de hábito de organizar e registrar o pensamento 

por escrito, ou mesmo de revisar o que se escreve. Apesar da incompletude verificada nos 

textos, foi possível observar a existência da descrição dos principais elementos do game 

design. Todos conseguiram descrever os cenários e personagens dos jogos. Algumas regras 
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foram também apresentadas. Assim, é possível extrair características principais do game 

design, porém a incompletude dos textos dificulta essa atividade. 

 

c)  Considerações a respeito da estratégia proposta 

 

Depois de realizada a experiência aqui relatada, pudemos constatar que a estratégia 

de criação de jogos a partir da linguagem natural é, de fato, uma alternativa para adoção da 

aprendizagem baseada em jogos, desenvolvimento do pensamento computacional e das 

habilidades de escrita.  

As habilidades do pensamento computacional são trabalhadas no momento em que 

os alunos pensam na problemática do jogo, sua decomposição, nos algoritmos com as 

regras, mudança de fases e superação de desafios.  

A estratégia favorece o desenvolvimento das habilidades da língua portuguesa, 

especificamente de produção textual, a medida em que usa a leitura e escrita para 

elaboração do game design dos jogos. Constitui-se como uma atividade prática, motivadora, 

lúdica e significativa para o desenvolvimento dessas habilidades.  

Através dos questionamentos realizados no final de cada etapa constatamos que a 

maioria dos alunos não sentiu dificuldades ao descrever os elementos do jogo e se sentiu 

bastante motivada a produzir o texto.  

Os próximos passos ainda não foram realizados, pois dependem do aprimoramento 

da linguagem e construção do protótipo de uma ferramenta de apoio. Pretendemos 

continuar essa experiência inicial como forma de experimentar a estratégia e ferramentas 

propostas neste trabalho. Porém, há previsão de intervenções mais sistematizadas em sala 

de aula com professores e alunos, conforme já mencionado. 

 

4.2. Estudo exploratório 02: Do jogo ao texto 

Esse estudo investigou as expressões comuns utilizadas pelas linguagens de 

programação visuais que podem ser obtidas através da produção textual do game design de 

jogos digitais por alunos do ensino fundamental. Procuramos verificar quais as 

características que uma linguagem deve possuir para especificar satisfatoriamente o game 

design de jogos digitais.  

O público alvo do estudo foi assim dividido: 02 alunos no ensino fundamental com 

idade de 10 anos, 04 alunos do ensino médio com idade de 16 anos e 02 professores 

(computação e Educação). 

As etapas do estudo são apresentadas na Figura 15, que segue: 

 Escolha dos jogos: seleção dos jogos na web site scratch.mit.edu e 

scratchbrasil.net.br. O critério utilizado foi a escolha de pequenos jogos 

educativos que encontram-se na seção de destaque desses sites. 
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 Jogar: esta etapa consiste na experimentação do jogo, ou seja, jogá-lo 

observando seu objetivo, elementos de game design e funcionalidades. 

 Descrever elementos de game design: consiste na descrição textual dos 

principais elementos de game design observada na etapa anterior. O aluno 

deverá produzir um texto sobre o jogo. 

 Avaliar: avaliação da atividade realizada através da aplicação de um 

questionário e análise dos textos produzidos. 

 

 

Figura 15: Etapas do estudo 

 

O questionário foi composto por 7 questões fechadas e 01 aberta descritas a 

seguir. As respostas para as questões fechadas são baseadas na Escala de Likert, onde os 

perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação [Likert 1932]. 

 Você conseguiu entender o objetivo dos jogos? 

 Foi difícil identificar os elementos dos jogos? 

 Você conseguiu descrever todos os elementos dos jogos? 

 Quais as dificuldades encontradas? 

 Você acredita que os textos produzidos ficaram bons? 

 Você considera que as descrições dos jogos podem se transformar em um 

jogo novamente? 

 Você se sentiu motivado a realizar a atividade? 

 Você conseguiu aprender algo ao descrever os jogos? 

Como avaliação da atividade, além do questionário, foi necessário analisar os 

seguintes aspectos da produção textual dos alunos pelo pesquisador:  

 Os elementos descritos no texto são suficientes para desenvolver o mesmo 

jogo novamente? 

 É possível extrair características principais do game design a partir dessa 

experiência?  

 O quão diferente são as especificações de game design dos jogos realizados 

por pessoas diferentes? 

 Existem padrões de estruturas textuais para descrever o game design? 

Quais? 

Escolha dos Jogos Jogar 
Descrever 

elementos de 
game design 

Avaliar 
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 Como esses padrões se relacionam com funcionalidades existentes em 

ambientes de programação visual que trabalham o pensamento 

computacional? 

A atividade foi realizada em 3 momentos distintos por três diferentes grupos . Um 

grupo (i) composto pelos alunos do ensino fundamental, outro grupo (ii) com os alunos do 

ensino médio e outro grupo (iii) com professores. Inicialmente, foi apresentada a 

metodologia a ser seguida, explicando as etapas da atividade e os conceitos fundamentais 

sobre os principais componentes dos jogos, tais como: cenário, personagens, objetos, ações, 

sons e controles. Os jogos selecionados previamente pelo pesquisador foram 

disponibilizados por cerca de 15 minutos para serem explorados. Na terceira etapa, cada 

pessoa elaborou um texto descrevendo os elementos do game design de cada jogo, 

incluindo: cenários, objetos, personagens, regras, comandos, entre outros. A ideia foi 

realizar uma espécie de engenharia reversa dos jogos onde o produto final foi a sua 

descrição textual. A última etapa foi a avaliação da atividade realizada.  

A figura 16 representa uma das alunas na etapa de produção do texto após ter 

experimentado um dos jogos (grupo i). 

 

   

Figura 16: Aluna realizando a atividade 

A avaliação foi realizada em duas fases: aplicação de um questionário com os 

participantes e análise dos textos produzidos.  

Os textos produzidos foram analisados pelo pesquisador, cujos resultados são 

apresentados na próxima seção. A Figura 17 apresenta um dos textos produzidos pelos 

alunos (grupo i). 
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Figura 17: Amostra de um texto produzido 

 

Cada grupo realizou a atividade em locais diferentes fazendo o uso de computador, 

da ferramenta Scratch, papel e caneta. Alguns preferiram digitar o texto num editor de 

texto e enviar a sua produção por e-mail. Outros entregaram os textos na forma manuscrita. 

O quadro a seguir apresenta a descrição do jogo Cores em inglês, realizada por um professor 

do grupo (iii), ilustrado na Figura 18, disponível no link 

http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/jogo/110-jogo-cores.html. 

 

Jogo cores em inglês 
 

O jogo apresenta um cenário de sala de aula onde o personagem aluno responde 
a uma prova sobre o nome das cores em inglês. O aluno está sentado em sua carteira de 
trabalho de frente para um quadro negro. O aluno fala: “Olá! Hoje vou ter uma prova de 
inglês”. Em seguida pergunta: “Você pode me ajudar?” Se o jogador responder “sim” o 
jogo continua. Se não o jogo é encerrado. A personagem professora faz perguntas 
dialogando com o aluno. A professora está em pé ao lado do quadro negro da sala. A 
professora pergunta  sobre a tradução das cores em inglês/português. As respostas são 
digitadas numa caixa de texto. Após clicar no botão confirma, o jogo interpreta a resposta 
digitada comparando com a opção correta. Se a resposta estiver correta o jogo 
incrementa 1 ponto no painel de acertos, apresenta o objeto bola com a cor equivalente 
com a resposta, apresenta o texto “Você acertou” e toca um som de prato. Se não, 
incrementa 1 ponto no painel de erros e toca um som de piano. São 12 questões no total. 
O jogador assume o papel do aluno. Para ganhar o jogo você deve contabilizar um número 
maior de acertos. Se acertos for maior do que erros então o jogador vence a partida e o 
jogo apresenta o texto “Parabéns! Você acertou mais do que errou”. Se não o jogo 
apresenta o texto “Você perdeu!”. 

 
 

http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/jogo/110-jogo-cores.html
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Figura 18: Tela do jogo Cores em inglês 

 

De acordo com as respostas ao questionário aplicado com os alunos, verificamos 

que:  

 Todos os envolvidos (100%) compreenderam os objetivos dos jogos. 

 65,5% discordaram totalmente e 25% discordaram que foi difícil identificar 

os elementos dos jogos. Já 12,5% concordaram totalmente sobre essa 

dificuldade (Figura 20). 

 25% concordaram totalmente e 75% concordaram que conseguiram 

descrever todos os elementos dos jogos.  

 12,5% dos participantes concordaram totalmente e 62,5% concordaram que 

os textos produzidos ficaram com boa qualidade. Apenas 25% nem 

concordaram nem discordaram com essa questão (Figura 18). 

 Quando questionados se as descrições dos jogos podem se transformar em 

um jogo novamente, o resultado apresenta 25% concordaram totalmente, 

62,5% concordaram e 12,5% nem concordaram nem discordaram (Figura 

19) 

 Sobre a motivação em realizar a atividade, os resultados mostram que 50% 

concordaram totalmente, 25% concordaram e 25% discordaram. 

 50% concordaram totalmente que aprenderam algo ao descrever os jogos. 

Porém, 25% discordaram totalmente, 12,5% discordaram e 12,5% nem 

concordaram nem discordaram com essa questão. 

Questionados sobre quais as dificuldades encontradas durante a produção textual, 

tivemos como respostas: “nenhuma”, “não gosto de escrever”, “nunca fiz um jogo” e “jogos 

com erros”. 



  

70 
 

Os gráficos apresentados nas Figuras 19, 20 e 21 apresentam o percentual de 

respostas com base na escala de Likert, onde 1 representa discordo totalmente, 2 discordo, 

3 não concordo nem discordo, 4 de acordo e 5 totalmente de acordo [Likert 1932]. 

 

Figura 19: Você acredita que os textos produzidos ficaram bons? 

 

 

Figura 20: Você considera que as descrições dos jogos podem se transformar em um jogo 
novamente? 

 

Figura 21. Foi difícil identificar os elementos dos jogos? 

 

Além dos questionários, avaliamos os aspectos relacionados à produção textual de 

acordo com as seguintes questões: 
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Questão 1: Os elementos descritos no texto são suficientes para desenvolver o 

mesmo jogo novamente? 

Observamos que os textos são muito curtos e incompletos. Não é possível 

identificar todos os elementos do game design dos jogos, o que pode comprometer o seu 

desenvolvimento por outra pessoa a partir do texto. De uma maneira geral, os textos 

representam apenas a ideia principal do jogo, sendo insuficientes para produção dos 

mesmos, por falta de características essenciais de game design. Um exemplo dessa análise 

pode ser vista na Figura 20.  

Questão 2: É possível extrair características principais do game design a partir 

dessa experiência?  

Mesmo estando incompletos, foi possível observar a existência da descrição de 

alguns elementos do game design. Todos conseguiram descrever os cenários e personagens 

dos jogos. Algumas regras foram também apresentadas. Assim, é possível extrair 

características principais do game design, apesar da incompletude dos textos dificultar essa 

atividade.  

Questão 3: O quão diferente são as especificações de game design dos jogos 

realizados por pessoas diferentes? 

Percebemos que os textos são semelhantes entre os grupos de mesmo nível 

escolar. Ou seja, a qualidade da escrita está diretamente relacionada ao nível das 

habilidades de escrita dos participantes. Com relação à   quantidade e clareza na descrição 

dos elementos de game design, observamos que os textos do grupo (iii) são mais completos 

e mais específicos, possibilitando uma maior compreensão do jogo. 

Questão 4: Existem padrões de estruturas textuais para descrever o game design? 

Quais? 

Não identificamos um padrão na escrita para descrição dos elementos de game 

design dos jogos. Cada texto produzido, independente do nível de maturidade dos 

envolvidos, possui uma forma particular de escrita. A Tabela1 mostra exemplos diferentes 

na especificação de cenários e personagens. Essa característica foi encontrada em todos os 

textos analisados. 

Questão 5: Como esses padrões se relacionam com funcionalidades existentes em 

ambientes de programação visual que trabalham o pensamento computacional? 

Como não identificamos padrões na escrita ao especificar o game design de jogos, 

não conseguimos responder a essa questão. Como dito anteriormente, cada participante 

descreveu os jogos de maneira diferente. Observamos várias maneiras de descrever os 

mesmos elementos.   
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A estratégia utilizada nessa experiência pode constituir-se com uma atividade 

voltada para o ensino de computação, mais especificamente do desenvolvimento de jogos e 

pensamento computacional. Além disso, pode ser aplicada na prática de produção textual. 

Ao fazer a engenharia reversa dos jogos, descrevendo seus elementos num texto, os alunos 

têm a oportunidade de aprender sobre a especificação dos requisitos de game design. 

Como também a especificação dos objetivos, da problemática, dos elementos, regras e 

controles dos jogos implica na aprendizagem e no desenvolvimento do pensamento 

computacional. A própria construção textual pode promover a melhoria das habilidades de 

escrita em linguagem natural.  

A experiência aqui relatada apresenta algumas ameaças à sua validade. O 

questionário utilizado para coleta de dados fornece uma noção do envolvimento dos alunos 

com a atividade. Entendemos que outras questões podem ser incluídas para fornecer mais 

detalhes sobre a experiência. A análise dos textos foi realizada pelo próprio pesquisador e 

pode estar sujeito à vieses. A quantidade de participantes pode ter sido insuficiente para 

respondermos as questões de pesquisa aqui elencadas.  

 

4.3. Estudo exploratório 03: Análise das expressões que especificam o 

Game Design 

O terceiro estudo exploratório foi realizado com 02 professoras do ensino 

fundamental do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAP – UFRN. Teve como objetivo 

investigar como descrever um mesmo elemento de game design (como o cenário, por 

exemplo) utilizando expressões diferentes. 

As etapas do estudo foram: (i) capacitação sobre game design, (ii) análise das 

produções textuais e (iii) elaboração de expressões que especificam o game design. 

A etapa (i) consistiu na capacitação das professoras sobre os conceitos básicos de 

game design. O pesquisador apresentou, além desses conceitos, o modelo de game design 

utilizado nessa proposta de doutorado. Como exercício, foi demonstrado um jogo educativo 

onde as professoras identificaram os personagens, cenário, objetos, sons e as regras do 

jogo. 

A etapa seguinte (ii) foi a análise das produções textuais realizadas pelos alunos 

participantes dos 02 primeiros estudos relatados anteriormente. Nessa oportunidade, as 

professoras verificaram as diferentes formas utilizadas pelos alunos para especificar o game 

design dos jogos. 

Na última etapa (iii) as professoras participaram do exercício de escrever diferentes 

maneiras para descrever um mesmo elemento do game design. A questão norteadora dessa 
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etapa foi: quais expressões podem ser utilizadas para descrever um personagem (por 

exemplo)? A Figura 22 mostra as professoras no momento da atividade. 

 

 

Figura 22: Professoras participantes do estudo 

Nas etapas (ii) e (iii) não houve interferência do pesquisador para não enviesar o 

estudo. A seguir, é apresentado o material produzido pelas professoras nessa atividade. 

A Tabela 16 apresenta diferentes maneiras de descrever cenários, utilizando como 

exemplo o cenário floresta. 

Tabela 16: Descrição de cenários 

1  O cenário é uma floresta 
o Verbo = presente, passado, futuro 
o 2º Artigo = um, uma, o, a 

2  A história acontece em uma floresta 
o acontece = se passa 
o história = jogo ou aventura 
o em uma = na, no, num, numa 

3 o Era uma vez uma floresta 

4  Certa vez numa floresta 
o Certa = certo 
o Vez = dia 
o Numa = em uma, em um, na, no, num 

5  Numa floresta distante  
o Numa = num 
o Adjetivos do cenário = encantado (a), bonito(a), feio (a), assustador 

(a), mágico (a), grande, pequeno, distante, perto, longe, sombrio (a) 

6  Numa manhã a floresta estava 
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o Manhã = tarde, noite e madrugada 
o Adjetivos de manhã = ensolarada, chuvosa, ensolarada, nublada 

7  O menino chegou na floresta 
o Artigos = o, a, os, as, um, uma, uns, umas 
o Chegou = passou, entrou, apareceu, surgiu 

 Variação do tempo verbal (passado, presente e futuro) 
o Na = em uma, em um, no 

8  É um jogo de uma floresta 
o Jogo = história, aventura 

9  Na floresta 
o Na = no 

 

Na frase “O cenário é uma floresta” o verbo pode ser conjugado no presente, 

passado e futuro. Assim, é possível criarmos várias expressões diferentes que especificam o 

mesmo cenário “floresta”. Por exemplo: 

 O cenário é uma floresta. 

 O cenário será uma floresta. 

 O cenário foi uma floresta. 

A palavra “floresta” pode ser substituída por outra que identifique outro cenário. 

Nesse caso, o 2º artigo da frase poderá ser um, uma, o, a. Por exemplo: 

 O cenário é o mar. 

 O cenário é a praia. 

 O cenário é um navio. 

A análise das demais frases escritas na tabela acima e nas que seguem 

acompanham o mesmo raciocínio, acrescentando a substituição de palavras por sinônimos, 

substantivos, verbos e adjetivos diferentes sem alterar a estrutura básica da especificação 

do elemento de game design.  

A Tabela 17 abaixo apresenta diferentes maneiras de descrever personagens, 

utilizando como exemplo o personagem menino. 

Tabela 17: Descrição de personagens 

1  O personagem é um menino 
o Verbo = presente, passado, futuro 
o 2º Artigo = um, uma, o, a 

2  O menino aparece em uma floresta 
o O = a, os, as, um, uma, uns, umas 
o Menino =  menina, meninos, meninas 
o Aparece  = chega, passa, surge, caminha, anda, corre, 
o Variações verbais = presente, passado, futuro 
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o em uma = na, no, num, numa 

3  Era uma vez um menino 
o Um = uma, uns, umas 

4  Certa vez um menino 
o Certa = certo 
o Vez = dia 
o Numa = em uma, em um, na, no, num 

5  O menino esperto  
o O = a, os, as, um, uns, uma, umas 
o Adjetivos do personagem = encantado (a), bonito (a), feio (a), 

assustador (a), mágico (a), grande, pequeno, gordo (a), magro (a), 
alto (a), baixo (a), moderno (a), vaidoso (a), inteligente, sabido (a), 
aventureiro (a), mimado (a), atrapalhado (a), extrovertido (a), tímido 
(a), perigoso (a), feroz, valente, briguento (a), alegre, triste, sonhador 
(a) 

6  É um menino que...  
o É um = é uma 

 

A Tabela 18 apresenta diferentes maneiras de descrever objetos, utilizando como 

exemplo o objeto pedra: 

Tabela 18: Descrição de objetos 

1  Havia uma pedra no caminho 
o Havia = tinha, existia, estava 
o Variação do tempo verbal (presente, passado, futuro) 
o Uma = um 

2  De repente apareceu uma pedra 
o De repente = rapidamente, lentamente, inesperadamente,  
o Apareceu = chegou, surgiu, caiu, voou, arremessou, lançou, pegou, 

pulou 
o Variação verbal = tempo (presente, passado e futuro), número 

(singular e plural) 
o Uma = umas, um, uns, a, as, o, os 

3  O menino pegou uma pedra 
o O = a, os, as, um, uma, uns, umas 
o Menino = banco de personagens 
o Pegou = banco de ações 
o Pedra = banco de objetos 

4  A pedra caiu 
o O = a, os, as, um, uma, uns, umas 
o Pedra = banco de objetos 
o Caiu = banco de ações 
o Variação do tempo verbal (presente, passado, futuro), número 

(singular e plural) 
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A Tabela 19 apresenta diferentes maneiras de descrever regras utilizando uma 

condição. 

Tabela 19: Descrição de regras 

1  Se aparecer uma pedra, atire 
o Aparecer  = banco de ações 
o Uma = umas, um, uns, o, os, a, as 
o Pedra = banco de objetos 
o Atire = banco de ações (podendo reunir várias, ex.: pegue e atire) 

2  Se acertar, ganha 
o Se acertar = se acertar mais, se acertar menos  
o Ganha = ganha o jogo, ganha vidas, ganha pontos, ganha força, 

ganha imunidade 
o Acertar = variação do banco de ações 

3  O menino pegou uma pedra 
o O = a, os, as, um, uma, uns, umas 
o Menino = banco de personagens 
o Pegou = banco de ações 
o Pedra = banco de objetos 

4  Se errar, perde 
o Se errar = se errar mais, se errar menos  
o Perde = perde o jogo, perde vidas, perde pontos, perde força, perde 

imunidade 
o Errar = variação do banco de ações 

 

Além das expressões, as professoras relacionaram verbos que geralmente são 

utilizados para especificar ações em jogos: correr, nadar, pular, saltar, rolar, caminhar, 

arremessar, atirar, fugir, comer, dormir, trocar, matar, cair, levantar, comprar, parar, subir, 

descer, dar a volta, eliminar, explodir, voar, aterrissar, mergulhar, quebrar, montar, cavar, 

construir, matar, derrotar, eliminar, ganhar, perder, achar, localizar, encontrar, esconder, 

procurar, enterrar, lançar, desviar, mudar, transformar, evoluir, mirar, acertar, errar, 

perguntar, responder, etc. 

As professoras relataram que, num primeiro momento, tiveram dificuldades para 

compreender os conceitos de game design, em virtude de geralmente não serem utilizados 

em suas atividades com os alunos. Em suas práticas, os jogos são utilizados apenas como 

ferramentas didáticas para aprender algum conteúdo.  

Mesmo acostumadas a orientar a produção de texto, pensar frases que especificam 

o game design de jogos com suas regras, etapas e elementos foi uma tarefa difícil. Isso 

porque, imaginar as inúmeras possibilidades dos alunos especificarem um jogo através de 

texto, considerando sua criatividade, é algo complexo.  
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Verificamos que, num primeiro momento, pode haver certo limite de expressões. É 

importante definir o que é necessário ter na estrutura de um texto para que seja possível 

elaborar um jogo como produto final.  

Diante da amplitude de possibilidades, ter uma estrutura prévia definida facilita a 

ação do professor em conduzir o trabalho com seus alunos em sala de aula.  

As professoras relataram ser possível propor atividades de desenvolvimento de 

jogos a partir da produção textual, desde que seja mediada pelo professor. Elas acreditam 

que o fato dos alunos idealizarem seu jogo pode motivá-los a realizar a atividade de escrita. 

É possível trabalhar de forma lúdica, tanto os conteúdos relacionados à produção textual  

(língua portuguesa), como os conceitos de game design. 

  

4.4. Síntese do capítulo 

Em síntese, esse capítulo apresentou 03 estudos exploratórios realizados com o 

objetivo de compreendermos melhor o processo de especificação do game design de jogos, 

através da produção textual de alunos, mediados por professores.  

Esses estudos forneceram indícios de que a abordagem apresentada nessa 

pesquisa motiva os alunos a produzirem seus próprios textos, desenvolvendo as habilidades 

de leitura e escrita, bem como tais produções podem ser consideradas como game design 

de jogos. Há também indícios de que ao pensarem o jogo e elaborarem os textos, os alunos 

também desenvolvem as habilidades do pensamento computacional.  
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Capítulo 5 – Abordagem Proposta 

Segundo o Dicionário Aulete, uma abordagem é a maneira através da qual um 

assunto é entendido e utilizado podendo ser constituída de várias partes. A abordagem 

Game Criativo (GC) tem o intuito de promover o desenvolvimento do pensamento 

computacional e de habilidades de leitura e escrita de alunos. Envolve um modelo de game 

design, uma ontologia de game design, materiais de apoio, uma plataforma de ensino e 

aprendizagem e um processo para desenvolvimento de jogos a partir de uma produção 

textual que descreve sua narrativa, os elementos e as funcionalidades necessárias para a 

sua execução. O texto produzido é o game design do jogo, escrito em linguagem natural, de 

acordo com a criatividade dos alunos, objetivos de aprendizagem e orientação do professor.  

Considerando o advento da pandemia da COVID19, vivenciada pelo mundo inteiro 

em 2020, e consequentemente a suspenção das aulas presenciais da rede de ensino, 

adaptamos a abordagem GC, que inicialmente foi pensada para ser executada de maneira 

presencial, para uso também através do ensino remoto e/ou ensino híbrido. Mesmo 

sabendo que o acesso às tecnologias não atinge a toda população e que o Brasil ainda não 

se encontra totalmente preparado para a educação virtual, adaptamos os conteúdos, 

materiais de apoio e atividades da nossa abordagem para esta realidade. 

Neste mesmo contexto, por ocasião da aplicação e avaliação da abordagem, foram 

produzidos jogos desplugados em vez de jogos digitais. A decisão de utilizamos a 

metodologia da computação desplugada não apresenta nenhuma mudança no processo de 

desenvolvimento, como será mostrado mais adiante. 

Neste sentido, as seções a seguir apresentam o GC da seguinte maneira. Cada item 

da abordagem é detalhado da forma original que foi concebido, ou seja, para ser executado 

de maneira presencial. Em seguida, são destacados os ajustes realizados para a execução de 

maneira virtual. Desta forma, os professores podem compreender tanto a versão do GC 

presencial como a virtual, perceber suas diferenças e decidir pelo formato de aplicação mais 

apropriado para o seu contexto.   

 

5.1. Público alvo e infraestrutura requerida 

A abordagem GC foi desenvolvida para ser utilizada por professores e alunos, 

principalmente aqueles do ensino fundamental, período no qual são desenvolvidas de 

maneira mais intensa as habilidades de escrita e leitura dos estudantes. Além disso, o uso na 

educação básica ajuda a desenvolver as habilidades de pensamento computacional desde 

cedo, bem como a atrair os alunos para a área de computação e de desenvolvimento de 



  

79 
 

jogos digitais. Na educação superior, a abordagem pode ser utilizada em cursos de formação 

inicial ou continuada como estratégia de ensino aprendizagem.  

Independentemente do nível de escolaridade, o GC pode ser aplicado de maneira 

presencial, remota ou híbrida, com ou sem uso de dispositivos digitais. Optando-se pelo 

desenvolvimento de jogos desplugados, os recursos necessários vão desde folhas de papel e 

lápis, até materiais reciclados para confecção dos jogos. 

No caso do ensino remoto, professores e alunos, tanto do ensino básico como 

superior, podem utilizar o GC de maneira não presencial. Desde que, considerem as 

adaptações e a plataforma que será apresentada mais adiante. Neste caso, além dos 

materiais já citados, faz-se necessário que professores e alunos possuam uma infraestrutura 

mínima de informática que envolve um dispositivo móvel ou computador com acesso à 

internet. 

 

5.2. Tipos dos jogos a serem desenvolvidos 

A abordagem GC pode ser utilizada para o desenvolvimento de jogos digitais ou 

desplugados. Para jogos digitais são necessárias etapas de programação. Neste caso, o 

professor deve avaliar o seu conhecimento e o dos alunos quanto a isso. É possível que o 

professor acrescente ao processo, que será detalhado a seguir, uma etapa de capacitação 

dos alunos em uma ferramenta de programação de jogos, por exemplo o Scratch ou 

Construct. 

No caso dos jogos desplugados, recomenda-se principalmente o desenvolvimento 

de jogos de tabuleiro, cartas e estratégia e que não demandem necessariamente o uso de 

computadores.  

A execução dos jogos desplugados, de maneira não presencial, entre os alunos da 

turma poderá ficar prejudicada, caso o jogo requeira interação ou compartilhamento de 

peças físicas entre os participantes. Porém, eles poderão jogar em casa, com seus familiares, 

e compartilhar com outros estudantes, enviando, por exemplo, um arquivo a ser impresso 

do tabuleiro, peças e regras do jogo. Outra alternativa, no caso de jogos multiusuários, é 

incentivar os alunos a produzirem jogos que possam ser compartilhados e jogados 

simultaneamente, utilizando um recurso de comunicação, como por exemplo conferência 

web. Isto inclui desde jogos de charadas, raciocínio lógico, adivinhação, desenho, desde que 

não haja necessidade de troca física de peças entre os participantes.  

 

5.3. Processo de criação dos jogos 
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De maneira geral, a abordagem proposta é composta por um conjunto de 10 

atividades conforme o processo ilustrado na Figura 23. Este processo pode ser executado 

pelo professor e por seus alunos como atividades de um curso regular (integrado ao seu 

planejamento) ou de um curso de extensão (contra turno, participação opcional, etc.). O 

período necessário para execução vai depender do planejamento escolar, devendo ser 

avaliada a flexibilização do tempo e dos recursos disponíveis.  

Cada uma das atividades apresentadas na Figura 23 é descrita a seguir. O mesmo 

fluxo de atividades do GC é executado tanto de maneira presencial como virtual. No virtual 

incluímos a apresentação dos conteúdos de cada etapa por meio de videoaulas e a entrega 

das produções dos alunos através do envio de arquivos digitais. Isso também pode ser útil 

para o ensino presencial, considerando que os professores orientem os alunos a assistirem 

aos vídeos em casa e tragam as dúvidas para sala de aula (estratégia de sala de aula 

invertida). 
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Figura 23. Processo Game Criativo  
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Apresentar a atividade: Inicialmente, o professor apresenta a proposta de trabalho 

para os alunos, indicando o objetivo (construção de um jogo), as etapas e os conceitos 

envolvidos (game design, desenvolvimento de jogos, computação desplugada, pensamento 

computacional, etc.). Também orienta se serão desenvolvidos jogos digitais ou desplugados, 

como também se a metodologia será presencial, remota ou híbrida. Jogos clássicos podem 

ser apresentados, assim como seus respectivos game designs, tornando assim mais claro o 

entendimento desses conceitos.  

O guia do aluno e o catálogo de objetos são neste momento apresentados para os 

estudantes. É recomendado também ao professor apresentar o cronograma previsto para 

aplicação do GC, e como os alunos serão avaliados durante esse processo. Também devem 

ser apresentadas as possibilidades de temas e tipos de jogos que os alunos podem 

desenvolver de acordo com o seu interesse. 

Todos os recursos e as orientações sobre esta atividade do processo estão 

disponíveis também em formato digital (videoaulas, documentos, apresentações, etc.) 

numa plataforma de ensino, chamada Plataforma Game Criativo (Plataforma GC). O 

professor pode conduzir esta atividade utilizando um recurso de web conferência com os 

alunos ou exibir o material em sala de aula através de projetor multimídia. 

Manipular o catálogo de objetos: O catálogo de objetos é um conjunto de cartões 

impressos contendo imagens de personagens, objetos, ações e cenários que podem ser 

utilizados na elaboração do jogo. Os alunos devem acessar os cartões como forma de 

inspiração para estruturação da ideia e os elementos do jogo. Havendo necessidade, os 

alunos podem acrescentar elementos ao catálogo, através de desenhos elaborados por eles 

mesmos. Essa atividade é chamada de Acrescentar novos objetos. Esse catálogo também 

está disponível no formato digital num banco de imagens. 

Idealizar jogo: Esta atividade consiste na discussão da ideia inicial do jogo. Os 

alunos envolvidos no projeto devem refletir e decidir sobre as características de seu jogo. O 

resultado desta atividade constitui-se em um desenho, que contém a ideia central, o cenário 

os personagens e o objetivo do jogo. Essa atividade é materializada no template chamado 

Idealização - Desenho do jogo, conforme Figura 24. Presencialmente esse template é 

impresso e preenchido pelos alunos manualmente em sala de aula. De maneira remota, os 

alunos devem também preencher manualmente, fazer um registro fotográfico ou escanear 

e enviar o arquivo através de uma tarefa na plataforma GC.  

Esta atividade pode ser realizada de maneira coletiva (um jogo por grupo) ou 

individual (um jogo por aluno). Tanto o guia do aluno como o catálogo de objetos podem ser 

utilizados, visando fomentar o processo de discussão e idealização do jogo.  
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Figura 24. Template de idealização 

 

Produzir texto em linguagem natural: Nesta atividade, os alunos produzirão um 

texto, em linguagem natural, especificando a ideia do jogo. O texto deve apresentar a 

história, o cenário, os personagens, as regras e demais elementos do jogo. Esses são os 

elementos comuns presentes na maioria dos documentos de game design utilizados na 

indústria e na academia [Hira et al 2016], [Mariasch e Silva 2017], [Cezarotto e Barttaiola 

2017], [Leite e Mendonça 2013], [Mota e Junior 2013], [Sarinho 2017], [Mishra 2006] e 

[Winn 2008]. A estrutura do documento deve ser adequada aos objetivos de aprendizagem 

previstos para a turma. Entretanto, a abordagem oferece um template para a elaboração do 

game design do jogo (Ver Apêndice I). O texto pode ser produzido manualmente ou em 

formato digital sendo este entregue ao professor através de uma tarefa (envio de arquivo) 

na plataforma GC. 

Poderão ser trabalhados os textos narrativos, quando se narra a história do jogo; 

textos descritivos, quando são detalhados os elementos do jogo (cenário, personagens, 

objetos, etc.); e textos injuntivos, quando são elaboradas as regras do jogo. 

Nessa etapa os alunos terão a oportunidade de desenvolver a capacidade de 

expressar ideias com clareza e de exercitar habilidades de escrita de maneira lúdica e 

prazerosa. A idealização do seu próprio jogo pode configurar-se como um fator motivacional 

para a sua produção textual. 

Analisar texto: A análise do texto produzido pelos alunos deve ser realizada pelo 

professor que estará atento a adequação da escrita (normas da língua) e se contém a 

descrição de todos os elementos e as regras necessárias para o entendimento de como o 

jogo funciona. O feedback dessa etapa pode levar o aluno a reescrever o texto com os 

ajustes necessários, atividade esta que pode ser feita individualmente ou em grupo, à 

critério do professor. Esse feedback pode ser realizado durante os encontros destinados à 
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produção do texto. De maneira virtual, o professor pode acompanhar a produção por meio 

de videoconferência e fazer comentários através do recurso de avaliação da tarefa de envio 

do arquivo na plataforma. 

A escrita e reescrita do texto pode favorecer o desenvolvimento das habilidades da 

leitura e escrita, considerando que, nesse momento, os alunos têm a oportunidade de rever 

seu texto e fazer os ajustes necessários para o aprimoramento da sua produção textual, 

mediante a orientação recebida do professor. Durante a idealização do jogo/escrita do 

texto, também estarão naturalmente sendo exploradas as habilidades do pensamento 

computacional, na medida em que os alunos sistematizam suas ideias e modelam regras de 

funcionamento do jogo (estado do jogo, condições a serem observadas, resultados 

esperados, etc.).  Por exemplo, as habilidades de abstração e decomposição são trabalhadas 

quando os alunos estabelecem a problemática do jogo e a linha de raciocínio para 

solucioná-la, podendo decompor a solução em partes menores (fases do jogo), trabalhando 

cada uma delas individualmente e depois de maneira integrada. 

Construir jogo: Nesse momento, os alunos releem o texto, selecionam os 

elementos necessários e constroem o jogo utilizando os diversos materiais disponíveis na 

escola ou em casa (papéis diversos, caixas, tinta, isopor, tesoura, cola, massinha, etc.), 

considerando a abordagem desplugada.  É recomendado que o professor auxilie os alunos 

no planejamento da construção do jogo, inclusive na listagem e seleção dos materiais 

necessários. No caso da construção de jogos digitais, será necessário utilizar uma linguagem 

de programação de jogos adequada para a faixa etária dos alunos. Deve ser levado em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos e professores em uma dessas linguagens. 

Caso contrário, o professor deverá buscar o suporte necessário. 

Essa atividade também pode ser realizada de maneira remota. O professor deverá 

fazer uso dos recursos de interação com o aluno (plataforma GC, conferência web, 

whatsapp, etc.) para realizar o acompanhamento necessário. Ao final, o aluno deve gravar 

uma pequena apresentação do seu jogo em formato de vídeo ou enviar o arquivo 

executável através da plataforma GC.  

Teste e validação do jogo: Essa atividade é a oportunidade dos alunos jogarem e 

testarem seu próprio jogo. É recomendado que o professor auxilie os alunos a verificarem 

possíveis falhas nas regras ou falta de elementos do jogo. É importante orientar a realização 

dos últimos ajustes necessários no jogo e no texto. Presencialmente, essa etapa é realizada 

em sala de aula através da experimentação do jogo. De maneira remota, a validação pode 

ser feita pelos alunos em casa, acompanhada pelo professor através de videoconferência. 

Socializar jogo: Com o jogo testado e validado é proporcionado à turma uma 

rodada de jogos onde os alunos podem experimentar o jogo dos colegas. Considerando o 

uso do ensino remoto, a socialização poderá ser realizada através da apresentação/uso do 

jogo por meio de videoconferência. Também é possível socializar os vídeos ou executáveis 



  

85 
 

gerados pelos alunos na etapa de construção do jogo. Nesse momento os alunos podem 

opinar sobre o jogo do colega, verificando principalmente se está coerente com o seu game 

design.  

Compartilhar experiência: Toda a experiência com o uso da abordagem GC, ao 

final, pode ser compartilhada com outros educadores através da plataforma  

gamecriativo.com.br que será descrita mais adiante. 

 

5.4. Materiais utilizados 

Originalmente a abordagem GC prevê o uso de materiais de apoio, tais como: guia 

do professor, guia do aluno, catálogo de objetos e os templates de idealização dos jogos e 

da produção textual. Com a necessidade de adaptação para o ensino remoto, 

acrescentamos as videoaulas orientativas em cada etapa do processo e os vídeos com 

exemplos de jogos. O objetivo foi tornar a abordagem mais fácil de ser compreendida e o 

processo mais autônomo para os alunos. Os principais materiais são detalhados a seguir. 

Guia do professor: Este guia tem como objetivo auxiliar o professor no 

entendimento dos conceitos relacionados ao desenvolvimento de jogos, e na execução da 

abordagem proposta. Possui uma descrição para cada atividade do processo GC (ver 

Apêndice II). A sua utilização é importante, uma vez que nem todo professor tem 

conhecimento de computação ou mais especificamente de jogos digitais. O guia também 

apresenta recomendações para o professor quanto ao desenvolvimento de habilidades de 

escrita e de pensamento computacional. Foi desenvolvido apenas no formato digital para 

ambas as formas de aplicação (presencial e ensino remoto). 

Guia do aluno: Este outro guia contém dicas e um passo a passo para produção de 

jogos pelos alunos (ver Apêndice III). Tem um caráter orientativo e formativo, apresentando 

conceitos e possibilidades em relação à produção de seus jogos. Possui apenas o formato 

digital. 

Catálogo de objetos: Este material é um conjunto de cartões impressos contendo 

imagens variadas de elementos (objetos, personagens, cenários e ações) que podem ajudar 

a compor o jogo. Presencialmente, o catálogo é distribuído para os alunos em sala de aula. 

Para a modalidade de ensino remoto existe uma versão digital do catálogo, no formato de 

banco de imagens, que os alunos acessam através da plataforma GC. O catálogo visa auxiliar 

o processo criativo de idealização do jogo. Esse tipo de material é também utilizado em 

outras abordagens, como exemplo o Scratch Object Model [29].  

A Figura 9 (Capítulo 4) mostra a versão impressa do catálogo de objetos. A Figura 

25 mostra o catálogo de objetos da ferramenta Scratch, como exemplo.   
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Figura 25. Catálogo de imagens do Scratch 

 

 

Templates: São modelos de documentos que facilitam a idealização dos jogos e a 

produção textual do game design. Foram elaborados a partir do Modelo de Game Design 

que será apresentado na sessão 5.6. Esses modelos servem como guia para que os alunos 

estruturem o pensamento e registrem as suas ideias. De acordo com os objetivos de 

aprendizagem da turma, os itens contidos nos templates podem ser alterados pelo 

professor. Os templates foram pensados para uso da abordagem nas formas presencial e 

virtual.  A Figura 24 representa o template de idealização. O Apêndice I apresenta o 

template do modelo de game design. 

Videoaulas: Esse material contém aulas gravadas em formato de vídeo que 

apresentam para os professores e alunos os conceitos relacionados ao pensamento 

computacional, desenvolvimento e game design de jogos, computação desplugada e as 

orientações (passo a passo) sobre o desenvolvimento de jogos através da abordagem GC. 

Para cada etapa do processo existe uma videoaula explicativa e, naquelas de caráter mais 

prático, outra videoaula apresentando como realizar as tarefas (Como fazer). As videoaulas 

estão presentes apenas na versão virtual da abordagem. Um exemplo pode ser visto em 

https://youtu.be/JC1G679Uz0I (Etapa de Idealização). 

Exemplos de jogo: São vídeos que apresentam exemplos de jogos que envolvem o 

desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional. Estão presentes na etapa 

de apresentação da atividade do processo GC. Veja um exemplo em 

https://youtu.be/oogbQX1wzRw (Jogo Caça aos Dragões). 

Os materiais descritos anteriormente estão disponibilizados na plataforma 

ead.gamecriaivo.com.br que é detalhada a seguir. 
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5.5. Plataforma Game Criativo 

Para dar suporte principalmente ao uso do GC no ensino remoto, foi criada a 

plataforma Game Criativo baseada no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle.  

Segundo Franco (2010), além de ser um AVA bastante utilizado no mundo inteiro, os 

diversos recursos disponíveis nativamente pelo Moodle potencializam os aspectos da 

interatividade, da colaboração, do diálogo, da comunicação e da formação do aluno.  

A plataforma GC contém todos os materiais de apoio e atividades já descritas 

anteriormente, disponibilizadas segundo o processo apresentado na Figura 23. Além disso, 

propõe o uso de recursos de interatividade e comunicação, tais como: o envio de arquivos, 

compartilhamento de URL, fórum de discussão, chat, questionários, banco de dados e 

tarefas. Caracteriza-se como uma plataforma de acesso à informação e 

entrega/compartilhamento das produções dos alunos. Pode ser acessada por meio de 

computadores, tablets e smartphones. Para conhecer a plataforma acesse 

ead.gamecriativo.com.br, usuário “convidado” e senha “gamecriativo2020”. 

Ao entrar na plataforma, o aluno visualiza cada etapa do processo com as 

respectivas orientações no formato de vídeo aulas e atividades propostas, conforme Figuras 

26 e 27.  

 

Figura 26. Etapas do processo na plataforma 
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Figura 27. Orientação em vídeo e atividades 

 

Além disso, possui uma área chamada “Como fazer?” que apresenta um exemplo 

do desenvolvimento de um jogo chamado Corrida Maluca, utilizando a abordagem 

proposta, ilustrado na Figura 28.  Os alunos podem ainda tirar dúvidas em qualquer etapa 

do processo por meio dos recursos já mencionados (chat e fórum). 

 

 

Figura 28. Como fazer? 
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Através da sala virtual (Google Meet), fóruns e recursos de avaliação presentes na 

plataforma GC, os professores poderão fazer a mediação dos alunos e o acompanhamento 

de todo o processo.   

A plataforma está configurada para enviar mensagens por e-mail aos alunos 

informando sobre a proximidade dos prazos das atividades. Já os professores recebem 

mensagens com as notificações de envio de materiais pelos alunos. Esse recurso também 

favorece o acompanhamento do processo e o controle do cumprimento das atividades 

propostas. 

O conjunto de recursos utilizados pelo GC, seja dentro ou fora da plataforma 

(WhatsApp, Google Meet, Google Drive, Youtube, entre outros), constitui-se como um dos 

oito princípios da educação virtual propostos por Pimentel (2020). Segundo o autor, na 

educação online deve haver ambiências computacionais diversas que formam uma rede de 

recursos para promoção de situações de aprendizagem.  

Essa rede de recursos amplia os objetivos de aprendizagem propostos inicialmente 

pela abordagem no formato presencial, quando possibilita o acesso aos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação. Essa ampliação favorece o desenvolvimento da 

competência 5 – Cultura Digital prevista pela Base Nacional Comum Curricular que é: 

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva [Brasil, 2018]. 

 

5.6. Modelo de Game Design - MGD 

Analisamos, de maneira geral, alguns modelos disponíveis na literatura a fim de 

elaborar um modelo simplificado de game design de jogos para ser utilizado nessa proposta. 

Nosso modelo foi desenvolvido com base em nossos estudos, compreensão do design e 

desenvolvimento de jogos e nas experiências desenvolvidas no Laboratório de Games e 

Educação da UFRN, localizado no Instituto Metrópole Digital - IMD. 

Partimos do levantamento realizado por Hira et al (2016) que apresenta os 

elementos comuns entre os modelos estudados com base na mecânica, estética e história 

dos jogos.  Em seguida, nos debruçamos na análise de modelos de documentos de game 

design e proposta de padrão unificado realizada por Maiasch e Silva (2016). Passamos ainda 

pelos trabalhos de Cezarotto e Battaiola (2017); Leite e Mendonça (2013); Motta e Junior 

(2013); Sarinho (2017); Mishra e Koehler(2006); e Win(2009). Finalmente, resgatamos os 

resultados da experiência na criação de game design de jogos digitais que realizamos em 

2018 [Fernandes, Lucena e Aranha 2018]. Segundo esses autores, seus modelos necessitam 

ainda de aprimoramentos. Percebemos que alguns modelos são aplicados à gêneros 
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específicos, outros são muitos detalhados, outros considerados incompletos, outros difíceis 

de entender.  

Diante dessa diversidade de propostas, decidimos elaborar um modelo de game 

design simplificado baseado nas características comuns dos modelos estudados 

(mencionados no parágrafo anterior) e nas necessidades da abordagem GC, foco do nosso 

trabalho. Essa técnica consiste na transformação de modelos já existentes em outro que 

melhor direciona ou simplifica o entendimento conceitual da nova proposta [OMG MDA 

Guide 2003].  

O modelo, ilustrado na Figura 29, apresenta 4 grupos de características 

relacionadas ao game design de jogos digitais: (i)game, (ii)interface elements, (iii)gameplay 

e  (iv) áudio.  

 

Figura 29. Modelo de Game Design 

i. Game representa um jogo. Possui os atributos, história e título do jogo.  

ii. Interface Elements representa os elementos da interface de um jogo, tais 

como: cenário, objetos, personagens e blocos de ações. 

iii. Gameplay representa os aspectos mecânicos e de jogabilidade do jogo, 

entre eles: fluxo, controles, regras e ações. 

iv. Audio representa a trilha sonora e sons do jogo. 

Nossa intenção foi padronizar um modelo próprio para orientação da produção dos 

jogos através da abordagem proposta nesse trabalho. O modelo apresentado é simplificado 

para facilitar o entendimento por parte do nosso público alvo. Focamos nos itens que 

geralmente aparecem em textos produzidos por esses alunos, excluindo os aspectos mais 

técnicos como: tipo de plataforma, gênero, comunicação, linguagem, entre outros. 

 

5.7. Ontologia de Game Design  - OGD 

Elaboramos uma ontologia para definirmos os itens do MGD. A elaboração de uma 

ontologia de domínio envolve a escolha de uma metodologia, uma linguagem e uma 
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ferramenta para sua especificação. Para a elaboração da ontologia utilizada nesse trabalho, 

escolhemos a metodologia Ontology Development 101, de Noy e McGuinness (2001) que 

especifica o processo de construção de ontologias em 7 etapas: 

i. Determinar o domínio e o escopo da ontologia; 

ii. considerar a possibilidade de reuso de ontologias existentes; 

iii. listar termos importantes; 

iv. definir as classes e suas hierarquias; 

v. definir as propriedades das classes; 

vi. definir as restrições das propriedades; e 

vii. criar instâncias. 

Seguimos essas etapas para especificarmos a ontologia para representação do 

game design de jogos digitais, denominada OGD. Utilizamos a linguagem OWL (Web 

Ontology Language) no ambiente 1Protégé 5.0.0. A escolha da metodologia e da ferramenta 

justifica-se pela simplicidade de uso, por conter funcionalidades adequadas para o 

desenvolvimento da ontologia e ser bastante consolidada na academia e indústria.  

i. Determinar o domínio e o escopo da ontologia 

O domínio de conhecimento que a ontologia cobre é a representação do game 

design de jogos digitais, baseada no modelo especificado na seção 5.1.1. A ontologia será 

utilizada por alunos e professores envolvidos na produção de jogos digitais, em ambientes 

escolares, para representar os atributos e requisitos do seu game design.  

Para esclarecer as funcionalidades da ontologia, elaboramos um Documento de 

especificação de requisitos da ontologia, baseado na metodologia de Suárez-Figueroa, 

Gómez-Pérez e Villazón-Terrazas (2009), conforme Tabela 20. 

Tabela 20: Documento de especificação de requisitos 

Documento de especificação de requisitos da OGD 

1. Objetivo 

Representar os principais conceitos envolvidos na especificação do game design de 

jogos digitais.  

2. Escopo 

A ontologia concentra-se apenas no domínio de especificação dos requisitos de 

game design de jogos digitais por alunos e professores em sala de aula. 

3. Linguagem de implementação 

Web Ontology Language, Description Logic 2 – OWL-DL 2 

4. Usuários finais previstos 

                                                           
1
 Editor de ontologias open source desenvolvido pelos pesquisadores Noy e McGuiness da Universidade de 

Standford. 
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Professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 

5. Casos de uso 

UC1 - Auxiliar na especificação de game design de jogos digitais 

6. Requisitos 

a) Não funcionais 

RNF1 – A terminologia utilizada na ontologia deve ser retirada do domínio 

encontrado no contexto do game design de jogos digitais. 

b) Funcionais. Responder as seguintes questões de competência: 

QC1 – Qual a classificação dos valores referentes aos áudios? 

Os áudios podem ser classificados em: Sound e TrackSound. 

QC2 – Qual a classificação dos valores referentes aos elementos da interface do 

jogo? 

Os elementos da interface podem ser classificados em: Scenario, Object e 

Character. 

QC3 – Quais os elementos que fazem parte do Gameplay de um jogo? 

Os elementos podem ser: Actions, Controls, Flow e Rules. 

QC4 – Qual a história do jogo? 

QC5 – A que público o jogo se destina? 

 
Essas perguntas não cobrem todas as questões que uma base de conhecimento baseada na ontologia 
proposta poderia responder. Segundo Noy e Mcguinness (2001) a lista de perguntas não precisa ser exaustiva, 
pois serve para validar e refinar a ontologia posteriormente.  
 

 

ii. Considerar a possibilidade de reuso de ontologias existentes 

Segundo a Metodologia 101, deve-se considerar a reutilização de ontologias já 

existentes para o seu desenvolvimento. Apesar de termos encontrado ontologias para 

especificação de jogos digitais, conforme mostrado nos resultados das revisões sistemáticas 

presentes no Capítulo 3, nenhuma delas especifica o game design de jogos digitais como um 

procedimento realizado por alunos e professores (instrumento de ensino e aprendizagem).  

iii. Listar termos importantes 

O terceiro passo consiste na listagem dos termos essenciais para o 

desenvolvimento da ontologia. Alguns termos importantes relacionados ao domínio de 

game design de jogos digitais são aqui listados.   

 Game 

 Interface 

 Elements 

 Actions 

 Audio 

 Controls 

 Flow 

 Gameplay 

 Player 

 Rules 
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 Sound 

 Sound Track 

 School Level 

 Character 

 Object 

 Scenario

 

Noy e Mcguinness (2001) indicam que essa listagem deve ser formada por termos 

relevantes e os conceitos do domínio de conhecimento que a ontologia representará. Não é 

necessário preocupar-se com as relações e propriedades dos termos.  

iv. Definir as classes e suas hierarquias 

A seguir, definiremos as classes da nossa ontologia tendo como base a listagem dos 

termos importantes da seção anterior e no modelo apresentado na seção 5.1.1. Seguindo a 

abordagem top-down, foram definidas 13 classes para a OGD. 

A Tabela 21 apresenta a definição das classes que são necessárias para representar 

os conceitos fundamentais do game design de jogos digitais.  

Tabela 21: Descrição das classes da ontologia 

Classe Descrição 
Game Representa o jogo digital em si. 
Interface_Elements Representa os elementos que compõem a interface de um 

jogo. 
Scenario Representa o cenário do jogo. 

Compõe a classe Interface_Elements. 
Character Representa os personagens do jogo. 

Compõe a classe Interface_Elements. 
Object Representa os objetos interativos ou não interativos do jogo. 

Compõe a classe Interface_Elements. 
Actions Representa as ações realizadas pelo jogo, objetos e seus 

personagens. 
Controls Representa os controles de movimentação no jogo. 
Flow Representa o fluxo do jogo. 
Rules Representa as regras do jogo. 
Audio Representa os aspectos relacionados àq sonoplastia do jogo. 
Soundtrack Música relativa à trilha sonora do jogo. 

Compõe a classe Audio. 
Sound Sons emitidos pelos objetos e personagens do jogo. 

Compõe a classe Audio. 
Gameplay Representa os aspectos de jogabilidade do jogo. 
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A Figura 30, extraída do Editor de Ontologias 2Protégé, apresenta uma melhor 

visualização da lista de classes e suas hierarquias.  

 

 

Figura 30. Listagem das classes e suas hierarquias 

 

v. Definir as propriedades das classes 

A metodologia 101 orienta que sejam definidas as propriedades das classes da 

ontologia. As propriedades são estruturas internas das classes. A listagem de termos 

importantes, apresentada anteriormente, serve como base para a definição das classes e 

suas propriedades.  

Para relacionar as classes da OGD foram definidas 8 propriedades do tipo Object 

Property, conforme ilustrado na Figura 31. 

 

Figura 31. Object Propert 

                                                           
2
 https://protege.stanford.edu/ 

https://protege.stanford.edu/
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De acordo com a definição das classes e propriedades da ontologia pudemos 

estabelecer os seguintes relacionamentos: 

a) Um jogo (game) se relaciona com áudio (audio) através da propriedade 

has_audio. 

b) Um jogo (game)  se relaciona com os elementos da interface 

(Interface_Elements) através da propriedade 

has_interface_elements. 

c) Um jogo (game) se relaciona com o Gameplay (Gameplay) através da 

propriedade has_gameplay. 

d) O Gameplay (Gameplay) se relaciona com as ações do jogo (Actions) através 

da propriedade has_actions. 

e) O Gameplay (Gameplay) se relaciona com os controles do jogo (Controls) 

através da propriedade has_controls. 

f) O Gameplay (Gameplay) se relaciona com o fluxo do jogo (Flow) através da 

propriedade has_flow. 

g) O Gameplay (Gameplay) se relaciona com as regras do jogo (Rules) através da 

propriedade has_rules. 

 

Para instanciar as classes da OGD, definimos 20 propriedades do tipo Data 

Property, conforme apresentado na Tabela 22.  

Tabela 22: Características das propriedades das classes da ontologia 

Propriedade Descrição Classe Tipo 
has_Description Super propriedade das 

propriedades descritivas. 

 String 

has_Description_Action Refere-se à descrição de 
uma ação. 

Action String 

has_ID_Action Indica o número de 
identificação de um 
arquivo de ação. 

Action Integer 

has_Name_Action Indica o nome de uma 
ação. 

Action String 

Has_File_Action Refere-se ao arquivo de 
ação. 

Action File 

has_File_Audio Refere-se ao arquivo de 
áudio do jogo. Pode ser um 
som ou uma trilha sonora. 

Audio File 

has_ID_Audio Indica o número de 
identificação de um 
arquivo de áudio. 

Audio Integer 

has_Description_Character Refere-se à descrição de 
um personagem. 

Character String 

has_Description_Control Refere-se à descrição de Control String 
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um controle. 
has_Type_Control Refere-se ao tipo de 

controle do jogo. 

Control String 

has_Description_Flow Refere-se à descrição do 
fluxo do jogo. 

Flow String 

has_Image_Flow Refere-se ao arquivo de 
fluxo do jogo.  

Flow File 

has_History_Game Refere-se à história do 
jogo. 

Game String 

has_Title_Game Indica o título do jogo. Game String 

has_File_Interface Refere-se ao arquivo de 
interface do jogo. Pode ser 
personagem, objeto ou 
cenário. 

Interface_E

lements 

File 

has_ID_Interface Indica o número de 
identificação de um 
arquivo de interface. 

Interface_E

lements 

Integer 

has_Name_Interface Indica o nome de um 
elemento de interface. 
Pode ser um personagem, 
objeto e cenário. 

Interface_E

lements 

String 

has_Description_Object Refere-se à descrição de 
um objeto. 

Object String 

has_Description_Rule Refere-se à descrição de 
uma regra do jogo. 

Rule String 

has_Description_Scenario Refere-se à descrição do 
cenário do jogo. 

Scenario String 

 

A estrutura da final da ontologia após a definição das suas classes e propriedades é 

apresentada na Figura 32. 

 

 

Figura 32. Desenho da ontologia 
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i. Definir as restrições das propriedades 

Após todas as definições das classes, sua hierarquia, as propriedades e suas 

características, foram definidos os axiomas de cada classe da ontologia.  

O código abaixo apresenta os axiomas da classe Sound. Para que uma instância 

referente a áudio seja membro dessa classe, é obrigatório que essa instância possua um 

arquivo de áudio (has_File_Audio) e um identificador (has_ID_Audio). 

[1] Audio  

[2] (has_File_Audio some owl:file) 

[3] and (has_ID_Audio some xsd:integer) 

Seguindo o mesmo raciocínio, o mesmo código estabelece os axiomas necessários e 

suficientes para que uma instância seja membro também da classe Soundtrack. 

O código abaixo apresenta os axiomas da classe Character. Para que uma 

instância referente aos elementos de interface do jogo seja membro dessa classe, é 

obrigatório que essa instância possua um arquivo de interface (has_File_Interface),  

um identificador (has_ID_Interface) e um nome (has_Name_Interface). Da 

mesma forma para as classes Object e Scenario. 

[1] Interface_Elements 

[2] (has_File_Interface some owl:file) 

[3]  and (has_ID_Interface some xsd:integer) 

[4]  and (has_Name_Interface some xsd:string) 

 

ii. Criar instâncias 

A metodologia 101, em sua última etapa, sugere escolhermos uma classe e 

preenchermos os valores das suas propriedades. Assim, estaremos criando uma instância 

dessa classe. 

A Figura 33 apresenta a criação de 9 instâncias no Protégé. A instância “Jogo” é do 

tipo Game, a instância “Trilha_Sonora” é do tipo Audio, a instância “Som” é do tipo 

Audio, a instância “Pular” é do tipo Gameplay, a instância “Regra” é do tipo Gameplay, 

a instância “Bola” é do tipo Interceface_Elements e a instância “Cenário” é do 

tipo Interface_Elements. 
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Figura 33. Exemplo de instâncias 

 

Os relacionamentos entre as instâncias criadas são apresentadas nas figuras a 

seguir: 

 

 

Figura 34. Relacionamento entre jogo e regra 

 

A Figura 34 mostra que uma “Regra” faz parte (has_Gameplay) de um “Jogo”. 

Ela possui apenas uma descrição (has_Description_Rule). 

 

 

Figura 35. Relacionamento entre jogo e trilhasonora 
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A Figura 35 mostra que a “Trilha_Sonora” faz parte (has_audio) de um “Jogo”. 

Ela possui um elemento identificador “2” (has_ID_Audio) e um arquivo de áudio 

(has_File_audio) “mar.mp3”. 

 

 

Figura 36. Relacionamento entre jogo e cenário 

 

A Figura 36 mostra que o “Cenário” faz parte (has_interface_elements) de 

um “Jogo”. Ele possui um elemento identificador “6” (has_ID_Interface), um arquivo 

de imagem (has_File_interface) “fundo do mar.mp3”,  um nome 

(has_Name_Interface) “oceano” e uma descrição (has_description_Scenario) 

“Fundo do mar”. 

Segundo os 7 passos da metodologia 101, descrevemos todos os elementos da 

nossa ontologia. Definimos as classes, suas propriedades, restrições e instâncias que 

representam o game design de um jogo digital. Assim, especificamos melhor o nosso 

modelo de game design. A OGD pode ser baixada através do link encurtador.com.br/agkK2 

e visualizada no Prótegé. 

 

5.8. Síntese do capítulo 

Esse capítulo apresentou a abordagem Game Criativo, seu público alvo, 

infraestrutura requerida, tipos de jogos a serem desenvolvidos, o processo de criação de 

jogos, os materiais utilizados e a plataforma Game Criativo. Além disso, descreveu o modelo 

de game design e uma ontologia desenhada para dar suporte ao referido modelo. 
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Capítulo 6 – Estudo de Caso 

Este capítulo apresenta um estudo de caso realizado numa escola de educação 

básica com o objetivo de validar a abordagem proposta e responder as questões de 

pesquisa apresentadas no Capítulo 1. Também especifica as etapas de planejamento, 

execução e a discussão dos resultados.  

As sessões a seguir apresentam em detalhes o locus, os sujeitos, os objetivos, as 

questões de pesquisa, as etapas do planejamento e a execução do estudo de caso. Ao final, 

discutimos os resultados e apresentamos as ameaças à validade. 

 

6.1. Apresentação do locus e sujeitos 

O estudo de caso aconteceu no Núcleo de Educação da Infância – NEI. Trata-se de 

uma escola de educação básica vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN e ao Centro de Educação - CE, dedicada à Educação Infantil (creche e pré-

escola) e ao Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano). O NEI atua no ensino, pesquisa e extensão 

dedicando-se além do ensino básico, na formação inicial e continuada de profissionais. Além 

disso, é campo para estágio dos diversos cursos de graduação da UFRN e pesquisas que 

envolvam a área da educação da infância. Por essas características, adequou-se como lócus 

para realização desta pesquisa.  

Dentro o universo das turmas do NEI, optamos por trabalhar com o 5º ano do 

ensino fundamental. Os alunos que constituíam essa turma encontravam-se na faixa etária 

de 10 a 11 anos, 11 meninos e 12 meninas, possuíam uma maior vivência com a área de 

jogos (como jogadores), maior autonomia para tomada de decisão e já se encontravam mais 

avançados no processo de aquisição da leitura e escrita, em comparação às turmas 

anteriores. Apesar disso, apresentavam a necessidade de aprimoramento das habilidades de 

escrita, conforme objetivos traçados pela BNCC para o 5º ano. Observamos também que 

nessa faixa etária é necessário haver um fator motivacional mais significativo para que os 

alunos se interessem pela produção textual. 

Além dos 23 alunos, incluímos as 02 professoras da turma para compor o grupo de 

sujeitos da pesquisa. A professora [P1] é pedagoga, especialista em alfabetização e em 

educação infantil e mestre em educação. Possui experiência de 30 anos na docência, 

atuando na educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e 

formação docente. A professora [P2] é pedagoga com 27 anos de experiência na educação 

infantil e no ensino fundamental. Ambas são professoras efetivas da UFRN, atuando no NEI.  

O estudo foi realizado entre os meses de fevereiro e novembro de 2020, sendo o 

primeiro semestre de planejamento com professores e adaptação da abordagem, em razão 
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da pandemia do COVID-19, e o segundo semestre a aplicação com os alunos de maneira 

remota. 

 

6.2. Objetivos e questões de pesquisa 

O objetivo do estudo de caso é explorar e avaliar a abordagem Game Criativo 

aplicada ao contexto descrito na sessão anterior. O propósito geral do estudo é verificar se a 

abordagem favorece o desenvolvimento do pensamento computacional e das habilidades 

de leitura e escrita dos alunos. De maneira mais específica, procura responder também 

outras questões de pesquisa, a saber: 

a) A abordagem GC motiva os alunos a produzirem texto? 

b) Os textos produzidos representam o game design dos jogos? 

c) Os alunos apresentam evolução na escrita, considerando os aspectos 

relacionados ao atendimento da norma culta da língua?  

d) Os jogos podem ser materializados a partir dos textos produzidos? 

e) A abordagem GC motiva os alunos a produzirem jogos? 

f) Os alunos permaneceram engajados durante todo o processo? 

g) As etapas do processo GC são claras e auxiliam no desenvolvimento dos 

jogos? 

h) O tempo destinado a cada etapa do processo é suficiente para a realização 

das atividades? 

i) Os materiais de apoio auxiliam no desenvolvimento dos jogos? 

j) Qual o papel da mediação durante o processo GC? 

k) Os alunos apresentaram evolução nos resultados do pós-teste comparado 

ao pré-teste? 

l) Quais habilidades de PC foram trabalhadas durante o processo de produção 

dos jogos dos alunos? 

Para responder essas questões seguimos o planejamento apresentado a seguir. 

 

6.3. Planejamento e coleta de dados 

Antes da execução do estudo de caso, foi necessário apresentar a proposta de 

pesquisa para a Direção da escola a fim de obtermos o consentimento para a sua realização 

no NEI. Mediante a pronta aprovação, submetemos o projeto ao Comitê de Ética da 

Universidade, por se tratar de uma pesquisa com seres humanos. Cumpridos esses 

protocolos, iniciamos o planejamento da intervenção com os alunos. Participaram dessa 

etapa o pesquisador, as professoras e a coordenação pedagógica da escola, por se tratar de 

um projeto integrado ao currículo escolar. 
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O planeamento inicial foi realizado no mês de março com a coordenação 

pedagógica do NEI, prevendo as ações com as professoras e intervenção em sala de aula, 

considerando o processo apresentado na Figura 37.  

 

 

Figura 37: Visão geral do estudo de caso 

 

O processo de execução do estudo de caso é constituído pelas seguintes atividades: 

Apresentar a abordagem: essa atividade tem por finalidade apresentar a 

abordagem GC para alunos e professores. Nela, o pesquisador apresenta os objetivos e as 

etapas de trabalho.  

Capacitar professores: nesse momento são abordados os conceitos que estão 

envolvidos na abordagem GC, tais como: pensamento computacional, computação 

desplugada, desenvolvimento de jogos, entre outros. Essa etapa possibilita que professores 

que não tenham formação na área de jogos possam compreender e colaborar com o estudo 

de caso. 

Planejar atividades: essa atividade consiste no planejamento da execução dos 

encontros com os alunos. Devem ser consideradas as etapas do processo de aplicação 

apresentado na Figura 23; a quantidade e duração dos encontros; os materiais de apoio e os 

procedimentos de avaliação. 

Realizar pré-teste: aplicação de um questionário avaliativo com o objetivo de 

verificar o nível de desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional dos 

alunos. Como já mencionado anteriormente, esse teste possui questões adaptadas do 

Bebras do qual selecionamos 10 questões de múltipla escolha  de acordo com a faixa etária 

dos alunos e com os seguintes níveis de dificuldade:  
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 3 questões de nível  Fácil – A (Total de 18 pontos) 

o Questões corretas: +6 pontos 

o Questões incorretas: 0 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 5 questões de nível  Intermediário – B (Total de 45 pontos) 

o Questões corretas: +9 pontos 

o Questões incorretas: -2 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 2 questões de nível  Difícil – C (Total de 24 pontos) 

o Questões corretas: +12 pontos 

o Questões incorretas: -4 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

Os alunos iniciam o questionário com 13 pontos (quantidade de pontos necessários 

para completar o total máximo) e podem contabilizar o máximo de 100 pontos. O teste 

(disponível no Apêndice V) tem a duração de até 40 minutos  

Aplicar abordagem: essa atividade consiste na aplicação da abordagem, conforme 

as etapas apresentadas no Capítulo 5. 

Realizar pós-teste: Aplicação de um questionário avaliativo com o objetivo de 

verificar o nível de desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional dos 

alunos pós terem vivenciado as etapas do GC. Esse questionário também foi baseado nas 

questões do Bebras e segue a mesma sistemática do pré-teste (Apêndice VI). 

Realizar avaliação qualitativa: essa atividade consiste na avaliação qualitativa da 

aplicação da abordagem. Os dados podem ser coletados através das observações em sala de 

aula, relatos das entrevistas com os alunos e professores, como também as produções dos 

alunos.  

Analisar resultados: nessa etapa o pesquisador deverá realizar uma análise geral 

dos resultados das avaliações qualitativas, pré-teste e pós-teste.  O objetivo é verificar se os 

objetivos da pesquisa foram atingidos.  

Publicar experiência: essa atividade consiste na publicação dos resultados do 

estudo de caso no site gamecriativo.com.br para que outros educadores e alunos possam 

ter acesso a experiência realizada no NEI. 

De acordo com o detalhamento do processo são consideradas fontes para 

obtenção dos dados quantitativos: o pré-teste, o pós-teste, os questionários de avaliação da 

abordagem pelos alunos e pelos professores, as produções textuais e os jogos produzidos.  

O questionário avaliativo do aluno [QA] é composto por 17 questões fechadas, 

conforme apresentado no Apêndice X. As questões [QA5, QA6, QA8, QA9 e QA13] referem-
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se aos aspectos da produção dos textos. As questões [QA7, QA10 e QA11] são relacionadas 

à produção dos jogos. Já as questões [QA1, QA2, QA3, QA4, QA11, QA14, QA15, QA16 e 

QA17] referem-se ao processo GC, materiais de apoio e atuação dos mediadores. As 

respostas são baseadas na escala de Likert de 5 pontos [Likert 1932]. O objetivo do 

questionário é avaliar a experiência do uso da abordagem GC pelos alunos, sendo ele 

desenvolvido através da ferramenta Google Form e disponibilizado na plataforma GC. 

O questionário avaliativo do professor [QP] foi desenvolvido através do Google 

Form, sendo composto por 20 questões fechadas sobre a experiência no uso do Game 

Criativo. As questões [QP5, QP6, QP8, QP9 e QP18] referem-se aos aspectos da produção 

dos textos. As questões [QP7, QP10 e QP13] são relacionadas à produção dos jogos. Já as 

questões [QP1, QP2, QP3, QP4, QP11, QP12, QP14, QP15, QP16, QP17, QP19 e QP20] 

referem-se ao processo GC, materiais de apoio e atuação dos mediadores. As respostas 

também obedecem a escala de Likert de 5 pontos [Likert 1932]. O questionário encontra-se 

disponível no Apêndice XI. 

Utilizamos como fonte para obtenção dos dados qualitativos: as entrevistas 

semiestruturadas com professores e alunos, as observações das sessões (encontros 

virtuais), os textos e os jogos produzidos.   

As entrevistas com os alunos devem ser guiadas pelas principais perguntas a seguir: 

 Sobre os textos produzidos: 

o Como foi a etapa de produção textual? Quais as dificuldades? 

o Ao ler seu texto é possível que outra pessoa consiga produzir o seu 

jogo? 

o Você se sentiu motivado a escrever o game design do seu jogo? 

o O que você aprendeu sobre produção textual? 

 Sobre os jogos produzidos: 

o A ideia do seu jogo permaneceu a mesma durante todo o processo? 

Houve mudanças? Quais e por quê? 

o Como foi a etapa de produção do jogo? Quais as dificuldades? 

o Você se sentiu motivado a produzir o seu jogo? 

o O que você aprendeu sobre desenvolvimento de jogos? 

 Sobre o processo Game Criativo, materiais de apoio e atuação dos 

mediadores: 

o Você compreendeu as etapas do processo de criação de jogos do 

Game Criativo? Quais as principais dificuldades? 

o Os materiais de apoio ajudaram a produção do seu jogo? 

o A mediação dos professores foi importante? Por quê? 

o Você gostou do resultado do seu trabalho? 

o Você gostaria de participar de outro projeto do Game Criativo? 
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As perguntas selecionadas para a entrevista com as professoras refletem a 

experiência de uso do Game Criativo, os aspectos relacionados ao processo, ao 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e pensamento computacional. 

 

6.4. Execução 

Inicialmente a aplicação da abordagem foi planejada para ser executada de 

maneira presencial em sala de aula. Porém, com o advento da pandemia do COVID-19 e a 

consequente suspenção das aulas, a partir de 18 de março de 2020, ficamos impedidos de 

dar início a aplicação com os alunos. Para não atrasarmos o nosso planejamento, 

visualizando um provável retorno das aulas nos próximos meses, iniciamos as atividades de 

apresentação da abordagem, capacitação dos professores e planejamento, de maneira 

remota, através de uma ferramenta de conferência web. 

Com o avanço da pandemia o NEI decidiu manter a suspensão das aulas 

presenciais. Em razão disso, adotou o ensino remoto como alternativa para continuidade 

das aulas, fato que deu condições para implantarmos o projeto Game Criativo utilizando 

também essa estratégia de ensino. Nesse meio tempo, adaptamos a abordagem GC para o 

ensino remoto. Criamos a plataforma ead.gamecriativo.com.br com todos os materiais em 

formato digital (guias, vídeos, atividades, etc), conforme apresentado no Capítulo 5. A 

principal dificuldade encontrada nesse processo foi o emprego de uma linguagem própria 

para o ensino remoto nos materiais produzidos. Nossa preocupação foi produzir materiais 

dialógicos, objetivos e fáceis de interpretar. Outra dificuldade inicial foi a configuração da 

ferramenta Moodle para atender às necessidades do projeto. Nesse caso, nossa 

preocupação foi focada na usabilidade da plataforma, considerando a faixa etária do público 

alvo. Superadas essas dificuldades, deixamos o ambiente organizado e autoexplicativo.  

Outra decisão tomada, em razão do mesmo contexto, foi a produção de jogos 

desplugados. Já não havia tempo hábil para produzirmos jogos digitais, em razão da 

necessidade de capacitação dos alunos na ferramenta Scratch, por exemplo. 

A partir desse momento, refizemos (pesquisador, professoras e coordenação) o 

planejamento inicial (Apêndice VII) e iniciamos os encontros com a turma, apresentando a 

abordagem GC para os alunos e os pais. 

Periodicamente, planejávamos os encontros do projeto, integrando-os à rotina 

semanal da turma. Geralmente, ao término de cada encontro, pesquisador e professoras já 

avaliavam a última ação e alinhavam as próximas.  

Para dar suporte ao trabalho no formato remoto foi criado um grupo na 

ferramenta WhatsApp com os responsáveis pelos alunos. O planejamento da rotina semanal 

foi divulgado neste grupo. Integramo-nos ao referido grupo para dar suporte a aplicação do 
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CG. A Figura 38 apresenta um exemplo de postagem enviada aos alunos através do grupo. 

Também como meio de comunicação com os alunos, adotamos os recursos de fórum de 

dúvidas e envio de e-mail através da plataforma. 

 

Figura 38: Exemplo de postagem 

De uma maneira geral, a rotina semanal de encontros com os alunos foi dividida em 

2 partes. A primeira, realizada às segundas-feiras, consistiu num encontro virtual (síncrono) 

com todos os integrantes da turma, no qual foi apresentado o conjunto de atividades 

síncronas e assíncronas que formaram a rotina de estudos da semana, inclusive as do Game 

Criativo. A segunda parte, realizada de terça-feira à sexta-feira, consistiu em encontros 

virtuais com pequenos grupos de alunos para realização e acompanhamento das atividades 

propostas.  

A turma foi dividida em 4 grupos: os grupos 1 e 2 foram atendidos às terças-feiras e 

quintas-feiras e os grupos 3 e 4 foram atendidos nas quartas e sextas-feiras, todos no 

período vespertino. Os encontros foram realizados através do Google Meet, conforme a 

Figura 39, e as atividades assíncronas do GC eram realizadas na plataforma 

ead.gamecriativo.com.br. O Apêndice IX apresenta um dos quadros com o planejamento da 

rotina semanal da turma. 

 

Figura 39: Encontros síncronos por conferência web 
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Os encontros iniciaram no dia 03/08 e encerraram em 30/10/2020, perfazendo um 

total de 13 semanas de trabalho. A Tabela 23 apresenta um resumo semanal das atividades 

realizadas. 

Tabela 23: Resumo das atividades semanais 

Semana Semana Atividade 

S1 03 a 07/08 Apresentação do projeto para os pais e alunos 

S2 10 a 14/08 Assinatura dos termos de autorização, verificação do acesso à 
plataforma e realização do pré-teste 

S3 17 a 21/08 Capacitação dos alunos 

S4 24 a 28/08 Etapa de idealização do jogo 

S5 31/08 a 04/09 Etapa de produção textual 

S6 08 a 11/09 Etapa de produção textual 

S7 14 a 18/09 Etapa de produção textual 

S8 21 a 25/09 Etapa de análise da produção textual 

S9 28/09 a 02/10 Etapa de análise da produção textual 

S10 05 a 09/10 Etapa de produção dos jogos 

S11 13 a 16/10 Etapa de teste e validação dos jogos 

S12 19 a 23/10 Etapa de socialização dos jogos 

S13 26 a 30/10 Aplicação do pós-teste e encerramento do projeto 

 

Na semana S1 o pesquisador e professoras apresentaram a abordagem GC para o 

grupo de pais e o grupo de alunos em momentos distintos. Além disso, distribuímos as 

credenciais de acesso à plataforma e solicitamos a leitura dos termos de autorização. Os 

links dos termos foram enviados pelo grupo dos pais no whatsapp e disponibilizados na 

plataforma.  

A S2 foi destinada para verificação e suporte ao acesso à plataforma, verificação da 

assinatura dos termos e aplicação do pré-teste. Todos os 23 alunos realizaram o pré-teste 

que estava disponível na plataforma. O pesquisador e professoras acompanharam a 

realização desta atividade através da sala virtual (conferência web).  

Na semana S3 realizamos a capacitação dos alunos. Além do conteúdo relativo ao 

processo GC, apresentamos os conceitos sobre game design, pensamento computacional e 

abordagem desplugada. A capacitação foi realizada através da sala virtual e os materiais 

disponibilizados na plataforma.  

Seguindo o planejamento, realizamos a etapa de idealização do jogo na semana S4. 

Os alunos pensaram a ideia do seu jogo, fizeram o desenho dessa ideia no template e 

enviaram o arquivo através da atividade na plataforma. Os alunos que não dispunham de 

impressora para imprimir o template, reproduziram a mão o formulário em uma folha de 

papel. A Figura 40 mostra o desenho da ideia do jogo “Corrida do saber” com o 
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preenchimento do template impresso. Já a Figura 40 mostra o desenho da ideia do jogo 

reproduzida manualmente. 

 

Figura 40: Template de ideia do jogo Corrida do saber 

 

 

Figura 41: Desenho da ideia do jogo “Acabe com o corona vírus” 

 

As semanas S5, S6 e S7 foram destinadas a produção textual do game design do 

jogo. As professoras abordaram o conteúdo relacionado à produção textual em 3 etapas: 

texto narrativo, texto descritivo e texto injuntivo. O texto narrativo refere-se à narrativa do 
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jogo. O descritivo descreve os personagens, cenários e objetos do jogo. Já o injuntivo refere-

se às regras e controles do jogo. Os alunos aprenderam esses conteúdos e exercitaram 

produzindo os textos do seu jogo. Em seguida, fizeram o registro no ambiente da 

plataforma, utilizando o fórum de discussão. A Figura 42 mostra o registro de um dos 

encontros dessa etapa.  A Figura 43 ilustra a participação dos alunos no fórum de discussão. 

 

 

Figura 42: Aula sobre texto injuntivo 

 

 

Figura 43: Fórum sobre a narrativa do jogo. Exemplo do jogo “Acabe com o corona vírus” 

 

Nas semanas S8 e S9 foi realizada a etapa de análise da produção textual dos 

alunos.  Inicialmente (S8), essa atividade foi realizada em pares com a mediação das 

professoras. Os alunos apresentavam seus textos, tentavam identificar possíveis erros na 

escrita e completude em relação ao game design, tomando como base o modelo de game 
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design. As professoras também sugeriram os ajustes necessários e orientaram a publicação 

de uma nova versão do texto na atividade disponível na plataforma. Na semana seguinte 

(S9) foram realizados encontros individuais com as professoras para uma nova análise da 

produção textual e finalização das versões no template do game design. Essa nova versão 

do texto também foi publicada na plataforma. O suporte às professoras e alunos em relação 

aos aspectos do game design foi realizado pelo pesquisador que acompanhou os encontros 

através da sala virtual.   

A semana S10 foi destinada à produção dos jogos. Os alunos selecionaram diversos 

materiais para produzirem os elementos do seu jogo. No encontro dessa semana, os alunos 

apresentaram o que já tinham produzido e foram orientados a publicar uma fotografia do 

seu catálogo de objetos particular. A Figura 44 mostra uma aluna apresentando o seu jogo. 

Já a Figura 45 ilustra parte do catálogo de objetos de um dos jogos. 

 

Figura 44: Apresentação do jogo através da sala virtual 

 

Figura 45: Catálogo de objetos de um dos jogos 
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Na semana S11 os alunos testaram seus jogos. Foram realizados encontros 

individuais com as professoras com o objetivo de jogarem os jogos produzidos pelos alunos 

e identificarem possíveis necessidades de ajustes. Os encontros foram realizados através da 

sala virtual. Nesse momento, o pesquisador realizou uma entrevista com os alunos sobre a 

sua experiência e participação no projeto Game Criativo. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, em sessões de 20 minutos, através de conferência web e registradas em 

formato de vídeo.   

Na plataforma havia a previsão do envio de um vídeo do jogo, porém não houve 

essa necessidade visto que as sessões foram gravadas pelo Google Meet.   

Os alunos apresentaram o resultado final dos seus jogos, em uma sessão com a 

turma, na semana S12. Foi um momento notadamente divertido, dada as reações de alegria 

e animação percebidas nas gravações, em que os alunos jogaram com seus familiares 

enquanto os demais assistiam pela sala virtual. Alguns jogaram com os próprios colegas da 

turma.  

A última semana S13 foi reservada para aplicação do pós-teste, no mesmo formato 

da aplicação do pré-teste, entrevista com as professoras, aplicação do questionário 

avaliativo com professores e alunos e encerramento do projeto. O questionário avaliativo 

do aluno, disponibilizado na plataforma GC, foi aplicado através da ferramenta Google 

Form. A entrevista com as professoras foi realizada coletivamente, via conferência web, em 

uma única sessão gravada em vídeo.  

Encerradas as atividades com os alunos, partimos para a análise dos dados 

coletados.  Os resultados do pré-teste e pós-teste, são usados na análise do  

desenvolvimento das habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Os 

questionários de avaliação da abordagem permitem verificar o nível de satisfação do uso do 

Game Criativo. Os produtos desenvolvidos dão condições de se analisar os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e pensamento 

computacional, além de fornecerem dados sobre as características dos jogos e textos 

elaborados.  

Os dados obtidos da observação das sessões com os alunos e professores foram 

registrados num diário de bordo. Todos os encontros foram gravados em formato de vídeo. 

Observamos também a qualidade da produção textual e dos jogos produzidos. A análise dos 

dados e a discussão dos resultados serão apresentadas a seguir. 
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6.5. Análise dos dados e discussão dos resultados 

A análise dos dados coletados envolve considerações a respeito: da produção 

textual; dos jogos desenvolvidos; do pensamento computacional; do processo GC, materiais 

de apoio e atuação dos mediadores. 

Tais considerações advêm das etapas de análise dos seguintes insumos:  

i. Vídeos das entrevistas com os alunos; 

ii. Vídeos das entrevistas com os professores; 

iii. Vídeos das sessões (encontros virtuais); 

iv. Vídeos de apresentação dos jogos produzidos; 

v. Textos produzidos (game design); 

vi. Respostas ao pré-teste e pós-teste; 

vii. Respostas à avaliação do professor; 

viii. Respostas à avaliação do aluno; 

As análises dos dados foram executadas pelo pesquisador, sob a supervisão dos 

orientadores, a fim de manter a confidencialidade dos dados e a confiabilidade das etapas 

acima. Utilizamos o Windows Media Player para exibição dos vídeos e o Microsoft Word 

para transcrição de alguns trechos que comprovam nossas análises e que serão 

apresentados mais a frente.  

A leitura e análise dos textos produzidos levaram em consideração a completude 

em relação ao modelo do game design e a escrita correta em relação às normas da língua 

portuguesa. 

A abordagem apoia-se no trabalho individual ou em grupo, a depender do contexto 

e escolha do professor. Com a adaptação para o ensino remoto optou-se por aplicar as 

tarefas do processo individualmente, visto que poderia haver dificuldades para realização de 

um trabalho em grupo a distância. Assim, foram desenvolvidos 23 jogos, um por cada aluno 

da turma, como mostra a Tabela 24 que será detalhada nas sessões seguintes. Optamos por 

ocultar os nomes dos alunos, os identificando por um ID que vai de A1 a A23.  

 

Tabela 24: Tabela dos jogos produzidos 

ID Jogo Objetivo 

A1 Guerra fria Chegar ao final do labirinto sem ser pego pelos inimigos 

A2 Corrida 
estratégica 

Vencer a corrida tendo passado por vários obstáculos. 

A3 Jogo da família Andar pela trilha superando desafios até chegar ao supermercado. 

A4 Campeonato de 
basquete 

Marcar o maior número de cestas durante um tempo estipulado. 
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A5 Bemojis Libertar os emojis do whatsapp. 

A6 A prisão dos 
desenhos 

Libertar os desenhos das cartas. 

A7 A corrida do 
saber 

Vencer a corrida superando todas as etapas do saber (fases do jogo). 

A8 Fuja do monstro Chegar à saída do pântano sem ser pego pelo monstro. 

A9 Mamba Negra Capturar a cobra mais venenosa do mundo. 

A10 Diário de um 
banana 

Chegar ao ponto de ônibus para embarcar numa viagem de estudos. 

A11 Futebol de pregos Fazer 10 gols no adversário. 

A12 Corrida Maluca Chegar ao final da pista. 

A13 Voe entre pedras Pegar a chave e chegar até o baú sem esbarrar nas pedras soltas no 
espaço. 

A14 Fuja logo Chegar ao topo da montanha 

A15 Uma noite 
estranha 

Escapar dos perigos da floresta.  

A16 Heróis x Vilões Derrotar a equipe adversária 

A17 Acabe com o 
corona vírus 

Eliminar o corona vírus da terra. 

A18 Jumanji Encontrar o tesouro e sair do jumanji. 

A19 Generais Destruir a base da vila do inimigo. 

A20 Em busca da 
coroa 

Passar por uma trilha cheia de obstáculos para conquistar o rei e se 
tornar uma rainha. 

A21 Volta ao mundo Dar uma volta ao mundo conhecendo os seus principais pontos 
turísticos. 

A22 Uma volta ao 
mundo 

Fazer uma volta ao mundo, passando por pontos turísticos, lugares 
famosos e vencer a corrida. 

A23 Crazy fishing Pescar a maior quantidade de peixes e abrir um restaurante. 

 

Diante do universo abrangente de dados, foi necessário constituir uma amostra 

para análise mais detalhada das produções dos alunos. A definição dos alunos para compor 

a amostra considerou inicialmente o cumprimento de todas as etapas da abordagem e a 

necessidade de constituir um conjunto diverso de percursos e de produtos apresentados. 

Dentro do critério da diversidade, listamos na Tabela 25 a seguir, os aspectos que 

chamaram a atenção nos alunos selecionados. 

 

Tabela 25: Justificativa para seleção da amostra 

Alunos escolhidos para 
compor a amostra 

Justificativa 

A20  Qualidade do jogo desenvolvido: apresentação e clareza 
dos propósitos desde sua idealização. 

A21 Construção de um percurso próprio de produção: fez o jogo 
antecipadamente, logo que teve acesso aos materiais de 
orientação. 

A17 Limitação de equipamento e acesso à internet, superado 
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pelo empenho e entusiasmo em participar do game criativo. 

A4 Apresentação de um jogo que se diferenciou das propostas 
dos demais.  

A2  Apresentação de um jogo que suscitou muita interação 
entre os colegas no momento da socialização. 

A15 Complexidade do jogo elaborado. 

A23 Complexidade do jogo elaborado. 

 

Apenas a aluna [A12] não participou de todas as etapas do processo Game Criativo, 

pois precisou se ausentar dos encontros reservados ao projeto, como também das aulas dos 

componentes curriculares da turma. A solução apresentada pelas professoras para envolvê-

la, ao final do projeto, foi a reprodução do jogo Corrida Maluca. A mesma leu o game design 

do jogo e o reproduziu apenas.  

 

6.5.1. Considerações a respeito da produção textual 

Na aplicação da abordagem GC foram destinados 03 semanas para a elaboração de 

textos pelos alunos, que constituíram o game design do jogo. A Tabela 26 registra que todos 

os alunos, exceto a [A12], produziram os textos e apresentaram evolução na escrita. As 

professoras consideraram como critérios de evolução, as melhorias tanto nos aspectos 

relacionados ao atendimento da norma culta da língua (ortografia, acentuação, pontuação), 

como também na estruturação e clareza das ideias. Consideramos que o aluno conseguiu 

representar o game design do jogo no texto se todos os itens do respectivo template foram 

preenchidos corretamente. Caso esteja incompleto consideramos que sua evolução foi 

parcial. 

Tabela 26: Evolução na escrita 

ID 
O aluno apresentou 
evolução na escrita? 

O texto representa o game 
design do jogo? 

A1 Sim Parcialmente  

A2 Sim Sim 

A3 Sim Parcialmente 

A4 Sim Sim 

A5 Sim Sim 

A6 Sim Parcialmente 

A7 Sim Sim 

A8 Sim Sim 

A9 Sim Sim 

A10 Sim Sim 

A11 Sim Parcialmente 

A12 - - 

A13 Sim Parcialmente 

A14 Sim Parcialmente 
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A15 Sim Sim 

A16 Sim Parcialmente 

A17 Sim Sim 

A18 Sim Sim 

A19 Sim Sim 

A20 Sim Sim 

A21 Sim Sim 

A22 Sim Sim 

A23 Sim Sim 

 

Observamos, de maneira geral, que as primeiras versões dos textos apresentaram 

palavras não acentuadas, frases com problemas de pontuação, muitas vezes faltando 

vírgulas e pontos finais. Poucas palavras foram mal escritas. Em relação ao conteúdo 

verificamos textos reduzidos e incompletos. Contudo, esses problemas não foram 

observamos com a mesma frequência e quantidade na segunda versão dos textos. O 

processo de verificação da escrita cumpriu seu papel como veremos mais a seguir. 

Ao analisarmos se o texto reflete o game design de um jogo, verificamos que  7 dos 

23 sujeitos (A1, A3, A6, A11, A13, A14 e A16), chegaram a uma versão final do texto que 

atende parcialmente o que estipulamos como o game design, por apresentarem de maneira 

comprometida alguns dos itens do modelo proposto (história, objetivos, personagens, 

objetos, regras, fluxos, controles e ações). Os demais atenderam às expectativas em relação 

ao game design. 

Perguntamos aos alunos se eles concordam com a afirmação que conseguiram 

expressar o game design do jogo no texto. A Figura 46 mostra que 36,4% concordam 

totalmente, 45,5% concordam e 18,2% se posicionaram neutros a essa afirmação. Podemos 

concluir que 81,9% dos alunos afirmaram atender a essa questão. 

 

 

Figura 46: Afirmação 8 da avaliação do aluno 

 



  

116 
 

Ao observarmos o desenvolvimento dos encontros destinados à produção textual, 

percebemos que a abordagem possibilitou a discussão sobre os diferentes tipos de textos 

no componente curricular de Língua Portuguesa, à medida que as crianças eram instigadas a 

escreverem e avançarem na construção do game design do seu jogo. Foram eles: o texto 

narrativo, quando o autor do texto apresenta a história/trama que dá origem ao jogo; o 

texto descritivo, quando o autor descreve o cenário, os personagens, os objetos; e o texto 

injuntivo/instrucional, quando o autor escreve as regras, fluxos, controles e ações.   

O encontro do dia 10/09/2020, por exemplo, foi uma ocasião onde a professora 

[P1] instigou os alunos a descreverem oralmente os personagens do seu jogo e ainda que 

eles pudessem contribuir com a descrição dos personagens dos colegas. Uma das sugestões 

é de como os personagens poderiam ser materializados na forma de jogo desplugado. Para 

esse exercício foi citada a descrição do jogo Corrida Maluca, apresentado como exemplo na 

plataforma do GC. Ou seja, o texto do jogo foi utilizado para ressaltar as características de 

um texto descritivo, ficando evidente a importância do modelo oferecido como referência 

para os alunos produzirem o seu próprio game design. 

As respostas à afirmação 13 do questionário avaliativo do aluno nos leva a afirmar 

que 77,3% aprenderam sobre produção de textos (40,9% concordam totalmente e 36,4% 

concordam). 18,2% dos alunos permaneceram neutros e 4,5% discordaram com a 

afirmação, conforme ilustrado na Figura 47. 

 

 

Figura 47: Afirmação 13. Aprendi sobre a produção de textos 

 

Passada a etapa destinada à compreensão e exercício da escrita dos diferentes 

tipos de textos, foram promovidos encontros destinados ao acompanhamento e revisão dos 

textos por duplas de alunos, sob a mediação das professoras e do pesquisador. 

Posteriormente, também foram realizados encontros de atendimento individual.  Nesses 

encontros verificamos que alguns alunos deram sugestões para o aprimoramento dos textos 

dos colegas. Outros alunos demonstraram autonomia ao investir no aprimoramento do seu 



  

117 
 

texto, como é o caso de [A20]: ela se dedicou à revisão do seu texto antes mesmo do 

encontro, conforme é possível perceber em sua fala no trecho transcrito a seguir, referente 

ao encontro virtual do dia 24/09.  

 

Durante os encontros de acompanhamento da produção dos textos, verificamos 

que alguns alunos iam desenvolvendo melhor suas ideias, na medida em que iam sendo 

provocados pelos questionamentos do pesquisador e das professoras. Foram realizadas 

inúmeras intervenções, que subsidiaram o aprimoramento do texto pelas crianças, que ora 

acontecia no próprio momento do encontro (nos casos dos alunos que estavam com o texto 

em formato digital e compartilhado na tela do Google Meet), ora posteriormente. Ao 

analisar os textos, as professoras perceberam que muitos deles apresentaram um salto 

qualitativo entre a primeira e a última versão, em decorrência deste trabalho de mediação. 

Continuando com o exemplo de [A20], trazemos uma transcrição de um trecho do 

encontro onde o mediador faz questionamentos com o intuito de que a aluna viesse a 

detalhar mais seu game design.  

 

Em seguida, apresentamos recortes de parte do texto de [A20], antes e após a 

intervenção do pesquisador que foi descrita acima. O detalhamento observado na descrição 

do cenário e dos personagens na segunda versão evidencia o quanto a mediação foi 

importante para o aprimoramento da produção textual. 

 

[A20] - “Na primeira vez quando eu fiz o texto, eu fiz ele muito curto e sem detalhe. Então, não 

dava para perceber o que era a estória e nem o jogo. Ai eu fui melhorando, depois eu melhorei, 

achei que ficou melhor e depois eu melhorei de novo e esse foi o que eu mandei”. 

[P1]: “O que é que a gente pode sugerir aqui para [A20] em relação a essa parte descritiva? Em 

relação ao cenários, aos personagens... o que é que ela poda melhorar para deixar mais claro o 

texto dela?” 

[Pesquisador]: “Eu acho que ela poderia detalhar um pouquinho esse tabuleiro para  a gente 

entender a construção do tabuleiro. Certo, [A20]? É um tabuleiro com casas? É um labirinto? 

Como é que é o formato desse tabuleiro? E ai você fala que é um caminho. Eu imaginei aqui 

agora um labirinto realmente com obstáculos. Então, se tem obstáculos, quais são eles? E ai, 

muito provavelmente, esses obstáculos serão objetos. Por exemplo: ele tem que pular pedras. 

Obstáculo pedra. Então, objeto pedra. Ta certo? Até chegar no castelo do rei.” 

[P1]: “Você já pensou, [A20], quais seriam os obstáculos do seu jogo? Esse caminho é como se 

fosse uma trilha ou como se fosse um labirinto, como disse o professor?” 
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Figura 48 -  Trecho do game design de [A20] antes da intervenção do pesquisador 

 

 

Figura 49 - Mesmo trecho do game design de [A20], após a intervenção do pesquisador 

 

A importância da mediação nessa fase do projeto fica evidenciada quando 

perguntamos aos alunos se eles concordavam que conseguiram fazer os ajustes necessários 

no texto a partir das orientações recebidas. Os resultados mostram que 63,6% dos alunos 

concordam totalmente, 27,3% concordam e apenas 9,1% permaneceram neutros, conforme 

a Figura 50.  
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Figura 50 – Afirmação 6 do questionário do aluno 

 

Para ampliar a análise a respeito da progressão dos alunos de uma primeira versão 

do texto para a última, apresentamos as produções de [A4]. Na Tabela 27 a seguir, 

colocamos as duas versões de cada trecho do seu game design e comparamos cada versão. 

Tabela 27: Avaliação das versões do GD do jogo “Campeonato de Basquete” de [A4] 

 1ª versão Última versão 

História Um dia três amigas chamadas Ana 
Lívia,Marina,Júlia e helo.elas estavam 
na escola e queriam jogar basquete 
entre menino e meninas,E a partir daí 
começou uma grande briga,me da a 
bola!!passa a bola não e minha!!.  
Aquele dia foi tão incrível todos 
meninos e meninas queriam fazer isso 
todos os dias.muitos anos depois 
coisas nova aconteceram as meninas e 
meninos cresceram e decidiram criar 
um campeonato mundial de basquete. 
Imagina quantas pessoas do mundo 
inteiro vão para aquele campeonato. 
Quer saber como vai ficar o jogo? 
Espera aí tá chegando perto! 

Um dia quatro amigas chamadas Ana Lívia, 
Marina, Júlia e Helô, estavam na escola e 
queriam jogar uma partida de basquete entre 
meninos e meninas. A partir disso começou 
uma grande briga: 
    _ Me dá a bola!! 
    _ Passa a bola!!!! 
    _ Não, é minha!!! 
    Aquele dia foi tão incrível que todos os 
meninos e meninas queriam fazer isso todos os 
dias. 
    Muitos anos depois, coisas novas 
aconteceram... os meninos e meninas 
cresceram e decidiram criar um campeonato 
escolar de basquete. Júlia e Marina foram falar 
com a diretora da escola se poderiam fazer o 
campeonato e a diretora disse que sim porque 
estava faltando um evento de despedida para a 
turma do 9º ano. 
As meninas ficaram tão felizes que saíram 
convidando todo mundo para o evento para a 
disputa entre as escolas NEI e SESC. 
     Como será que foi o campeonato? Espere 
está bem perto! Jogue para saber o resultado. 

Considerações 
sobre a história 

Narrativa com riqueza de detalhes, 
porém com problemas na estruturação 
do parágrafo e emprego da pontuação. 

A narrativa praticamente continuou a mesma, 
porém, houve avanço significativo quanto à 
revisão da escrita (especialmente na 
estruturação de parágrafos e emprego da 
pontuação). 

Objetivo - Fazer o maior número de cestas durante o 
tempo do jogo. 
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Considerações 
sobre o objetivo 

Não é especificado. É especificado de forma clara. 

Cenário O jogo será em uma quadra feita de 
isopor,lá terá a cesta de basquete ,o 
botão de aumentar o volume e 
diminuir,onde liga e desliga.no lado da 
quadra tem uma gaveta onde se 
coloca as moedas que são dinheiro 
para você compra outros 
personagens.tambem vai ter uma loja 
que vc vai comprar os personagens e 
as bolas de basquete 

O tabuleiro é uma quadra de basquete feita de 
isopor. Terá uma cesta de basquete e um placar 
para ver quantos pontos cada jogador fez. Para 
deixar a quadra mais legal terá umas caixas 
coloridas de acordo com as cores da coleta 
seletiva de lixo. Também vai ter uma loja onde 
o jogadores compra novos personagens e novas 
bolas de basquete. Na lateral do tabuleiro tem 
uma gaveta onde colocamos as moedas que o 
jogador ganha quando marca cestas. 

Considerações 
sobre o cenário 

Percebe-se a preocupação com a 
riqueza de detalhes, porém é descrito 
com linguagem bastante informal. 

Continua sendo descrito com detalhes e 
acrescido de mais informações. É utilizada uma 
linguagem bem mais elaborada. 

Personagens e 
objetos 

Eles serão desenhados em um papelão 
bem grosso. E tem um palito atrás 
colocar e tirar da base com um time 
será NEI e o outro e Sesc a minha 
escola antiga. Esses time vão cores 
amarelo e o NEI e azul e o Sesc. 
Matérial:tudo vai ser feito de papelão 
e isopor.os personagens,a quadra a 
loja e etc 
 

Personagens:  
4 meninas desenhadas: 

 Marina – menina de cabelo solto 

 Ana Lívia – menina de cabelo preso 
com acessório 

 Júlia – menina de cabelo cacheado 
com uma faixa 

 Helô – menina de cabelo cacheado 
com laço 

               Os personagens serão desenhados em 
papelão e terão um palito para poder colocar e 
tirar o personagem da base para lançar as 
bolas.  
                Um time será o NEI e o outro é a 
minha escola antiga, o SESC. Esses times vão ter 
cores amarela para o NEI e Azul para o SESC. 
 
Objetos: 

Bolas diferentes, um arremessador e o 
placar 

Considerações 
sobre os 
personagens 

Os personagens não são especificados, 
apesar de ser sugerida como será a 
materialização. Os objetos não são 
citados. 

Os personagens são todos listados e é mantida 
a sugestão sobre os materiais que serão usados 
em sua confecção. Os objetos são citados. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

Controle: manual  
Regras: cada jogador terá 15 segundos 
para colocar a bola de um modo 
que  acerte na cesta de 
basquete.quando terminar os 15 
segundos iniciará o tempo,a dupla vai 
ter 10 Minutos para fazer o maior 
numero de prontos possíveis. Também 
terá as moedas que são dinheiro para 
você compra outros personagens.e 
essa moeda você consegue fazer 
cestas,o outro jogador vai colocar a 
moeda na cesta e você tem que tentar 
derrubar a moeda. 
Fluxos: início,Os jogadores começam a 
lançar a bola na cesta e fazendo 
PONTOS. Fim o tempo acabou e 

Regras: 
Pode ter até 4 jogadores, 2 em cada 
time. 
A partida inteira terá 10 minutos 
Para decidir quem começa a partida, 
os jogadores vão jogar Pedra, Papel e 
Tesoura. Quem ganhar começa e terá 
3 chances para tentar acertar a cesta. 
Depois de 3 chances, passa a vez para 
o próximo jogador. 
Cada jogador terá 15 segundos para 
colocar a bola de um modo que acerte 
na cesta. 
Cada vez que o jogador acertar 5 
pontos, ele ganha uma moeda que são 
o dinheiro do jogo para comprar bolas 
e personagens novos. 
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vamos  quem fez mais pontos 
 

Vitória: Quem fizer mais cestas 
durante a partida. 

Fluxos 
       Início: 15 segundos para ajustes e começa a 
marcar os 10 minutos da partida. 
       Disputa: cada jogador vai tentando fazer 
cestas.  
       Final: ver quem fez mais pontos/cestas. 
 
Controles  
       O controle será manual para ajustar e 
lançar a bola, usando o arremessador. 
 
 
Ações: 

Comprar os personagens 
Ajustar e arremessar a bola 
Marcar os pontos no placar 

 

Considerações 
sobre regras, 
fluxos, controles 
e ações. 

Apesar do esforço perceptível de 
trazer as informações com detalhes, 
não ficam claras algumas regras do 
jogo. As ações não são citadas 
claramente. Alguns aspectos da 
linguagem formal estão bem 
comprometidos, como o emprego da 
pontuação e da letra inicial maiúscula. 

É feita uma especificação mais detalhada das 
regras, como por exemplo, a definição sobre 
como será decidido quem vai iniciar o jogo e de 
como o jogador ganha as moedas. Estão 
melhor definidos o controle, fluxo e ações. O 
texto está mais claro e bem elaborado. 

 

O processo de aprimoramento do texto foi retomado, em alguns casos, mesmo 

após a construção do jogo estar concluída. Esse foi o caso de [A4], que na etapa de 

validação do jogo, ao apresentá-lo para o pesquisador no dia 15/10/2020, se viu 

incomodada com a pergunta que lhe foi dirigida. Ela ainda não havia elaborado a regra de 

como pegar moedas. A aluna pensou como seria a regra e a registrou na versão final do 

texto. Esse momento de intervenção está destacado na transcrição das falas a seguir.  

 

Apresentaremos, a partir de agora, a análise da produção textual dos demais 

alunos que compõe a amostragem. A Tabela 28, Tabela 29, Tabela 30, Tabela 31 e Tabela 33 

fazem a comparação entre a primeira e última versão dos textos que podem ser lidos, na 

íntegra, consultando os Apêndices XII a XVIII deste documento. 

 

[Pesquisador]: “Quem coloca essa moeda lá? É o adversário ou eu mesmo coloco?” 

[A4]: “Estou pensando aqui.... Vai ser o outro jogador que vai colocar porque vai ser tipo um 

desafio. Agora chegou no momento da partida, o desafio da moeda. Ai você tenta acertar a 

moeda.” 

[Pesquisador]: “Você tem que escrever no seu game design o desafio da moeda como é.” 
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Tabela 28: Diferentes versões do game design do jogo “Corrida estratégica” de [A2] 

 1ª versão Última versão 

História Apresenta a ideia inicial da narrativa, 
mas não a desenvolve. Restringe-se 
praticamente à exposição de 
algumas regras. 

Informa onde se passa a história, apresenta 
uma ideia geral de todos os elementos do 
jogo: cenário, personagens e seus poderes, 
movimentação dos personagens e do 
objetivo. 

Objetivo Bem definido, porém aparece na 
narrativa e nas ações e não em uma 
parte do texto. 

Bem definido, em um único lugar do texto. 

Cenário Não é descrito, nem mesmo é 
sugerido como poderá ser sua 
materialização. 

Descreve o ambiente e todos os obstáculos 
que estarão nele contidos, dando a ideia de 
como serão materializados. 

Personagens e 
objetos 

Os personagens não são definidos de 
forma clara em um trecho único do 
game design. Lendo o conjunto do 
texto, é possível entender que serão 
um menino ou uma menina. Os 
objetos citados são apenas os 
obstáculos. Não é mencionado que o 
jogo também possui cartas. 

Descreve quais são os personagens 
(adolescentes que serão materializados por 
meio de bonequinhos). São mencionados 
como objetos os carros, obstáculos e cartas.  

Regras, fluxos, 
controles e ações 

As informações estão bem restritas. 
Não está claro como o jogo inicia e 
como os obstáculos são superados. 

Bem definidos, dando a ideia de como o jogo 
começa, se desenvolve e termina. 

 

Tabela 29: Diferentes versões do game design do jogo “Acabe com o vírus” de [A17] 

 1ª versão Última versão 

História Apresenta uma narrativa bem 
detalhada, trazendo a trama que 
mobiliza o jogo e o seu objetivo. 

Fez poucos acréscimos à narrativa, como 
por exemplo, especificando que a trama 
gira em torno de um personagem brasileiro. 

Objetivo Há uma tentativa de defini-lo, porém 
não fica claro que o objetivo é chegar a 
Ásia. 

Manteve a ideia da primeira versão. 

Cenário Traz com certo detalhamento como 
será o tabuleiro do jogo 
(representando os diferentes 
continentes) 

Conseguiu detalhar mais o cenário, 
especificando o que constará em todas as 
casas o tabuleiro. 

Personagens e 
objetos 

Os personagens são listados e é dada a 
ideia de como serão materializados. 

Manteve as mesmas informações sobre os 
personagens e objetos já apresentados 
anteriormente. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

Estão bem detalhados, fornecendo 
informações claras sobre quem 
começa o jogo, como é a 
movimentação e como o jogo é 
finalizado. 

Estão ainda mais detalhados, com a 
especificação do que constará em todas as 
casas de ação e ainda informando todas as 
perguntas e respostas das cartas. 

 

 O aluno [A17] se destacou ao longo da intervenção pelo seu entusiasmo para 

participação no projeto e dedicação em todas as etapas. Apesar da qualidade do texto, 

desde a primeira versão, escrita a próprio punho, [A17] é exigente consigo mesmo, ao 
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declarar durante uma das sessões que considera que no seu game design estão faltando 

informações e ainda que sentiu dificuldades para escrever. 

Tabela 30: Diferentes versões do game design do jogo “Uma noite estranha” de [A15] 

 1ª versão Última versão 

História Apresenta a trama com alguns 
detalhes, embora tenha 
comprometimentos quanto à norma 
culta da língua: erros de acentuação, 
pontuação e concordância. 

Acrescentou poucas informações ao jogo. O 
texto apresenta poucos avanços na escrita. 

Objetivo Claro e sucinto. Permanece o mesmo que foi estabelecido na 
primeira versão. 

Cenário Cenário descrito de forma muito 
objetiva. 

Ganhou um pouco mais de detalhamento. 

Personagens e 
objetos 

Estavam todos listados, embora 
pouco caracterizados. Os objetivos 
também estavam listados, embora 
com erros ortográficos. 

Os personagens e objetos permaneceram 
listados, sem muita caracterização. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

Algumas regras não estão 
especificadas. Há também erros na 
redação do texto. 

As regras aparecem bem mais detalhadas, 
indicando como começar e desenvolver o jogo 
(comprar itens, ganhar pontos). É mencionado 
o conjunto de cartas, que até então pareciam 
não fazer parte do jogo.  

 

Tabela 31: Diferentes versões do game design do jogo “Em busca da coroa” de [A20] 

 1ª versão Última versão 

História Narrativa bem detalhada 
apresentando a trama do jogo e 
trazendo informações sobre o seu 
desenvolvimento. 

Manteve o mesmo texto, sem qualquer 
alteração. 

Objetivo Foi especificado com muita clareza. Manteve o mesmo texto. 

Cenário Descreveu o cenário de forma 
bastante resumida. 

A descrição do cenário é acrescida de maiores 
detalhes, especificando o número de casas da 
trilha, as casas que terão obstáculos e quais 
serão. 

Personagens e 
objetos 

Citou quais são os personagens e 
objetos, sem detalhar nenhuma de 
suas características. 

Com relação à primeira versão, houve o 
acréscimo das características que diferenciam 
cada uma das princesas. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

São especificados, mas de forma 
muito resumida. 

As regras, fluxos, controles e ações são melhor 
especificados, fornecendo o detalhamento de 
todos os comandos das casas do tabuleiro. 

 

Tabela 32: Diferentes versões do game design do jogo “Crazy fishing” de [A23] 

 1ª versão Última versão 

História Narrativa bastante resumida, com 
erros de ortografia, pontuação e 
emprego de letras maiúsculas.  

A narrativa está bem mais detalhada, trazendo 
o contexto e informações sobre o 
funcionamento do jogo. As ideias estão 
organizadas em parágrafo e é muito evidente a 
evolução na adequação do texto aos aspectos 
formais da língua. 
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Objetivo Não está especificado. É especificado de forma clara e objetiva. 

Cenário Apenas citou a palavra mar. Descreveu o cenário com maiores detalhes e 
informou como eles seriam materializados. 

Personagens e 
objetos 

Apenas citou personagens e objetos, 
sem trazer nenhum detalhe. 

Citou os personagens e informou como seriam 
representados. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

As regras, fluxos, controles e ações 
estão extremamente resumidos e 
não conseguem dar conta de 
esclarecer sobre como o jogo 
começa, se desenvolve e chega ao 
final. É mencionada a possibilidade 
de comprar coisas na loja, mas não é 
informado como fazer isso. 

As regras estão claras, detalhadas, definindo 
como será escolhido o jogador que inicia o 
jogo, o desenvolvimento e como o jogo é 
finalizado. 

 

Tabela 33: Diferentes versões do game design do jogo “Volta ao mundo” de [A21] 

 1ª versão Última versão 

História A narrativa traz várias informações 
sobre a história, porém de forma 
solta. Está distribuída em diferentes 
etapas do texto. 

A narrativa está bem mais completa, 
comparando à primeira versão. As informações 
estão estruturadas em diferentes parágrafos, 
com sequência lógica adequada.  

Objetivo Não é especificado de forma clara. 
Está subtendido em outras partes do 
texto. 

O objetivo é colocado de forma clara, em um 
trecho destinado somente para ele. 

Cenário É falado de maneira geral que irão 
constar vários pontos turísticos, 
citando poucos. 

A composição do tabuleiro é bem mais 
detalhada, abordando a totalidade das casas e 
todos os pontos turísticos que irão compor o 
cenário. 

Personagens e 
objetos 

Os personagens e objetos são 
citados. É informado como os 
“amigos da história” serão 
representados. 

Os personagens e objetos continuam apenas 
sendo citados, sem maior detalhamento. 

Regras, fluxos, 
controles e ações 

São apresentadas várias regras, 
porém, fora de ordem. Por exemplo, 
a regra que especifica quem começa 
a jogar não está no início. 

As regras, fluxos, controles e ações ganham 
maior detalhamento e organização na forma 
em que são dispostos no texto. 

 

Percebemos que um dos maiores ganhos na produção textual de [A21] é a 

organização das ideias no texto. A primeira versão, apesar de já conter as principais 

informações, assemelhava-se a um rascunho onde aparentemente ela havia registrado tudo 

para não “perder” as ideias. A mesma viveu um percurso bem particular de produzir o texto, 

à medida que também produzia o jogo. Desde o início da intervenção, ela já socializava o 

seu tabuleiro em construção. 

A ideia tão enfatizada de que o game design precisa estar claro para alguém 

conseguir compreendê-lo, a ponto de produzir o jogo foi bem compreendida por [A21]. De 

forma surpreendente, ela relata no encontro do dia 16/10, sobre a importância do game 

design. Segue transcrição de um momento em que ela ainda relata que chegou a socializar o 

seu texto com um amigo que, segundo a mesma, conseguiu produzir uma versão digital 
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muito aproximada do seu jogo. Ou seja, a própria aluna teve a iniciativa de testar e validar o 

seu game design.  

 

Outra evidência da importância da clareza do texto do game design a ponto de 

alguém conseguir reproduzi-lo é apresentada na Figura 51. Os dados mostram que 90,9% 

(59,1% concordam totalmente e 31,8% concordam) dos alunos afirmam ser possível 

entender o seu game design e produzir o respectivo jogo. Apenas 9,1% permaneceram 

neutros a essa afirmação. 

 

Figura 51 – Afirmação 9 do questionário do aluno 

 

Além dos avanços na especificação de cada uma das partes que compõe o game 

design, conforme é detalhado na Tabela 28, Tabela 29, Tabela 30, Tabela 31 e Tabela 33 é 

possível verificar avanços na estruturação das ideias em parágrafos (parte narrativa) e no 

atendimento às regras da norma culta, no que se refere à pontuação, ortografia e 

acentuação quando comparadas as primeiras e últimas versões do texto.  

[A21]: “Eu acho importante por que ... assim ... Quando você faz o game design você consegue 

planejar o que você vai fazer.”  

[Pesquisador]: “Você compreendeu bem todas as etapas do desenvolvimento de um jogo?” 

[A21]: “Sim. Bom, a gente primeiro faz a narrativa, também temos que fazer as regras e fazer a 

parte descritiva também.” 

[Pesquisador]: “Você acha que uma pessoa que leia o seu texto consegue produzir o seu jogo?” 

[A21]: “Sim, até por que eu testei na prática. Eu pedi para a minha mãe pedir para um amigo meu 

ler, numa videochamada, e ele reproduziu uma mini versão do meu jogo. Eu fiz uma chamada de 

vídeo e daí eu mostrei pra ele todo o meu game design. Então ele falou: Ah dá pra entender. Ai 

você acha que consegue reproduzir? Daí ele falou: sim. Daí ele reproduziu digital. Fez toda a base 

física assim igualzinha só que digital.” 
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Apesar de a produção textual não ser uma atividade trivial, verificamos que 40,9% 

dos alunos afirmaram não ter dificuldades para produzir o texto (game design) do jogo. Os 

dados também mostram que 31,8% permaneceram neutros, 18,2% discordaram 

parcialmente e 9,1% discordaram totalmente em relação a essa afirmação, conforme a 

Figura 52. 

 

Figura 52 – Afirmação 5 do questionário do aluno 

 

A entrevista realizada com as professoras evidencia como elas avaliam a 

contribuição da abordagem GC para o trabalho de produção de textos.  

A professora [P1] afirmou que a abordagem tem potencial para trabalhar qualquer 

aspecto da escrita, a depender da necessidade do aluno e do propósito e mediação do 

professor. Recuperou momentos em que os alunos se inquietavam se estavam ou não 

mudando de assunto no texto e se, portanto, precisavam mudar de parágrafo; e ainda 

momentos em que se questionavam sobre a adequação de algum termo (ex.: “coloco matar 

ou aniquilar o vírus?”). 

Ainda, a professora [P1] ressaltou que a forma como se deu o processo de 

produção e revisão dos textos evidenciou a perspectiva de que o texto não está acabado 

depois da sua primeira feitura; de que existem diferentes tipos de texto, que servem a 

diferentes objetivos; de que o texto serve para alguma coisa – se escreve por algum motivo 

e para alguém.  Nesse caso, a escrita ganhou sentido quando estava a serviço à produção do 

jogo do aluno, a princípio por ele mesmo, mas também na perspectiva de ser preciso, ser 

compreendido e servir para outra pessoa desenvolver/construir o jogo. As duas professoras 

afirmaram que os alunos demonstraram avanços na atividade de produção de textos, 

conforme ilustrado na Figura 53. 
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Figura 53 – Afirmação 13 do questionário do professor 

 

Sobre o uso da abordagem para favorecer a produção de textos, a Professora [P2] 

enfatizou a motivação dos alunos para a escrita, considerando que eles sabiam que estavam 

escrevendo para uma finalidade definida. Outros conhecimentos envolvidos foram os 

diferentes tipos de textos, relacionados com o jogo, a partir do modelo de game design 

proposto, o qual envolvia a narração, a descrição e texto de instrução (injuntivo). 

A fala desta professora nos remete a uma das habilidades proposta pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) proposta para o 5º ano do Ensino Fundamental, que 

consiste em planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, 

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 

e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto (EF05LP12).  

Questionadas, uma das professoras afirmou não ter tido dificuldades e para auxiliar 

os alunos a produzirem o texto. Já a outra professora apresentou alguma dificuldade, 

conforme a Figura 54. 

 

Figura 54 – Afirmação 5 do questionário do professor 
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Porém, na afirmação relacionada a dificuldade para auxiliar os alunos a ajustarem o 

texto, a Figura 55 mostra que uma das professoras apresentou dificuldade, enquanto que a 

outra não.  

 

Figura 55 – Afirmação 6 do questionário do professor 

 

Outro dado que afirma que os textos produzidos pelos alunos representam o game 

design do jogo idealizado é apresentado na Figura 56. As professoras também concordam 

com essa afirmação. 

 

Figura 56 – Afirmação 8 do questionário do professor 

 

A professora [P1] sugeriu que, por ocasião de outra aplicação da abordagem, a 

revisão dos textos venha a ser realizada, após a confecção do jogo, de modo a possibilitar 

que a criança tivesse uma maior condição de identificar os ajustes necessários no seu texto. 

A professora [P1] socializou que é um propósito da turma, que está se despedindo 

da escola este ano, deixar o acervo de game design como um legado para a escola para as 

turmas mais novas, dando-lhes a oportunidade de conhecer as ideias e também produzir os 

jogos. 
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Diante do que foi apresentado, ao analisarmos as considerações a respeito dos 

textos produzidos, podemos considerar importante e necessária a mediação das professoras 

e do pesquisador durante a etapa de produção textual. Há evidencias claras que as 

orientações contribuíram para melhoria da escrita dos alunos, respondendo a questão de 

pesquisa (i).  

Concluímos também que a abordagem motiva os alunos a produzirem textos. 

Durante essa etapa foi possível perceber o engajamento dos alunos na escrita motivada 

pelo desejo de produzir o seu próprio jogo, respondendo a questão de pesquisa (a).  

Foi possível observar também evidências de que os textos produzidos representam 

o game design dos jogos, segundo o modelo proposto pela abordagem. Assim, 

respondemos a questão de pesquisa (b).  

Por fim, ao compararmos as diferentes versões dos textos dos alunos, seus 

depoimentos e as análises das professoras, concluímos que os alunos apresentaram 

evolução na escrita, respondendo a questão de pesquisa (c). 

Portanto, os dados apresentados até o momento são evidências de que a 

abordagem favoreceu o desenvolvimento das habilidades de escrita dos alunos, 

respondendo a terceira questão geral desta pesquisa. As professoras também concorram 

totalmente com essa afirmação, conforme a Figura 57. 

 

 

Figura 57 – Afirmação 18 do questionário do professor 

 

A seguir apresentamos as considerações a respeito dos jogos produzidos. 
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6.5.2. Considerações a respeito dos jogos desenvolvidos 

O objetivo deste estudo não é avaliar a qualidade dos jogos desenvolvidos. Nosso 

interesse é saber se a abordagem favorece o desenvolvimento do pensamento 

computacional e a produção textual. Porém, é importante traçarmos algumas considerações 

a respeito dos jogos desenvolvidos como um dos produtos finais da abordagem.  

A análise dos jogos foi baseada nos dados coletados através da observação dos 

encontros virtuais, as entrevistas com os alunos e professoras, respostas aos questionários 

avaliativos do aluno e professor, bem como os próprios jogos. Como já mencionado, foram 

desenvolvidos 23 jogos, um por cada participante do projeto, conforme a Tabela 37.  

Tabela 34: Visão geral dos jogos 

*desplugada 

 Presença dos elementos da tétrade de Schell 

ID Tipo 

O jogo 
reflete o 

game 
design? 

Mecânica Estética Narrativa *Tecnologia 

A1 Estratégia Sim Parcial Sim Sim Sim 

A2 Estratégia Sim Sim Sim Sim Sim 

A3 Tabuleiro com trilha Sim Parcial Sim Sim Sim 

A4 Basquete Sim Sim Sim Sim Sim 

A5 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A6 Cartas Sim Parcial Sim Sim Sim 

A7 Corrida Sim Sim Sim Sim Sim 

A8 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A9 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A10 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A11 Futebol Sim Parcial Sim Sim Sim 

A12 Corrida Sim Sim Sim Sim Sim 

A13 Tabuleiro Sim Parcial Sim Sim Sim 

A14 Aventura Sim Parcial Sim Sim Sim 

A15 RPG Sim Sim Sim Sim Sim 

A16 Cartas Sim Parcial Sim Sim Sim 

A17 Tabuleiro Sim Sim Sim Sim Sim 

A18 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A19 Estratégia Sim Sim Sim Sim Sim 

A20 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A21 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A22 Tabuleiro com trilha Sim Sim Sim Sim Sim 

A23 Estratégia Sim Sim Sim Sim Sim 
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Foram desenvolvidos 4 jogos de estratégia, 2 de tabuleiro, 9 de tabuleiro com 

trilha, 1 de basquete, 2 de cartas, 2 de corrida, 1 de futebol, 1 de aventura e 1 de RPG. 

Apesar de utilizarmos uma abordagem desplugada, que poderia induzir a produção de jogos 

de tabuleiro, observamos uma diversidade de tipos de jogos.  

Ao lermos os textos produzidos (game design) pelos alunos e relacionarmos com os 

seus respectivos jogos, podemos concluir que todos os jogos estão coerentes com o seu 

game design.  

A Tabela 34 também mostra se foram especificados os elementos da tétrade de 

Schell. Para tanto, vamos rever esse conceito. Segundo Schell (2011) um bom jogo é aquele 

que apresenta um equilíbrio entre os elementos: tecnologia, narrativa, estética e mecânica. 

A mecânica lida especialmente com as regras, controles, ações e habilidades do jogo. A 

estética envolve todos os elementos gráficos visuais do jogo, incluindo o design e a arte. A 

narrativa se encarrega de narrar o jogo, geralmente utilizada como recurso de imersão. A 

tecnologia é o lastro e menos aparente para o jogador, considera os aspectos tecnológicos 

como: plataforma, linguagem, requisitos, entre outros. Os quatro elementos se completam 

e se reforçam. Relacionamos esses elementos com o modelo de game design - MGD 

proposto pela abordagem Game Criativo, já apresentado anteriormente, conforme a Tabela 

35. 

Tabela 35: Relação entre a tétrade de Schell e o MGD Game Criativo 

Tétrade de Schell MGD – Game Criativo 

Narrativa Título 
História 

Estética Cenário 
Personagens 
Objetos 

Mecânica Regras 
Fluxos 
Controles 
Ações 

Tecnologia Desplugada 

 

Portanto, ao escrever a história do jogo consideramos ter atendido ao elemento 

narrativa de Schell. Ao descrever o cenário, personagens e objetos, atendeu ao elemento 

estética. Ao definir as regras, fluxos, controles e ações, atendeu ao elemento mecânica do 

jogo. Para o nosso contexto, consideramos como tecnologia o desenvolvimento desplugado 

dos jogos. 

Podemos constatar, através das análises dos textos e dos jogos, que de uma forma 

geral existe um equilíbrio na tétrade de Schell para todos os jogos, mesmo alguns [A1, A3, 
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A6, A11, A13, A14, A16] apresentando deficiências na descrição/apresentação da sua 

mecânica.  

Passamos então a analisar mais detalhadamente os sete jogos selecionados. Além 

dos aspectos relacionados à tecnologia, a narrativa, a estética e a mecânica, acrescentamos 

a criatividade, a motivação ao jogar e os materiais utilizados. 

Corrida estratégica de [A2]:  

O jogo é uma corrida de carros com obstáculos aonde o jogador deve responder às 

questões para supera-los. Sua narrativa é bem elaborada, apresentando uma ideia geral de 

todos os elementos do jogo. A estética é bem definida e materializada. O cenário é uma 

pista de corridas com raias que contém uma parede de fogo, espinhos, lama, gás venenoso 

e um laser destrutivo desenhados. Os personagens são representados por bonecos e seus 

carros. Tudo que compõe o cenário foi confeccionado pela aluna, com exceção dos 

personagens (supostos proprietários dos carros), que foram representados com bonecos de 

Lego. Visualmente, o jogo está muito atrativo, ficando evidente o cuidado da aluna com o 

acabamento da sua produção. Na fala a seguir, extraída do encontro do dia 20/10/2020, o 

aluno [A17] avalia esteticamente o jogo de [A2] e faz uma auto avaliação do seu próprio 

jogo. 

 

 

 

A parte mecânica é bem simples. Os controles, fluxos e ações são claras. O jogo 

possui cartas com perguntas de multiplicação que devem ser respondidas, sempre que o 

carrinho se deparar com um obstáculo no percurso. Cada carrinho tem uma espécie de 

“poder”, cuja utilização só pode ser feita uma única vez, para superar um dos obstáculos. No 

caso do participante não fazer essa opção ou o poder não ser compatível para enfrentar o 

obstáculo, ele necessita às referidas operações. Responder corretamente é a única maneira 

para se avançar no tabuleiro. Ao final da corrida existe um pódio, onde o boneco campeão é 

colocado para simbolizar a comemoração da sua vitória. Todos os detalhes na composição 

do jogo revelam o quanto a aluna foi criativa e original em sua produção. Apesar da 

mecânica não conter mais detalhes, é possível entender como o jogo começa, se desenvolve 

e termina.  

Os materiais utilizados foram: cartolina, papel, folhas de isopor, lápis de cor, cola, 

etc.. Podemos considerar o jogo criativo, pois fugiu dos jogos de corrida tradicionais quando 

traz desafios a serem superados através do uso de “poderes” adquiridos ao longo do jogo. A 

Figura 58 apresenta o cenário do jogo.  

[A17]: “Professora! Eu achei o de [A2] muito legal o tabuleiro. Eu achei muito bonitinho porque a 

trilha está tudo ... vamos dizer ... bem feitinha. O meu tinha as vezes uma casa maior e outra 

menor.” 
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Figura 58 – Cenário do jogo Corrida estratégica 

 

As falas dos alunos e professoras ao término da socialização do jogo de [A2], em 

20/10/2020, revelaram o quanto a turma estava interessada pelo jogo e reconhecia a sua 

qualidade. 

 

Campeonato de basquete de [A4]: 

[A4] criou uma quadra de basquete, contendo uma cesta e uma espécie de 

gangorra, cuja função era arremessar a bola, como mostra a Figura 59. Ao longo da partida, 

dois times disputam quem acerta mais cestas. Para confeccionar essa estrutura, a aluna 

usou folha de isopor, papéis e ainda um pegador para ser a base que arremessa a bola. 

Outros objetos do jogo são as moedas de papel, que os jogadores ganham à medida que 

pontuam e podem ser trocar por roupas, e os personagens, que são representados por 

tampinhas.  

Esteticamente, o jogo está muito bem elaborado. Funcionalmente, ele possibilita 

diferentes graus de dificuldade, de acordo com a proximidade ou distância entre a gangorra 

e a cesta. O jogo chamou atenção pela originalidade, exatamente por ter um formato 

diferente dos tabuleiros que foram propostos pelos outros alunos. Outro diferencial que 

[P2]: “Ah essa corrida é bem legal. Gostei dessa corrida!” 

[A19] “Eu gostei. É da hora!” 

[A9] “Bem legal. É um dos jogos mais bem desenvolvidos.” 

[P2]: “Olha [A19] você no pódio!” 

[P1]: “Muito bem! Ficou show!” 

[A9]: “Podia jogar de novo, não é? Só que com o povo inteiro. Vamos fazer uma chamada de 

vídeo no grupo dos Top do 5º ano!” 
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também contribuiu para motivar os colegas para o jogo foi a possibilidade de investir no 

visual dos personagens, algo que é muito comum nos jogos. 

 

 

Figura 59 – Jogo de [A4] 

 

Uma noite estranha de [A15]: 

[A15] construiu um jogo de trilha com desafios em uma floresta, na qual os dois 

jogadores precisam derrotar alguns monstros. Ao longo do jogo, os participantes podem 

conquistar vidas ou danos e usarem isso contra o oponente. Apesar de cumprirem o trajeto 

juntos, os dois participantes batalham o tempo inteiro um com o outro.  

A base do jogo é uma cartolina que representa o trajeto. O jogo é composto 

também por um dado de doze faces e um conjunto de cartinhas, com monstros ou objetos 

que são escolhidos aleatoriamente (sempre que se chega a uma casa de ação). Todos os 

itens foram desenhados à mão, pelo próprio aluno. Esteticamente, o jogo não apresenta 

traçado ou colorido atrativos, porém, a diversidade de desafios e as possibilidades de 

narrativas que podem ser desenvolvidas a cada jogada, torna-o muito bem elaborado. No 

momento da socialização do jogo, ficou evidente a motivação dos colegas em participar e 

inclusive para continuar jogando após o encontro virtual. 

É um jogo complexo, que envolve a resolução de operações matemáticas para 

calcular a vida e/ou a capacidade de dano conquistado por cada participante. A conversa 

entre as professoras e o pesquisador ao término da socialização, no encontro de 

20/10/2020, evidencia o quanto eles avaliaram positivamente o processo vivenciado por 

[A15] e o produto a que ele chegou. 
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Acabe com o vírus de [A17]:  

[A17] produziu um jogo de tabuleiro, utilizando uma cartolina, como base, e 

pedacinhos de papel fazer o papel de cartas, cada uma com uma pergunta de múltipla 

escolha, conforme a Figura 60. Utilizou pinos e um dado que aproveitou de outro jogo. 

Esteticamente, não parece ser um jogo tão atraente, o que é plenamente compensado pela 

originalidade da sua narrativa, pela constituição do seu cenário (trilhas que passam por 

todos os continentes do mundo, assim como o corona vírus) e pela atualidade do tema 

abordado. 

O jogo foi muito bem planejado, com bônus de álcool gel e máscaras, com função 

semelhante às vidas de um personagem em um jogo digital. Vale ressaltar que essa 

possibilidade deixou o jogo mais envolvente e manteve o tema proposto em evidência. 

No momento da socialização, [A17] convidou dois colegas e o pesquisador para 

jogar com ele. Os participantes se divertiram muito, interagindo como se estivessem 

presencialmente. Todos acompanharam pela tela e [A17] foi quem manipulou as peças/os 

objetos pelos participantes. Ele conduziu o jogo de maneira muito descontraída, de modo a 

conquistar a atenção e participação de todos. 

 

Figura 60 – Jogo de [A17] 

[P1]: “Eu gostei muito do jogo de Mário. Muito bem elaborado.” 

[P2]: “Cheio de estratégia o jogo dele. Quando ele estava comigo eu perguntei se daria certo. Ele 

disse que ia fazer aquele dado de 12 faces, eu vou ter ajuda lá em casa e a senhora vai ver que vai 

ficar bem bonito.”  

[Pesquisador]: “Ele manteve essa ideia desde o início.” 

[P1]: “A gente percebe essa habilidade de raciocínio. Por que é uma abstração muito 

impressionante para uma criança de 11 anos. Ele conseguiu abstrair desde o início a ideia, se 

manteve fiel digamos assim, conseguiu materializar e ainda, assim, muito complexo.” 
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Em busca da coroa de [A20]:  

O jogo se passa numa trilha aonde as princesas devem percorrer o caminho e 

superar obstáculos. A princesa que chegar ao final da trilha conquistará o coração do 

príncipe e se tornará uma rainha. Sua narrativa está bem detalhada apresentando a trama 

do jogo e trazendo informações sobre o seu desenvolvimento.  

A estética é bem detalhada: o cenário é uma trilha que leva ao castelo do rei, os 

personagens são princesas diferenciadas pela cor do vestido e os objetos contêm os 

comandos que devem ser executados se uma princesa cair na casa correspondente, 

conforme a Figura 61.  

A mecânica está especificada, fornecendo o detalhamento de todas as regras, ações, 

fluxo e controles do jogo. Algumas casas de ação indicam para que o participante sorteie e 

pague uma prenda. Outras informam que o participante foi enfeitiçado e vai ficar algumas 

casas sem jogar. Para os sorteios das prendas ou do número de casas, estão dispostos 

potinhos plásticos com papéis dobrados. Ao final da trilha, algumas casas levam o 

participante a voltar ao início, o que torna a posição dos jogadores completamente mutável 

e o resultado totalmente imprevisível.  

Destaca-se a qualidade do material produzido. As princesas e outros itens que 

enriquecem o cenário foram impressos em folhas de papel e apoiados em uma estrutura 

que os mantêm na vertical. Esteticamente, o jogo está muito bem acabado, com riqueza de 

detalhes. 

Todos esses artifícios pensados por [A20] revelaram a sua criatividade e a capacidade 

de motivar os colegas a participar, mesmo abordando um tema que poderia ser considerado 

ser mais atrativo para as meninas.  

 

Figura 61 – Jogo de [A20] 
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Volta ao mundo de [A21]:  

[A21] elaborou uma trilha utilizando uma cartolina como base, quadradinhos de 

papel colados para representar as casas, sendo que algumas delas, por serem casas de ação, 

podiam ser abertas para a leitura do comando. Ao longo do tabuleiro, estão dispostas 

algumas figuras de pontos turísticos (na vertical). Algumas casas indicam que o jogador deve 

puxar uma carta do “monte de curiosidades”, que são papeis que ficam empilhadas ao lado 

do tabuleiro. Um dado é utilizado tanto para decidir quem começa o jogo, como para definir 

quantas casas cada um dos jogadores vai deslocar o seu pino. Todos os itens do jogo, 

inclusive o dado, foram produzidos por [A21]. Esteticamente, é um jogo bem feito, cujo 

cenário apresenta coerência com o tema o jogo, conforme demonstrado na Figura 62. 

 

Figura 62 – Jogo de [A21] 

 

As cartas com curiosidades possuem uma pergunta e algumas alternativas para o 

jogador escolher a resposta. As curiosidades das cartas instigaram as crianças da turma a 

interagirem, conversando sobre as informações que sabiam a respeito dos pontos 

turísticos/países.  

Além do desafio das perguntas, que precisam ser respondidas corretamente para 

que o jogador avance no jogo, [A21] elaborou casas com comandos que possibilitam que o 

resultado do jogo se inverta, fazendo com que o jogador que parar nela tenha que voltar 

para o início, o que torna o resultado da partida imprevisível. A criatividade de [A21] para 

conceber um jogo com o formato e funcionamento aqui relatado, colaborou para que as 

crianças demonstrassem muita motivação para jogá-lo.  

[A21] demonstrou, desde o início da intervenção, muito interesse e criatividade 

para idealizar o seu jogo, que foi sendo materializado ao longo das etapas da abordagem 

game criativo, antecedendo a etapa orientada para produção. 
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Durante a socialização para a turma foi percebida a possibilidade de inserir 

diferentes níveis de dificuldades ao seu jogo, conforme sugestão que foi dada pelo 

pesquisador.  

Crazy fishing de [A23]:  

[A23] elaborou um jogo de estratégia, cuja finalidade dos participantes é pescar o 

maior número de peixes e alcançar a maior pontuação. Cada participante escolhe o tanque 

em que deseja iniciar a pescaria e posteriormente vai avançando nas demais áreas, 

conforme vão acabando os peixes de onde está. Em algumas áreas, determinados valores 

do dado não têm validade. Cada espécie de peixe tem uma pontuação diferente. Esses 

detalhes tornam a composição da pontuação final bastante complexa. 

Para materializar o jogo, [A23] usou uma base de cartolina, como ilustrado na 

Figura 63. Os diferentes tipos de peixes foram feitos em papel comum. Há também um dado 

e pinos aproveitados de outro jogo. Todo o cenário foi pintado à mão, com um acabamento 

simples. Embora visualmente não pareça ser um jogo muito atrativo, a sua lógica de 

funcionamento, complexidade e imprevisibilidade do resultado o tornam um jogo 

surpreendente, que motivou os colegas e professoras a experimentá-lo.  

Apesar de envolver conhecimentos matemáticos pela forma como foram definidas 

as regras de pontuação, o jogo não se propõe a ser educativo. Fica evidente que é fruto de 

criatividade e de uma capacidade de abstração muito bem desenvolvida para a idade do seu 

idealizador. 

 

Figura 63 – Jogo de [A23] 

Apesar de não termos incentivado os alunos a desenvolverem jogos educacionais 

que segundo Cox e Bittencourt (2017) possuem objetivos próprios de educação, 

percebemos que alguns possuem perguntas específicas de uma área ou de conhecimentos 
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gerias que podem levar a aprendizagem. O jogo de [A2] apresenta questões de matemática 

para superar seus desafios. Já [A21] apresenta cartas do montinho de curiosidades que 

possuem questões sobre os pontos turísticos do jogo. O jogo de [A7] apresenta questões de 

conhecimento geral para superar as fases da corrida.  

Destacamos o jogo de [A17] “Acabe com o corona vírus” que trouxe a temática que 

estamos vivendo com a pandemia da COVID-19. O jogo apresenta um tabuleiro com casas 

que representam todos os continentes e questionam o jogador a respeito das ações e 

curiosidades de combate ao vírus (Apêndice XV). Ao responder as perguntas corretamente e 

completar o tabuleiro, o jogador chega ao final do jogo e derrota o corona vírus. Esse jogo, 

motiva os alunos para os estudos sobre o tema, promove a aprendizagem de maneira 

divertida, desafiadora e prazerosa. Além de conseguir plenamente atender à proposta de 

produção de um jogo desplugado, o aluno acionou seu conhecimento de mundo, propondo 

uma temática bem atualizada. Ficou evidente o teor humano e a preocupação com a 

prevenção e a erradicação do corona vírus no mundo. A seguir apresentamos um das suas 

falas quanto questionado sobre a motivação pela temática do seu jogo. 

 

 

 

Os encontros destinados à socialização dos jogos com toda a turma foram 

oportunidades riquíssimas para avaliarmos o resultado de todo o processo vivenciado. Um 

dos aspectos possíveis de se observar foi o interesse dos alunos por conhecer e jogar o jogo 

dos colegas, considerando que, durante as apresentações, vários deles se dispuseram a 

experimentar o jogo do outro.  

Isso pode ser observado na fala de [A10], no dia 20/10/2020, por ocasião da 

socialização dos jogos, ao demonstrar interesse em jogar o jogo Volta ao mundo de [A22]. 

 

 

Também observamos a motivação dos alunos em participarem do jogo de [A8] do 

monstro. Além de [A5] estar jogando, os alunos [A23] e [A10] interagiram fazendo 

perguntas. 

[A17]: “Quando eu vi o projeto Game Criativo eu pensei: Ah já que esse período que a gente está é 

de corona vírus então eu vou fazer um jogo sobre corona vírus. Isso vai ter tudo a ver com o nosso 

momento.” 

[A10]: “Eu quero, eu quero jogar com [A22]!” 



  

140 
 

 

Os alunos chegaram a lamentar não estarem presencialmente na escola, porém, 

demonstraram facilidade para superar a distância entre eles, ao jogarem juntos, 

estabelecendo uma ótima interação pela tela do celular ou computador. Em alguns casos, 

cada um manuseou o seu próprio dado e apenas um fez a manipulação de pinos ou outros 

objetos no tabuleiro/cenário. 

Ao perguntar aos alunos se eles gostaram de conhecer e jogar os jogos dos colegas 

(Figura 64): 68,2% responderam concordar totalmente, 9,1% concordam, 13,6% 

permaneceram neutros e 9,1% discordam totalmente.  

 

 

Figura 64 – Afirmação 16 do questionário do aluno 

 

As professoras também concordaram que os alunos demonstraram interesse em 

conhecer e jogar os jogos dos colegas, conforme a Figura 65. 

[P1]: “Quem quer jogar com você é Bianca.” 

[A23]:” O monstro também fica preso na areia movediça?” 

[A10]: “Eu acho que não porque ele é um monstro. Seria legal se você caísse na areia movediça e 

andasse 4 casas.” 

[A5]: “Agora sou eu que está atrás do monstro!” 
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Figura 65 – Afirmação 19 do questionário do professor 

 

É possível observar também que os alunos utilizaram uma diversidade de materiais 

para a construção dos jogos. Cada um criou o seu próprio catálogo de objetos com materiais 

reciclados, impressos, de pintura e desenho, brinquedos e etc. O fato dos alunos estarem 

em casa, sem acesso aos materiais que poderiam ser adquiridos na escola, fez com que 

muitos deles usassem a criatividade para adaptar objetos que já tinham, minimizando 

inclusive os custos. Foi comum vê-los usando tampa de canetinha hidrocor para ser o pino, 

por exemplo, ou desenhando e pintando a mão, pelo fato de não ter como imprimir os 

desenhos. O próprio [A17] aproveitou um apontador usado no formato de globo terrestre 

para ser uma espécie de suporte para lançar o dado, mantendo a temática do seu jogo, 

onde a meta é combater o coronavírus em todo o mundo. A seguir apresentamos a fala da 

aluna [A21] descrevendo o seu catálogo de objetos na atividade de fórum do dia 

08/10/2020. 

 

Durante o processo de produção dos jogos, alguns alunos perceberam a dificuldade 

de materializar as suas ideias numa proposta desplugada. Assim, tiveram que adaptar partes 

dos jogos para atender a proposta. Foi o caso dos jogos de [A5, A9, A14, A16, A22 e A23].  

[A5] adaptou seu jogo inicialmente pensado para ser executado num celular, [A9] 

simplificou as regras e fases do jogo antes pensado no formato digital, [A14] adaptou a 

jogabilidade, [A16] simplificou as regras e o número de cartas, [A22] diminuiu o número de 

fases e simplificou as suas regras e [A23] adaptou a forma de representar seu cenário. Essas 

adaptações não comprometeram a qualidade do produto final. 

“Para o tabuleiro usei uma placa de papelão encapada com papel azul, fiz as casas com papel 

branco de gramatura 200, para os pontos turísticos no tabuleiro, imprimi uma imagem e colei no 

papelão com cola quente, para ficar fixo em relevo. Para os pinos fiz o mesmo, só que colei num 

circulo de papelão para ele ficar em pé. Para os cards fiz retângulos de papelão e fiz as perguntas. 

O dado fiz um dado de papel e numerei como um dado normal.” 
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Mesmo assim, os alunos acharam fácil construir o jogo, conforme ilustra a Figura 

66. 36,4% concordaram totalmente, 31,8% concordaram, 22,7% ficaram neutros e 9,1% 

discordaram ser fácil construir o jogo. 

 

Figura 66 – Afirmação 7 do questionário do aluno 

 

Além dos apontamentos apresentados até o momento e ainda analisando as 

respostas às questões do questionário avaliativo do aluno e professores, relativas ao 

produto final (jogo) desenvolvido, podemos concluir que os jogos saíram como planejado 

pelos alunos e as  expectativas traçadas professoras no início do projeto foram atendidas.  

 

Figura 67 – Afirmação 10 do questionário do aluno 

A Figura 67 mostra que 54,5% dos alunos concordam totalmente que o seu jogo 

saiu como esperado/planejado. Já 36,4% dos alunos concordam e 9,1% deles 

permaneceram neutros nessa afirmação. As avaliações positivas somam 90,9%, um índice 

muito alto. 

Também perguntamos às professoras se elas consideram que os jogos saíram como 

esperado. As duas (100%) responderam concordar totalmente, conforme a Figura 68.  
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Figura 68 – Afirmação 10 do questionário dos professores 

 

Alguns alunos, que ao longo do processo de idealização, produção textual e 

idealização do jogo aparentemente não pareciam estar empenhados, surpreenderam-nos 

com a socialização de jogos muito criativos, como é o caso de [A1]. As próprias professoras, 

que juntamente com o pesquisador acompanharam todo o processo, se mostraram 

admiradas com o resultado a que a aluna conseguiu chegar, conforme transcrição retirada 

do encontro do dia 20/10/2020.  

 

Verificamos que alguns alunos revelaram o desejo de continuar aprimorando o seu 

jogo, mesmo estando finalizada a confecção deste. Um dos exemplos disso é o caso de [A9], 

que assim se refere ao seu jogo, quando conclui a partida que vivenciou com os colegas no 

dia 20/10/2020.  

 

[A9] não só fez uma autoavaliação do seu jogo, como também pediu sugestões de 

aprimoramento aos colegas. Ele ainda convida a todos para uma revanche, suscitando que 

continuarem jogando à distância ao término do tempo da aula.  

[P1]: “Confesso que eu estava bem preocupada com o jogo de [A1], mas ficou muito legal. Quando 

chega na reta final ela sempre nos surpreende”. 

[P2]: “Eu queria saber como ia ficar. Se ela fizesse maior o labirinto ia ficar melhor ainda”. 

[Pesquisador]: “Pelo o que ela apresentava nas aulas anteriores, chegar ao que ela fez realmente 

foi muito positivo”. 

[P1]: “Ela mesmo dizia que não estava entendendo o jogo dela. Mas quando foi botando a mão na 

massa, foi percebendo algumas lacunas”. 

[A9]: “Quem quiser uma revanche é só ir lá no grupo. Faz uma videochamada comigo e ai a gente 

joga com outras pessoas”. 
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Diante do exposto podemos concluir que todos os jogos podem ser materializados 

a partir dos textos produzidos e que a abordagem Game Criativo motiva os alunos a 

produzirem jogos. 

A seguir tecemos considerações a respeito do processo, materiais e atuação dos 

mediadores. 

 

6.5.3. Considerações a respeito do processo GC, materiais de 

apoio e atuação dos mediadores 

Teceremos algumas considerações sobre o processo da Game Criativo. Para tanto, 

recorreremos aos dados coletados, no intuito de responder os seguintes questionamentos: 

a) Os alunos permaneceram engajados durante todo o processo? 

b) As etapas do processo Game Criativo são claras e auxiliam no 

desenvolvimento dos jogos? 

c) Os materiais de apoio auxiliam no desenvolvimento dos jogos? 

d) Qual o papel da mediação durante o processo Game Criativo? 

e) O tempo destinado a cada etapa do processo é suficiente para a realização 

das atividades? 

As primeiras respostas dos alunos e professoras ao questionário aplicado ao final 

da abordagem sinalizam que as etapas do processo estiveram claras. Ao perguntarmos aos 

alunos se eles compreenderam bem o objetivo do projeto Game Criativo: 45,5% 

responderam concordar totalmente, 50% concordaram e 4,5% permaneceram neutros, 

conforme a Figura 69. 

 

 

Figura 69 – Afirmação 1 do questionário dos alunos 
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Também perguntamos às professoras se elas compreenderam bem o objetivo da 

abordagem Game Criativo. Ambas afirmaram ter compreendido plenamente, conforme a 

Figura 70. 

 

Figura 70 – Afirmação 1 do questionário dos professores 

 

Os alunos também demonstraram compreender bem as etapas da abordagem 

Game Criativo: 45,5% concordam totalmente, 40,9% concordam e 13,6% nem concordam 

nem discordam, conforme a Figura 71. Ambas as professoras também compreenderam 

totalmente, conforme a Figura 72. 

 

Figura 71 – Afirmação 2 do questionário dos alunos 
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Figura 72 – Afirmação 2 do questionário dos professores 

 

Quanto à facilidade em manipular o catálogo de objetos: 26,3% dos alunos 

responderam concordar plenamente com essa afirmação, 36,4% concordaram, 31,8% 

permaneceram neutros e 4,5% discordou. A Figura 73 mostra esses resultados.  

 

Figura 73 – Afirmação 3 do questionário dos alunos 

 

O fato de alguns alunos não considerarem fácil manipular o catálogo de objetos, 

pode estar relacionado com dúvidas para navegar e acessar informações na plataforma e, 

não necessariamente, por algo relacionado ao catálogo em si. A mesma razão pode ser 

levantada em relação à dificuldade sinalizada pelas professoras para auxiliar os alunos na 

manipulação do catálogo de objetos, conforme a Figura 74. 
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Figura 74 – Afirmação 3 do questionário dos professores 

 

A grande maioria dos alunos não apresentou dificuldades para idealizar o jogo. A 

Figura 75 mostra que 68,2% dos alunos (40,9% + 27,3%) tiveram facilidade em idealizar o 

jogo, 27,3% permaneceram neutros e apenas 4,5% apresentaram dificuldades. Tais 

respostas nos permitem afirmar que as etapas do processo estavam organizadas de modo a  

auxiliar no desenvolvimento dos jogos. O que se observou desde os primeiros encontros da 

abordagem foram os alunos ansiosos por essa idealização, partilhando as ideias e 

expectativas em relação ao seu jogo, desde o primeiro dia de intervenção. 

 

Figura 75 – Afirmação 4 do questionário dos alunos 

 

As professoras disseram também não ter apresentado dificuldades para auxiliar os 

alunos a idealizarem os jogos, conforme a Figura 76. 
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Figura 76 – Afirmação 4 do questionário dos professores 

 Apesar da resposta favorável à abordagem, as professoras realizaram uma espécie 

de avaliação da própria mediação que realizaram do processo e apresentaram sugestões 

para alterar o seu desenvolvimento. Segundo elas, provavelmente, se a lógica de 

apresentação do jogo “Corrida maluca” fosse invertida na plataforma – do todo para as 

partes e das partes até chegar ao produto – provavelmente o processo de idealização seria 

beneficiado. Segundo elas, para algumas crianças, parece que o processo de criação do jogo 

ficou mais claro depois que elas viram o jogo de referência completo. 

 As professoras avaliaram que, as crianças que se anteciparam em iniciar a confecção 

do jogo, na medida em que iam cumprindo as etapas de idealização e escrita, tiveram mais 

facilidade para criar o game design do jogo. Isso sugere uma proposição mais flexível das 

etapas de desenvolvimento da abordagem. Outra possibilidade de modificação proposta 

pelas professoras, com vistas à melhoria, é que a revisão da escrita do game design pudesse 

acontecer somente após a materialização do jogo, dando melhores condições do aluno 

avaliar se o que ele escreveu numa versão inicial do game design realmente condiz com o 

seu jogo (de modo que o próprio aluno perceba o que deve alterar em seu texto). 

Perguntamos aos alunos se os materiais de apoio ajudaram a compreender o 

processo de criação do jogo. 63,6% dos alunos responderam concordar plenamente com 

essa afirmação, 18,3% concordam e 18,3% permaneceram neutros, conforme Figura 77. 

 

Figura 77 – Afirmação 11 do questionário dos alunos 
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As professoras reforçaram,  durante a entrevista, o quanto os materiais de apoio 

contribuíram para subsidiar a criação do jogo pelas crianças, enfatizando o quanto o jogo 

“Corrida maluca”, disponibilizado na plataforma, serviu de referência em vários momentos, 

seja para exemplificar como as crianças poderiam construir a história do seu jogo, seja para 

exemplificar como poderiam descrever as regras do jogo. De fato, durante os encontros 

destinados ao conteúdo de Língua Portuguesa sobre os tipos de textos (narrativo, descritivo 

e injuntivo) os registros relacionados ao jogo “Corrida maluca” foram citados como exemplo 

várias vezes pelas professoras. 

O ambiente de fórum de dúvidas foi mencionado em vários encontros virtuais 

destinados ao game criativo, seja pelas professoras e pesquisador, que retomavam as 

perguntas que lá foram postadas. Alguns alunos se dispuseram a fazer e responder 

perguntas, além de deixar sugestões para o jogo dos colegas (caso do aluno [A10], que 

segundo relato da professora [P2], disse ter gostado da mensagem que o colega [A23] havia 

deixado para ele no fórum), conforme a Figura 78.  A utilização do fórum, como recurso de 

interação, foi uma experiência extremamente nova para os alunos, constituindo-se como 

um ganho a mais para a formação dos mesmos, que não estava previsto quando a 

intervenção da pesquisa foi idealizada de maneira presencial.  

 

Figura 78 – Participação dos alunos no Fórum 

 

A demonstração, muitas vezes feita pelo pesquisador, sobre como incluir 

documentos na plataforma, também é uma evidência de que outros saberes estavam sendo 

acionados/suscitados. Nesse caso, as crianças e seus familiares estavam sendo instigados a 
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aprender como fazer o compartilhamento de materiais, procedimento que inicialmente 

demonstraram ter muita dificuldade.  

Segundo a professora [P2], a proposta está muito clara na plataforma e os alunos 

conseguiram ler e entender. Ela acrescentou ainda que alguns tiveram dificuldade com a 

internet lenta ou por não saber postar um material na plataforma.  

Os vídeos explicativos e templates presentes no ambiente virtual foram utilizados 

pelas professoras como atividades de casa, ou seja, extrapolaram os encontros destinados 

para a intervenção. Os alunos eram orientados pelas professoras a assistirem aos vídeos e 

dar encaminhamento às atividades, de modo que eles já chegavam aos encontros 

familiarizados com o tema da aula. Era perceptível que, aqueles alunos que cumpriam tais 

orientações, conseguiam ter uma participação bem mais significativa nas aulas.  

A disponibilização de todas as lições/conteúdo da abordagem favoreceu o  

desenvolvimento da mesma de maneira organizada e articulada. Em diversos momentos, o 

pesquisador navegou na plataforma junto com os alunos, para explicar a etapa do projeto 

que estava em desenvolvimento. A plataforma também favoreceu o acompanhamento por 

parte do pesquisador do acesso e do progresso de cada participante nas diversas etapas 

propostas. Foi possível saber quais alunos não estavam conseguindo cumprir determinada 

etapa e demandavam de um atendimento individualizado, conforme a Figura 79.  

 

 

Figura 79 – Relatório de acompanhamento do Pós-teste (Moodle) 

 

Apesar dos problemas de acesso tecnológico de alguns alunos, como o caso de [A17], 

que usava um smartphone emprestado para acessar os encontros virtuais, as professoras 
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reconheceram que a adaptação da abordagem para o formato remoto beneficiou a sua 

aplicação, quando permitiu que a mesma pudesse ser acessada de qualquer lugar e a 

qualquer hora, desde que se tivesse internet. Para as professoras, o Game Criativo em 

formato virtual pode servir de apoio à sua aplicação presencial, por possibilitar o 

desenvolvimento da abordagem, sem necessariamente ter a presença do pesquisador. 

Para as professoras, a comunicação do pesquisador pelo grupo de WhatsApp das 

famílias foi essencial, para possibilitar a participação das crianças que dispunham apenas do 

aparelho celular para acesso às aulas e ao conteúdo da plataforma e que, por essa razão, 

tinham dificuldades de realizar as postagens dos materiais que produziam por meio da 

plataforma. Outro benefício dessa ferramenta foi a utilização desse canal de comunicação 

para o pesquisador colocar lembretes sobre as atividades do dia e, principalmente, retirar 

dúvidas  dos alunos e dos pais. Estes últimos, por sinal, tiveram um excelente envolvimento 

em todas as etapas do processo, mostrando-se interessados e também abertos para a 

aprendizagem de aprender e auxiliar os filhos. 

Também questionamos os alunos se eles se sentiram motivados a participar do 

projeto e realizar as atividades propostas. Os que concordaram com a afirmativa somam 

63,7% (36,4% + 27,3%), 27,3% permaneceram neutros e 9,1% discordaram totalmente. A 

Figura 80 mostra esses percentuais. 

 

 

Figura 80 – Afirmação 14 do questionário dos alunos 

 

 A receptividade dos alunos desde o início da intervenção são indícios do quanto se 

sentiram motivadas. No primeiro encontro virtual do game criativo, após ouvir a 

apresentação da proposta, o aluno [A17] pediu a palavra para socializar a ideia que já tinha 

para o seu jogo, revelando para todos que pretendia fazer um jogo sobre o corona virus. 

Outras crianças também socializaram as suas primeiras ideias, antecipando a etapa de 

idealização. Ficou evidente que a motivação dos alunos fez com que a sequência de 

produção proposta pela abordagem não precise, necessariamente, ser cumprida de forma 
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rígida. Ao ouvir e valorizar as ideias que estavam surgindo, o pesquisador e as professoras 

estavam fazendo com que elas não perdessem o entusiasmo. A fala de [A16] exemplifica 

bem o desejo de criação do seu próprio jogo: “Eu pensei: eu vou criar um jogo (...) vai ser 

irado (...) isso vai ser demais (...) vocês vão ver a jogabilidade que eu vou fazer nesse jogo”. 

Questionadas se a abordagem pode ser utilizada em outras disciplinas e não 

somente naquelas destinadas ao estudo de jogos, as professoras concordaram totalmente, 

conforme a Figura 81.  

 

Figura 81 – Afirmação 4 do questionário dos professores 

 

Durante a entrevista, as professoras afirmaram que não foi necessário “parar o que 

estavam estudando com os alunos” e sim, adequar a abordagem aos objetivos de 

aprendizagem esperados para a turma, tamanha a interlocução da abordagem com várias 

áreas de conhecimento: com a Música, quando as crianças vislumbraram a utilização de um 

aplicativo que estava sendo explorado nas aulas da disciplina para criarem uma trilha sonora 

para o seu jogo, mesmo ele sendo desplugado; com a Educação Física, quando a professora 

aproveitou o interesse dos alunos pelo tema jogos para abordar a história/evolução de 

alguns tipos de jogos, como o Tetris; com a História e as Ciências, quando os alunos se 

utilizaram de conhecimentos gerais sobre o corona vírus e informações sobre alguns países 

e seus pontos turísticos; com a Matemática, quando idealizaram jogos educativos que 

exploravam a resolução de operações. 

Para realizar a idealização do seu jogo e escrever o game design proposto, muitas 

crianças se dedicaram a realizar pesquisas sobre o tema que escolheram, de modo que fosse 

possível explorar informações que pudessem desafiar os jogadores e deixar o jogo mais 

instigante. Assim, foram realizadas pesquisas sobre cobras, sobre pontos turísticos de 

diversos países, entre outros. 

Em resposta a mais uma pergunta do questionário, as professoras concordaram 

totalmente que o uso da abordagem, em longo prazo, pode favorecer a melhoria dos índices 

avaliativos referentes à língua portuguesa, conforme Figura 82. Isso porque, foi possível 
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explorar os tipos de textos, a estruturação do texto (início, meio e fim), além de aspectos 

gramaticais (pontuação, acentuação, concordância...). Ainda segundo as professoras, a 

experiência de trabalhar com duplas e até de atender individualmente cada aluno para fazer 

a revisão do game design, permitiu perceber a dificuldade de cada um e fazer a devida 

mediação. Segundo a professora [P1], a abordagem permite que se trabalhe qualquer 

aspecto referente ao processo de produção/aprimoramento da escrita. 

 

 

Figura 82 – Afirmação 20 do questionário dos professores 

 

Perguntamos às professoras se a abordagem não ajuda a tornar as aulas mais 

interessantes para os alunos. Ambas discordaram totalmente com essa afirmação. Sobre 

este aspecto, a professora [P1] chegou a comentar, durante entrevista com o pesquisador, 

que um projeto de extensão que já acontece na escola, sobre ensino de programação para 

crianças, poderia passar a utilizar como referência a abordagem Game Criativo.  

 

 

Figura 83 – Afirmação 4 do questionário dos professores 
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Diante da participação efetiva dos alunos em todas as etapas do processo e do 

consequente alcance do resultado final por todos eles, podemos concluir que o tempo foi 

suficiente e que os alunos estiveram bastante engajados. A mediação por parte do 

pesquisador e das professoras foi um fator decisivo para que nenhum dos alunos “se 

perdesse” diante de qualquer dúvida ou dificuldade, seja por meio dos encontros virtuais 

semanais por grupos, dos encontros individualizados, do acompanhamento pelo WhatsApp 

e pela plataforma. 

As professoras avaliam como positiva a mediação por elas realizada. Ao longo das 

sessões, elas usaram de maneira significativa a liberdade que tinha para provocar os alunos 

com questionamentos, instigar que um pudesse sugerir ideias para o jogo do outro, 

sintetizar ao final dos encontros as orientações/falas do pesquisador. No momento da 

entrevista, as professoras deram o depoimento de que a provocação feita pelo pesquisador 

por meio de perguntas ou dicas, fez com o que os alunos pensassem e tomassem decisões 

em torno do seu jogo. Entre as professoras e o pesquisador, a mediação também ocorreu 

com uma via de mão dupla - tanto elas se sentiram instigadas a aprender sobre o processo 

de criação de jogos e sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem, como o 

pesquisador reconhece o quanto aprendeu sobre a interação no processo de ensino e 

aprendizagem ao acompanhar a qualidade das interações que as professoras conseguiam 

estabelecer com os alunos. 

A seguir apresentamos as considerações a respeito do desenvolvimento das 

habilidades de pensamento computacional. 

 

 

6.5.4. Considerações a respeito do pensamento computacional 

A avaliação da aquisição das habilidades relacionadas ao pensamento 

computacional é uma questão ainda sem consenso pela comunidade acadêmica, como já 

dita anteriormente. Observam-se propostas isoladas na tentativa de estabelecer 

instrumentos avaliativos mais concretos em meio à subjetividade do tema. Porém, 

verificamos que o Bebras tem sido uma referência utilizada para essa finalidade [Dagiene e 

Futscheck 2008], [Dagiene et. al 2017], [Araujo et al 2019], [Zamzami et al 2019] e [Bavera 

et al 2020]. 

Uma das maneiras de avaliarmos o desenvolvimento das habilidades de 

pensamento computacional foi a aplicação do pré-teste e pós-teste com questões baseadas 

no Bebras. Ambos os testes contaram com 10 questões cada, sendo: 3 fáceis, 5 

intermediárias e 2 difíceis. A pontuação foi estabelecida da seguinte forma: No nível fácil a 

cada questão correta o aluno soma 6 pontos. Questões incorretas e não realizadas não são 

computadas. No nível intermediário a cada questão correta é somado 9 pontos. Questões 

incorretas são penalizadas com 2 pontos e questões não realizadas não são computadas. No 
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nível difícil a cada questão correta são acrescidos 12 pontos. Questões incorretas são 

subtraídos 4 pontos e as não realizadas não são computadas. 

As questões foram selecionadas para a faixa etária do público participante. 

Aplicamos o pré-teste antes da utilização da abordagem Game Criativo pelos alunos. Ao 

finalizarmos o projeto, aplicamos o pós-teste com o objetivo de compararmos os resultados 

com o teste inicial e verificarmos se houve avanço em relação ao desenvolvimento das 

habilidades de pensamento computacional.  

Tabela 36: Quadro comparativo dos resultados dos testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 36 acima apresenta os números comparativos dos resultados dos pré-

teste e pós-teste. Participaram dos testes 22 alunos dos quais 14 (63,63%) apresentaram 

evolução em suas pontuações [A1, A2, A3, A5, A7, A8, A13, A15, A16, A17, A18, A20, A21 e 

A22], ou seja, a pontuação do pós-teste foi maior do que a pontuação do pré-teste. Apenas 

8 alunos não apresentaram evolução [A4, A6, A9,A10, A11, A14, A19 e A23]. A Figura 84 

ALUNO 
ACERTOS 

PRE 
ACERTOS 

PÓS 
PONTOS 

PRE 
PONTOS 

PÓS 
EVOLUIU? 

TEMPO 
PRE 

TEMPO 
PÓS 

A1 3 5 18 45 SIM 24,52 11,19 

A2 1 4 6 39 SIM 48,49 41,54 

A3 1 4 1 34 SIM 38,15 32,36 

A4 5 3 35 33 NÃO 46,30 44,60 

A5 5 6 35 56 SIM 45,29 29,30 

A6 7 5 67 45 NÃO 54,47 26,34 

A7 3 5 28 45 SIM 17,45 17,19 

A8 4 6 39 56 SIM 16,00 10,33 

A9 4 4 34 29 NÃO 18,51 28,44 

A10 6 5 51 45 NÃO 40,58 18,20 

A11 5 3 45 18 NÃO 34,44 16,45 

A12 - - - - - - - 

A13 2 4 17 34 SIM 23,21 6,39 

A14 3 2 18 12 NÃO 50,39 18,40 

A15 3 8 28 78 SIM 13,43 27,22 

A16 2 4 22 39 SIM 27,11 15,32 

A17 3 4 13 34 SIM 46,60 33,16 

A18 3 4 28 44 SIM 17,28 23,36 

A19 5 5 45 35 NÃO 54,42 20,20 

A20 1 8 6 78 SIM 28,36 39,30 

A21 1 6 1 56 SIM 17,80 17,36 

A22 6 7 56 77 SIM 29,31 29,52 

A23 6 6 61 56 NÃO 29,52 17,46 

MÉDIAS 4 5 30 45 - 32,80 23,80 



  

156 
 

também mostra esses resultados em forma de gráfico. As barras azuis representam os 

pontos do pré-teste por aluno, enquanto que as barras vermelhas apresentam os pontos do 

pós-teste por aluno. 

 

Figura 84 – Comparativo da pontuação do pré-teste e pós-teste 

 

A média de pontos no pré-teste foi de 30, enquanto que no pós-teste foi de 45. 

Observamos um aumento de 15 pontos quando comparamos os testes. Ao comparamos o 

número de questões corretas em ambos os testes, verificamos que os mesmos 14 alunos 

acertaram mais questões no pós-teste. Ou seja, manteve-se um equilíbrio entre os 

resultados. Outro dado interessante é que a média arredondada de tempo para a realização 

do pré-teste (33 minutos) foi maior do que a média de tempo no pós-teste (24 minutos). 

Isso significada dizer que os alunos fizeram o pós-teste em menos tempo do que o pré-teste 

e ainda apresentaram melhor média na pontuação.  

A Tabela 37 e a Tabela 38 apresentam o número de acertos das questões por nível 

de dificuldade em ambos os testes. 

Tabela 37: Quantidade de acertos por nível de dificuldade no pré-teste 

 
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

FÁCIL 6 
     

17 11 
  

34 

INTERMEDIÁRIO 
 

6 
 

8 7 
   

4 7 32 

DIFÍCIL 
  

9 
  

4 
    

13 

 

Tabela 38: Quantidade de acertos por nível de dificuldade no pós-teste 

 
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

FÁCIL 14 
 

3 
      

17 34 

INTERMEDIÁRIO 
 

12 
 

19 
 

12 7 8 
  

58 

DIFÍCIL 
    

3 
   

13 
 

16 
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As tabelas mostram a quantidade de alunos que acertaram cada questão por nível 

de dificuldade. Por exemplo: 6 alunos acertaram a questão Q1 no pré-teste de nível fácil. Se 

convencionarmos que cada questão acertada equivale a 1 ponto, podemos concluir que o 

número de pontos para as questões fáceis se manteve o mesmo (34). Houve aumento de 26 

pontos nas questões de nível intermediário e 3 pontos nas questões difíceis quando 

comparados os testes. Esse resultado leva a concluir que os alunos melhoraram seu 

desempenho nesses últimos níveis, principalmente nas questões de nível intermediário.  

As questões dos dois testes também são classificadas por habilidade de 

pensamento computacional. Como dito anteriormente, selecionamos questões que 

trabalham as habilidades dos 4 pilares do PC: abstração, algoritmos, decomposição e 

reconhecimento de padrões. A Tabela 39 apresenta a quantidade de questões por 

habilidade no pré-teste e pós-teste. 

 

Tabela 39: Quantidade de questões por habilidade de PC 

 
PRE-TESTE PÓS-TESTE 

ABSTRAÇÃO 8 5 

ALGORITMOS 9 6 

DECOMPOSIÇÃO 5 7 

PADRÕES 5 6 

 

Não foi possível analisarmos o nível de desempenho dos alunos nos testes por 

habilidade, pois o número de questões nos dois testes foi diferente. Porém, calculamos a 

média de alunos que acertaram as questões relativas a cada habilidade, conforme a Tabela 

40 e a Tabela 41.  

 

Tabela 40: Média de acertos por habilidade no pré-teste 

 
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 MÉDIA 

ABSTRAÇÃO 6 6 9 8 7 4 17 11 
  

8,5 

ALGORITMOS 6 6 9 
 

7 4 17 11 4 7 7,9 

DECOMPOSIÇÃO 6 6 
 

8 
    

4 7 6,2 

PADRÕES 
  

9 
 

7 4 17 
  

7 7,4 
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Tabela 41: Média de acertos por habilidade no pós-teste 

 
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 MÉDIA 

ABSTRAÇÃO 
     

12 7 8 13 17 11,4 

ALGORITMOS 14 12 3 19 
 

12 7 
   

11,2 

DECOMPOSIÇÃO 14 12 
  

3 12 
 

8 13 17 11,3 

PADRÕES 
    

3 12 7 8 13 17 10,0 

 

Comparando as médias de alunos que acertaram as questões por habilidades, 

podemos concluir que houve avanço em todas as habilidades. Os números mostram um 

aumento de 2,9 pontos na média de acertos da habilidade de abstração, 3,3 pontos em 

algoritmos, 5,1 pontos em decomposição e 2,6 pontos em reconhecimento de padrões. 

Outra forma de avaliarmos o desenvolvimento das habilidades de pensamento 

computacional foi a análise do game design e os jogos desenvolvidos. Através desses 

instrumentos e do acompanhamento das sessões de idealização, produção textual e 

produção do jogo (processo game criativo), buscamos identificar quais habilidades foram 

trabalhadas durante o processo de produção dos jogos dos alunos. A Tabela 42 apresenta 

esses dados. 

Tabela 42: Habilidades de PC presentes nos jogos dos alunos 

ID 

A
lg

o
ri

tm
o

 

A
b

st
ra

çã
o

 

D
e

co
m

p
o

si
çã

o
 

P
ad

rõ
e

s 

A1 x x  x 

A2 x x x x 

A3 x x   

A4 x x  x 

A5 x x   

A6  x  x 

A7 x x   

A8 x x   

A9 x  x x 

A10 x x   

A11 x   x 

A12 x   x 

A13 x   x 

A14 x   x 

A15 x  x x 

A16 x  x  

A17 x x x  

A18   x x 

A19   x x 

A20 x x  x 
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A21 x x  x 

A22 x x   

A23 x x x x 

Total 20 14 8 15 

 

Observamos que a habilidade de algoritmos está presente em 20 jogos 

desenvolvidos. A habilidade de abstração é trabalhada em 14  jogos. Já o reconhecimento 

de padrões está presente em 08 jogos. A decomposição ocupa 15 jogos produzidos. 

No jogo de A20, por exemplo, identificamos o desenvolvimento das habilidades de 

algoritmos, padrão e abstração. O jogo trabalha um conjunto de instruções necessárias para 

superar os desafios e chegar ao seu final. É possível perceber que em algumas casas do 

tabuleiro existem regras a serem cumpridas. Essas regras são verdadeiros algoritmos que 

devem ser executados com a finalidade de superar o desafio. O trecho do game design a 

seguir é um exemplo de um algoritmo escrito em linguagem natural. 

 

“O feiticeiro ficará na casa 22 para prender as princesas. Nessa casa, você terá que sortear 

quantas rodadas ficará presa, sem jogar. Os papeizinhos que serão sorteados serão 

numerados de 1 a 5.” 

Algoritmo 

Se princesa parar na casa 22 então 

Escolha um papelzinho 

Caso número = 1 faça 

Fique 1 rodada sem jogar 

Caso número = 2 faça 

Fique 2 rodada sem jogar 

Caso número = 3 faça 

Fique 3 rodada sem jogar 

Caso número = 4 faça 

Fique 4 rodada sem jogar 

Caso número = 5 faça 

Fique 5 rodada sem jogar 

Fim  
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A habilidade de reconhecimento de padrões e abstração é observada quando A20 

reconhece um padrão para composição das regras do jogo, abstraindo os detalhes 

específicos que são responsáveis pelas diferenças entre cada desafio. Essa habilidade 

também é observada na construção dos personagens princesas. Uma princesa pode ter 

vestido na cor rosa, enquanto outra tem vestido azul, mas ambas têm vestido. Isso significa 

dizer “A princesa tem vestido ________”. Ou seja, identifica o padrão princesa e abstrai a 

cor do vestido. Assim, podemos construir várias princesas com vestidos de cores diferentes.   

O jogo de A21 também trabalha as habilidades de algoritmos, reconhecimento de 

padrão e abstração. O seu game design apresenta pontos turísticos espalhados pelo mundo 

como um padrão para composição do cenário. A abstração, nesse caso, é o detalhe de cada 

ponto turístico. O ponto turístico é __________”. Ao parar em cada ponto turístico, também 

chamado de casa de ação, o jogador deverá sortear uma carta, responder uma pergunta e 

passar para outro país. Nesse caso, observamos a elaboração de um algoritmo em 

linguagem natural. 

Na medida em que os alunos pensavam as regras de funcionamento do seu jogo, 

estava trabalhando as habilidades de algoritmos. Essa habilidade foi a mais evidente dentre 

as demais. A habilidade de decomposição foi trabalhada pelos jogos mais completos cujo o 

problema foi quebrado em partes menores (fases) para facilitar a resolução. A 

decomposição também foi observada na elaboração dos personagens e cenários. Separar as 

partes dos personagens (cabeça, corpo, roupa, etc) e os cenários (lago, árvores, céu, etc) 

para facilitar a sua construção é um exemplo da habilidade de decomposição. Em alguns 

casos, ao fazer a decomposição seguidamente eram identificados padrões que auxiliaram na 

elaboração da estética do jogo e/ou das suas funcionalidades. Depois de reconhecer um 

padrão, alguns jogos ignoraram os detalhes que são responsáveis pelas diferenças e usaram 

a estrutura geral para encontrar uma solução que fosse válida para mais de um problema. 

Por fim, perguntamos aos alunos se eles aprenderam sobre pensamento 

computacional e desenvolvimento de jogos, conforme a Figura 85. 31,8% concordaram 

totalmente, 40,9% concordaram, 13,6% permaneceram neutros e 13,6% discordaram com a 

afirmativa.  
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Figura 85 – Respostas da afirmação 12 do questionário do aluno 

 

Essa mesma pergunta foi feita às professoras. Uma delas concordou totalmente e a 

outra concordou, conforme a Figura 86. Também questionamos se a abordagem favorece o 

desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos. Ambas concordaram 

totalmente com essa afirmação, como mostra a Figura 87. 

 

Figura 86 – Respostas da afirmação 12 do questionário do professor 

 

Figura 87 – Respostas da afirmação 17 do questionário do professor 
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A partir das análises dos dados aqui apresentados, verificamos que os alunos 

apresentaram evolução nos resultados do pós-teste comparado ao pré-teste. Também 

identificamos que as habilidades dos 4 pilares do pensamento computacional foram 

trabalhadas durante o processo de produção dos jogos. Assim, podemos concluir que a 

abordagem favoreceu o desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos. 

 

6.6. Ameaças a validade 

Segundo Wainer (2007) e Travassos et al (2002), a validade de um estudo está 

relacionada ao nível de confiança do seu processo de execução. É importante observar o 

quão os elementos envolvidos nesse processo são confiáveis, desde a base teórica, 

métodos, até os resultados obtidos e apresentados. Apresentamos a seguir alguns aspectos 

que podem se constituir como ameaças à validade desse estudo de caso. 

O primeiro aspecto observado foi a inexistência de informações sobre o 

conhecimento prévio dos alunos sobre os assuntos envolvidos no estudo. Essa ameaça foi 

mitigada pela aplicação do pré-teste.   

Participaram do projeto 23 alunos do 5º ano do ensino fundamental. Para análise 

mais detalhada da produção textual dos alunos, selecionamos um subgrupo com 7 alunos 

cuja justificativa foi apresentada anteriormente. A seleção desse subgrupo pode ter 

privilegiado resultados favoráveis. 

A aplicação a distância do pré-teste e pós-teste pode ter facilitado a interação entre 

os participantes para resolução das questões. Essa ameaça foi mitigada, pois a aplicação foi 

mediada pelos professores e o pesquisador, através de conferência web onde os 

participantes mantiveram suas câmeras ligadas. Não detectamos nenhum sinal de tal 

influência. 

A diferença na quantidade de questões do pré-teste e do pós-teste por habilidade 

impossibilitou uma análise mais eficiente do desenvolvimento do pensamento 

computacional por habilidade.  

As questões dos instrumentos avaliativos podem ter sido mal elaboradas ou mal 

interpretadas resultando em respostas equivocadas. Para evitar esse problema, todos as 

questões foram validadas por duas outras professoras.  

A quantidade de dados quantitativos pode não ter sido suficientes para uma 

conclusão mais consolidada devido a pequena amostra de participantes. Porém, os dados 

qualitativos obtidos no estudo serviram como uma fonte somativa de evidências. 
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Como somente foi possível realizar 01 estudo de caso, os resultados obtidos não 

podem ser generalizados, pois aplicam somente ao contexto e as condições em que foi 

executado. 

Existe o risco de que a presença do pesquisador como mediador do estudo de caso 

possa ter influenciado os resultados. Mesmo assim, entendemos que o papel do 

pesquisador como mediador auxiliou os alunos e professoras no entendimento das tarefas 

propostas e no uso geral da abordagem game criativo. 

Mesmo com a presença dessas ameaças, consideramos que o estudo de caso 

realizado seguiu os critérios metodológicos adequados e coerentes com o seu objetivo. 

Tomamos o cuidado para que a análise dos dados não contivesse erros e interpretações 

tendenciosas e/ou enviesadas. 

 

6.7. Síntese do capítulo 

Esse Capítulo apresentou o estudo de caso realizado no Núcleo de Educação da 

Infância – NEI CAp da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O referido estudo teve 

como objetivo avaliar o uso da abordagem Game Criativo. A análise dos resultados levou em 

consideração os diversos instrumentos de coleta de dados de maneira qualitativa quanto 

quantitativa. Por fim, foram tecidas considerações a respeito da produção textual, dos jogos 

desenvolvidos, do pensamento computacional, do processo, materiais de apoio e atuação 

dos mediadores. O estudo buscou responder as suas questões específicas auxiliando na 

composição das respostas às questões gerais deste trabalho que serão apresentadas mais 

adiante.  
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Capítulo 7 – Considerações Finais 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados, as considerações finais, a análise 

das questões de pesquisa, as contribuições e os trabalhos futuros.  

 

7.1. Análise das questões de pesquisa 

Este trabalho apresentou uma abordagem denominada Game Criativo que propõe 

a especificação e criação de jogos de maneira desplugada a partir de textos produzidos 

pelos alunos. O objetivo da abordagem é favorecer o desenvolvimento das habilidades de 

pensamento computacional, de leitura e de escrita dos alunos em sala de aula (presencial 

ou virtual).  

Para tanto, elencamos 3 questões de pesquisa que nortearam o nosso estudo: 

Questão 1: Quais são os métodos trabalhados na literatura para especificação de 

game design de jogos digitais no contexto educacional?  Para respondermos a essa 

questão, realizamos uma pesquisa bibliográfica e duas revisões sistemáticas da literatura a 

respeito das estratégias, modelos de desenvolvimento e linguagens que apoiam a 

especificação de game design de jogos. Os resultados nos ajudaram a compreender o que já 

foi desenvolvido nessa área e se as soluções propostas abrangem as lacunas existentes. Dos 

201 trabalhos encontrados, selecionamos um total de 39 artigos que respondem a essa 

questão de pesquisa. Observamos uma grande variedade de abordagens que utilizam 

técnicas de prototipagem, scrum, design participativo, frameworks para contextos 

específicos, design patterns, estratégias oriundas da área de administração e gestão de 

projetos, design thinking, GDD, canvas, metamodelos, modelos de game design específicos 

e gamification. Todas são propostas isoladas, baseadas ou não em outras estratégias, a 

maioria focada principalmente na indústria e outras na academia. Nenhuma delas são 

baseadas na computação desplugada com o objetivo de desenvolver as habilidades de 

leitura, escrita e pensamento computacional. 

Questão 2: A abordagem proposta neste trabalho favorece o desenvolvimento do 

pensamento computacional? Em caso afirmativo, quais habilidades dos 4 pilares do 

pensamento computacional são trabalhadas? Para respondermos a esta questão foi 

necessário elaborarmos a abordagem Game Criativo, composta por: um processo, um 

modelo e uma ontologia de game design, uma metodologia de aplicação, materiais de apoio 

e uma plataforma de ensino remoto. Para experimentarmos e avaliarmos a versão 

preliminar da abordagem, executamos 03 estudos exploratórios que buscaram 

compreender o processo de especificação do game design de jogos digitais através da 

produção textual. Esses estudos mostraram indícios de que a abordagem favorece o 
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desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional dos alunos, mas ainda não 

mapearam quais habilidades. A versão completa da abordagem foi experimentada por 

alunos em professores que participaram de um estudo de caso realizado no Núcleo de 

Educação da Infância – NEI-UFRN. Essa etapa nos permitiu avaliar mais a fundo a segunda 

questão de pesquisa que foi derivada em outras questões específicas deste estudo. A 

análise dos resultados qualitativos e quantitativos, apresentados na sessão 6.5, nos permite 

afirmar que de fato a abordagem favorece o desenvolvimento do pensamento 

computacional. Inclusive, foi possível mapeamos as habilidades trabalhadas em cada jogo 

desenvolvido pelos alunos.    

Questão 3: A abordagem proposta neste trabalho favorece a produção textual e 

as habilidades de escrita e leitura? Da mesma forma que buscamos responder a questão 

anterior, utilizamos os resultados dos estudos exploratórios preliminares e o estudo de caso 

do NEI. Em ambos tivemos resultados favoráveis a esta questão. Consideramos como 

favorecimento da produção textual, as melhorias tanto nos aspectos relacionados ao 

atendimento da norma culta da língua (ortografia, acentuação, pontuação), como também 

na estruturação e clareza das ideias. Percebemos que a abordagem possibilitou a discussão 

sobre os diferentes tipos de textos (descritivo, narrativo e injuntivo) no componente 

curricular de Língua Portuguesa, à medida que as crianças eram instigadas a escreverem e 

avançarem na construção do game design do seu jogo. Percebemos também o 

aprimoramento na escrita das versões dos textos produzidos. Muitos textos apresentaram 

um salto qualitativo entre a primeira e a última versão. Além dos avanços na especificação 

de cada uma das partes que compõe o game design, foi possível verificar avanços na 

estruturação das ideias em parágrafos (parte narrativa) e no atendimento às regras da 

norma culta, no que se refere à pontuação, ortografia e acentuação quando comparadas as 

primeiras e últimas versões do texto. O processo da escrita ganhou sentido quando esteve a 

serviço da produção do jogo do aluno, a princípio por ele mesmo, mas também na 

perspectiva de ser preciso, ser compreendido e servir para outra pessoa 

desenvolver/construir o jogo.  Não conseguimos medir, com mais precisão, o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, porém percebemos a motivação dos alunos nos 

momentos de leitura da sua produção textual, instigados pelas professoras nos encontros 

virtuais. 

Os resultados obtidos vão além do que é indagado pelas questões de pesquisa. 

Observamos o engajamento dos alunos a participarem das aulas, o desenvolvimento da sua 

criatividade, o envolvimento de outras áreas do conhecimento (arte, música, ciências, etc), a 

importância da mediação das professoras, a importância dos materiais de apoio e o 

despertar do interesse pela área da computação. 
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7.2. Trabalhos relacionados 

Fernandes et. al (2018) apresentam uma experiência na criação de game design de 

jogos digitais educativos a partir do design thinking. São apresentadas 4 fases do processo: 

imersão, ideação, concepção e validação. A estratégia proposta evidencia a capacidade 

criativa dos alunos e estimula o desenvolvimento do pensamento computacional. 

Apresenta-se como uma proposta inovadora e significativa na formação dos alunos. Os 

resultados demonstram que, mesmo sem ter o conhecimento específico sobre a criação de 

jogos, os alunos conseguem conceber o game design em curto prazo, de maneira criativa e 

colaborativa. 

Motta e Junior (2013) demonstram a aplicação de uma ferramenta textual-teórica 

que faz parte do processo de desenvolvimento de jogos de pequeno porte. O documento 

descreve de forma sintética o enredo, as características e o conteúdo de um jogo num texto 

corrido. Esses elementos são identificados no texto através de cores de fontes diferentes e 

em seguidas agrupados em uma lista de arte, interface, música e programação. Os 

benefícios relatados pelos autores são: liberdade criativa, rápida produção do game design, 

fácil identificação dos elementos do jogo e desenvolvimento das habilidade de escrita.  

Tang (2013) em sua tese de doutorado investiga modelos e tecnologias para 

desenvolvimento de jogos digitais por não especialistas. Apresenta um framework com um 

modelo de conteúdo de jogos digitais educativos que pode auxiliar designers a especificar e 

documentar jogos. Sua proposta utiliza as técnicas de Model Driven Engineering e define 

uma ontologia para documentação de serious game. O modelo fornece uma definição mais 

completa e formalizada de game design, o que pode dificultar sua implementação por 

alunos e professores em ambientes escolares.   

Bidarra e Andrade (2016) apresentam uma revisão sistemática da literatura com 

trabalhos que utilizam o Storytelling como estratégia para descrever um jogo. Foi possível 

constatar que essa técnica promove a aprendizagem e desenvolvimento de um conjunto de 

habilidades cognitivas, comunicacionais e de personalidade, em vários níveis de ensino.  

Observa-se, ainda, alguns trabalhos que apresentam jogos que auxiliam no 

letramento e desenvolvimento da escrita dos alunos. Porém nenhum relaciona o 

desenvolvimento dessa habilidade através da produção do game design de jogos [Coelho et. 

al 2016], [Santos 2018], [Aguiar 2017], [Tan et. al 2019], [Hao 2019].   

Sobre o desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades 

desplugadas, encontramos os trabalhos de Werlich et. al (2018) , Borges et. al (2020), 

Brackmann (2017), Souza e Nunes (2019), Lopes e Ohashi (2019), Lopes, Santana e Braga 

(2020). Embora o ensino do pensamento computacional na educação básica tenha 

avançado, sentimos falta de pesquisas que relatem suas práticas e resultados com 

integração ao desenvolvimento de jogos. 
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Cox e Bittencourt (2017) apresentam um estudo bibliográfico sobre o processo de 

construção de jogos digitais e a necessidade da sinergia entre o educar e o divertir. Os 

autores afirmam que os jogos educativos não têm sido projetados utilizando metodologias 

apropriadas.  

Pereira, Araujo e Bittencourt (2019) apresentam uma experiência de ensino de PC 

para estudantes da educação fundamental de uma escola pública através de atividades de 

Computação Desplugada. Os resultados demonstram engajamento dos estudantes e um 

campo aberto para trabalhos interdisciplinares envolvendo PC. 

Oliveira et al. (2018) apresenta uma revisão sistemática a cerca dos frameworks 

que são utilizados na criação  de jogos.  

Carvalho et al. (2017) discute sobre a utilização de objetos de aprendizagem como 

ferramenta no desenvolvimento do PC. 

Junior e Machado (2019) apresentam uma revisão sistemática da literatura sobre a 

utilização e/ou construção dos jogos no desenvolvimento de habilidades de pensamento 

computacional.  

Outros trabalhos relacionados foram apresentados no capítulo 3 como resultado 

das revisões sistemáticas realizadas para essa proposta de doutorado. 

A Tabela 43 abaixo traça um breve comparativo entre alguns trabalhos 

relacionados e a nossa pesquisa. As colunas da tabela apresentam os critérios trabalhados 

pelo Game Criativo em comparação aos demais trabalhos. 

Tabela 43: Comparativo entre o GC e os trabalhos relacionados 
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Fernandes et. al (2018) Sim Não Sim Sim Não 

Motta e Junior (2013) Não Sim Sim Sim Não 

Tang (2013) Não Não Sim Sim Não 

Bidarra e Andrade (2016) Não Sim Sim Sim Não 

Coelho et. al 2016 Não Sim Não Sim Não 

Santos 2018 Não Sim Não Sim Não 
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Aguiar 2017 Não Sim Não Sim Não 

Tan et. al 2019 Não Sim Não Não Não 

Hao 2019 Não Sim Não Não Não 

Werlich et. al (2018) Sim Não Não Não Sim 

Borges et. al (2020) Sim Não Não Não Sim 

Brackmann (2017) Sim Não Não Não Sim 

Souza e Nunes (2019) Sim Não Não Não Sim 

Lopes e Ohashi (2019) Sim Não Não Não Sim 

Lopes, Santana e Braga (2020) Sim Não Não Não Sim 

Cox e Bittencourt (2017) Sim Não Sim Sim Não 

Pereira, Araujo e Bittencourt (2019) Sim Não Não Não Sim 

Oliveira et al. (2018) Não Não Sim Sim Não 

Carvalho et al. (2017) Sim Não Sim Sim Não 

 

Apesar dos trabalhos apresentados neste capítulo, percebemos ainda uma carência 

de estratégias que promovam de maneira efetiva o desenvolvimento das habilidades do 

pensamento computacional, leitura e escrita dos alunos através da especificação do game 

design de jogos digitais.    

 

7.3. Revisão das contribuições 

A realização desta pesquisa nos permite listar algumas contribuições: 

 Contribuições diretas ou principais: 

o A abordagem Game Criativo (incluindo o processo de 

desenvolvimento de jogos, o modelo e a ontologia de game design, 

a metodologia de aplicação, os materiais de apoio e a plataforma) 

que propõe a especificação e criação de jogos a partir da produção 

textual e que favorece o desenvolvimento das habilidades de 

pensamento computacional, leitura e escrita dos alunos; 

o Contribuição para a comunidade cientifica através da publicação dos 

diversos artigos frutos desta pesquisa, incluindo as revisões 

sistemáticas da literatura, conforme listagem apresentada no 

capítulo 1;  

 Contribuições indiretas ou secundárias: 

o Contribuição na área da formação das crianças (ensino fundamental) 

quando propomos uma abordagem que favorece o desenvolvimento 

da produção textual (língua portuguesa)e do pensamento 

computacional; 
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o Contribuição na formação inicial e continuada de profissionais que 

podem utilizar o Game Criativo como uma estratégia de ensino e 

aprendizagem. 

o Contribuição para melhoria dos índices avaliativos da língua 

portuguesa por favorecer o desenvolvimento das habilidades de 

escrita. 

o Contribuição na área do ensino da computação quando propomos 

uma abordagem para desenvolvimento de jogos; 

o Contribuição para adoção da aprendizagem baseada em jogos; 

o Contribuição para o despertar do interesse pela área da 

computação. 

 

7.4. Trabalhos futuros 

A proposta aqui apresentada permite a realização de alguns trabalhos futuros: 

 Utilizamos um catálogo de objetos que contém os principais elementos do 

game design de jogos digitais. Um dos trabalhos futuros poderá ter o 

objetivo de automatizar e expandir o catálogo, tanto na quantidade de 

objetos, como também em novas categorias além das contidas nessa 

primeira versão.  

 Automatizar o processo de criação dos jogos através da criação de uma 

linguagem natural controlada que, interpretada pelo computador, possa 

gerar o jogo automaticamente a partir dos textos produzidos. A ideia inicial 

dessa linguagem é apresentada no Apêndice VIII. 

 Promover mecanismos que realizem sugestões automáticas de melhoria no 

texto, tanto para trabalhar as habilidades de escrita como para tornar o 

jogo mais interessante. 

 Realizar estudos com outras escolas, tanto no contexto do ensino remoto 

como no presencial, incluindo o desenvolvimento de jogos digitais, visando 

verificar os benefícios e limitações da proposta em contextos diversos. 

 

  



  

170 
 

Referências 

 

Adams, Ernest; ROLLINGS, Andrew. “Fundamental of Game Design”. New Jersey: Pearson 

Prentice Hall. 2007. 

Aguiar, Andrea. “O jogo digital como recurso para o ensino de língua portuguesa”. Revista 

Percursos Linguísticos, v.7, n.17, disponível em 

http://www.portaldepublicacoes.ufes.br/percursos/article/view/17848. 2017.  

Allan, V. et al. “Computational thinking in high school courses”. In: Proceedings of the 41st 

SIGCSE, p. 390-391. 2010. 

Almeida, M. S.O.; Silva, F. S.C. “Requirements for game design tools: a systematic survey”. 

In: XII SBGames, São Paulo/SP. Proceedings Art & Design track, p.277-284, 2013. 

Araujo, Ana Liz; Andrade, Wilkerson; Guerrero, Dalton; Melo, Monilly. “How many abilities 

can we measure in computacional thinking? A study on Bebras Challenge”.  SIGCSE '19: 

Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, 

2019, Pages 545–551. 

Arruda, Eucidio Pimenta. “Fundamentos para o desenvolvimento de jogos digitais”. Porto 

Alegre: Bookman. 2014. 

Avila, Christiano; Cavalheiro, Simone; Bordini, Adriana; Marques, Mônica; Cardoso, Maicon; 

Feijó, Gustavo. “Metodologias de avaliação do pensamento computacional: uma revisão 

sistemática”. Dissertação de Mestrado. UFPel, Pelotas – RS, 2017. 

Barcelos, T. S.; Silveira, I. F. Teaching Computational Thinking in initial series An analysis of 

the confluence among mathematics and Computer Sciences in elementary education and its 

implications for higher education. . p.1–8, 2012. IEEE. Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/document/6427135/>. Acesso em: 29/6/2017. 

Barcelos,T.;  Muñoz, R.; Villarroel R.; Silveira, I. “Relações entre o Pensamento 

Computacional e a Matemática: uma Revisão Sistemática da Literatura”. Anais dos 

Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2015. 

Barr, Valerie; Stephenson, Chris  "Bringing computational thinking to K-12: what is Involved 

and what is the role of the computer science education community?". Acm Inroads. 2015. 

Bavera, Francisco; Quintero, Teresa; Daniele, Marcela; Buffarini, Flávia. “Computacional 

thinking skills in primary teachers: evaluation using Bebras”. Argentine Congress of 

Computer Science. CACIC 2019: Computer Science – CACIC 2019 pp 405-415. 

http://www.portaldepublicacoes.ufes.br/percursos/article/view/17848
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3287324
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3287324
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48325-8


  

171 
 

BBC LEARNING, B. What is computational thinking? , 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision>. Acesso em: junho 2019.  

Bell, T. et al. “Computer Science Unplugged: School students doing real computing without 

computers”. The New Zealand Journal of Applied Computing and Information Technology, v. 

13, n. 1, p. 20-29, 2009. 

Bell, T.; Witten, I. H.; Fellows, M. Computer Science Unplugged... - Off-line activities and 

games for all ages (draft). 1o ed. 1997. 

Berners-Lee, T; HENDLER, J; O., L.” The semantic web. Scientific American”, 05 2001. 

Bidarra, Iris Daniela; Andrade, Antonio. “Sotorytelling como companente do jogo”. Veritati – 

Repositório institucional da universidade Católica Portuguesa. Porto 2016. 

Blikstein, Paulo. “O Pensamento Computacional e a Reinvenção do Computador na 

Educação”. 2008. Disponível em:  http://bit.ly/1lXlbNn . Acesso em: 27 de jan. 2019. 

Blokhuis, D., Millican, P., Roffey, C., Schrijvers, E., and Sentance, S. “UK Bebras 

Computational Thinking Challenge”. Disponível em : 

http://www.bebras.uk/uploads/2/1/8/6/21861082/ukbebras2014-answers 1.pdf. 2014. 

Borges, Karn; Noronha, Fabrícia; Backes, Luciana. “Pensamento Computacional Desplugado: 

análise da experiência com o projeto PIPE”. Tecnologias , Sociedade e Conhecimento. V.7 

n.1, 2020. 

Borst, W. “Construction of Engineering Ontologies for Knowledge Sharing and Reuse”. PhD 

thesis, University of Twente, P.O. Box 217 - 7500 AE Enschede - The Netherlands, 1997. 

Brackmann, C. Boucinha, Rafael M. Gonzalez, Marcos R.  “Pensamento Computacional 

Desplugado: Ensino e Avaliação na Educação Primária Espanhola”. Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação – CBIE 2017. 

Brackmann, Christian. “Desenvolvimento do Pensamento Computacional Através de 

Atividades Desplugadas na Educação Básica”. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil, 2017. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/172208. 

2017. 

BRASIL “Base Nacional Comum Curricular” Ministério da Educação – MEC. Brasília/DF.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, Acessado em 11 de dezembro de 2018. 

BRASIL(b) “Relatório da Avaliação Nacional da Aprendizagem”. Brasília: INEP. Disponível em 

http://ana.inep.gov.br/ANA/ Acessado em junho de 2019. 

BRASIL(c) “Resultado do Sistema de Avaliação da Educação Brásica”. Brasília: INEP. 

Disponível em http://portal.inep.gov.br/artigo/-

http://hdl.handle.net/10183/172208


  

172 
 

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/saeb-2017-revela-que-apenas-1-6-dos-

estudantes-brasileiros-do-ensino-medio-demonstraram-niveis-de-aprendizagem-

considerados-adequados-em-lingua-portug/21206 . Acessado em junho de 2019. 

Brathwaite, Brenda; Schreiber, Iran. “Challenges for Game Designers: non-digital exercicies 

for vídeo game designers”. Boston: Cengage Leaning. 2009. 

Brennam, K. Scratch Curriculum Guide Draft. ScratchEd, nov. 2011. Disponível em: 

<http://scratched.gse.harvard.edu/resources/scratch-curriculum-guide-draft>. . 

Brennan, K., & Resnick, M. “New frameworks for studying and assessing the development of 

computational thinking”. In: Proceedings of the 2012 annual meeting of the American 

Educational Research Association, Vancouver, Canada, p. 1-25. 

Bundy, A. “Computational Thinking is Pervasive”. Journal of Scientific and Practical 

Computing, v. 1, p. 67–69, 2007. 

Calkins, Lucy McCormick. “A arte de ensinar a escrever – o desenvolvimento do discurso 

escrito”. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

Carvalho, J., Netto, J. F., & Almeida, T. “Revisão Sistemática de Literatura sobre Pensamento 

Computacional por Meio de Objetos de Aprendizagem”. Brazilian Sym-posium on 

Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE), 28(1), 223. 

2017. 

CCSSO and NGA Center. “Common Core State Standards Initiative” Council of Chief State 

School Officers and National Governors Association Center for Best Practices. Disponível em: 

http://www.corestandards.org/. Acessado em:  01/05/2019. 

Cezarotto, Matheus Araujo;  Battaiola, André Luiz “ Estudo comparativo entre modelos 

degame design para jogos educacionais”, in Simpósio Brasileiro de Jogos – SBGAMES, 2017.  

Chandler, H. M. “Manual de Produção de Jogos Digitais”. Porto Alegre – RS: Bookman. 2012. 

CIEB. Currículo de referência em Tecnologia e Computação. Centro de Inovação para a 

Educação Brasileira – CIEB. Disponível em http://curriculo.cieb.net.br. Acesso em 

20/11/2018. 

Code.org, “A hora do código”,  in http://code.org acessado em 20/03/2019. 

CODE.ORG. Instructor Handbook - Code Studio Lesson Plans for Courses One, Two, and 

Three. CODE.ORG, 2015.  

CODE.ORG. Where computer science counts. Disponível em: <https://code.org/action>. 

Acesso em: junho/2019.  

http://curriculo.cieb.net.br/
http://code.org/


  

173 
 

Coelho, P.; Santos, C.; Aragão, A.; Silva, J.; Santos, M. “Ensino e Jogos Digitais: uma breve 

análise do game produções de texto: trabalhando com pontuação como recurso didático”. 

Revista Tecnologia Educacional, Agosto de 2016.  

Cox, Kenia Kodel; Bittencourt, Roberto Almeida. “Estudo bibliográfico sobre o processo de 

construção de jogos digitais: a necessidade de sinergia entre o educar e o divertir”. Revista 

Brasileira de Informática na Educação – RBIE, 2017. 

Cox, Kenia; Bittencourt, Roberto. “Estudo Bibliográfico sobre o Processo de Construção de 

Jogos Digitais: A Necessidade de Sinergia entre o Educar e o Divertir”.  Revista Brasileira de 

Informática na Educação – RBIE. V.25, n.01, 2017. 

Creswell, J. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

SAGE Publications, 2009. (Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches). ISBN 9781412965576. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=bttwENORfhgC>. 

CSTA, ISTE, and NSF. “Computational thinking leadership toolkit”. 2010. Disponível em; 

http://www.csta.acm.org/Curriculum/sub/CompThinking.html. Acesso: agosto/2018. 

Curzon, P.; Mcowan, P. W.; Plant, N.; Meagher, L. R. “Introducing teachers to computational 

thinking using unplugged storytelling”. . p.89–92, 2014. ACM Press. Disponível em: 

<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2670757.2670767>. 

Czarnecki , k. “Overview of generative software development. Lecture notes in Computes 

Science”. v 3566, p. 326.341, 2005. 

Dagiene, V. and Stupuriene, G. “Bebras-a sustainable community building model for the 

concept based learning of informatics and computational thinking”. Informatics in 

Education, 15(1):25. 2016. 

Dagiene, Valentina; Futscheck, Gerald. “Bebras International Contest in informatics and 

computes literacy: creiteria for good tasks”. International Conference on Informatics in 

Secondary Schools, 2008. 

Dagiene, Valentina; Sentence, Sue; Stupuriene, Gabriele. “Developing a Two-Dimensional 

Categorization System for Educacional Tasks in Informatics”. Journal Informatica, vol. 28, no. 

1, pp. 23-44, 2017. 

Danielle, N. Gomes, Araújo, Luiz, Machado, Thiago, Filho, Angelo, Souza, Silvana. “Ensino 

Aprendizagem Através de Desenvolvimento de Jogos”. In: Simpósio Brasileiro de Jogos – 

SBGames, 2015. 

e-UCM research group, “eAdventure”, Complutense University of Madrid. http://e-

adventure.e-ucm.es/, 2012. 

http://e-adventure.e-ucm.es/
http://e-adventure.e-ucm.es/


  

174 
 

Feaster, Y.; Segars, L.; Wahba, S. K.; Hallstrom, J. O. “Teaching CS unplugged in the high 

school” (with limited success). . p.248, 2011. ACM Press. In: 

<http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1999747.1999817>. 

Fernandes, Kleber; Aranha, Eduardo ; Lucena, Márcia . “Estratégias para Elaboração de 

Game Design de Jogos Digitais Educativos: uma Revisão Sistemática”. In: XXIX Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação (Brazilian Symposium on Computers in Education), 

2018, Fortaleza, 2018. p. 585. 

Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo. “Produção de Jogos Digitais 

Educativos por Alunos do Ensino Superior: Um Relato da Experiência” 26º Workshop sobre 

Educação em Computação - WEI. XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 

– CSBC 2018. 

Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo. “Uma Experiência na Criação de Game 

Design de Jogos Digitais Educativos a partir do Design Thinking” Revista Novas Tecnologias 

na Educação. V.16. n.2. 2018. 

França, Rozelma Soares de; Tedesco, Patrícia.  “Desafios e oportunidades ao ensino do 

pensamento computacional na educação básica no Brasil”.  Anais dos Workshops do IV 

Congresso Brasileiro de Informática na Educação – CBIE, 2015. 

Fuchs, N.E., Schwitter, R., And Schwertel, U., “Attempto Controlled English (ACE) – Language 

Manual”, Institut für Informatik der Universität of Zürich, August 1999. 

Gee, James Paul. “What vídeo games have to teach us about learning and literacy”. Palgrave 

Macmillan, EUA, 2007. 

Geraldi, João Wanderley. “Portos de passagem”. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

Gil, A. C. “Como elaborar projetos de pesquisa”. São Paulo: Atlas, 4ed. 2002. 

Grover, Shuchi; Pea, Roy. "Computational Thinking in K–12 A Review of the State of the 

Field". Educational Researcher. 42. 2013. 

Gruber, T. “What is an ontology”. Disponível em: http://www-ksl.stanford.edu/kst/ what-is-

an-ontology.html. Acesso em jan/2019.  

Guarino, N. “Formal ontology in information systems”. In: IOS Press, A, editor, FOIS’98, 

TRENTO, ITALY, p. 3–15, 06 1998. 

Guarino, N. “Formal ontology, conceptual analysis and knowledge representation”. 

International Journal of Human and Computer Studies, 43(5/6):625–640, 1995. 

http://lattes.cnpq.br/6418096231608839


  

175 
 

Hao, Y., Lee, K.S., Chen, S.-T., Sim, S.C. “An evaluative study of a mobile application for 

middle school students struggling with English vocabulary learning”. Computers in Human 

Behavior  95, pp. 208-216. 2019. 

Hira, Willian; Marinho, Marcos; Pereira, Felipe; Barboza, Alcides “Criação de um modelo 

conceitual para documentação de game design”, in Simpósio Brasileiro de Games – 

SBGAMES. São Paulo-SP. 2016. 

Hopf, T. et al. “O uso da tecnologia X3D para o desenvolvimento de jogos educacionais”. 

Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 5, n. 2. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 

Hori, Érica A. A. “ucsCNL – A Controlled Natural Language for Use Case Specifications”. 

Dissertação de Mestrado. Pós Graduação em Ciência da Computação. Centro de 

Informática. UFPE. 2010 

Johnsgard, K., McDonald, J.: “Using alice in overview courses to Improve Success Rates in 

Programming”. In 21st Conference on Software Engineering Educacion and Training, 

Charleston, SC, USA, 2008. 

Johnson, L. et al. “NMC Technology Outlook for Brazilian Universities: A Horizon Project 

Regional Report”. Austin, Texas: New Media Consortium, 2014-a. Disponível em: 

http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-technology-outlook-brazilian-universities-PT.pdf. 

Acesso em: set 2018.  

Johnson, L. et al. “Technology Outlook for Brazilian Primary and Secondary Education 2012-

2017: An NMC Horizon Project Regional Analysis”. Austin, Texas: The New Media 

Consortium, 2012. Disponível em: http://www.nmc.org/pdf/2012- technology-outlook-

brazilian-primary-and-secondary-education.pdf. Acesso em: outubro/2018.  

Kitchenham, B.; Brereton, P.; Budgen, D.; Turner, M.; Bailey, J.; Linkman, S.  “Systematic 

literature reviews in software engineering – A systematic literature review”. In: Information 

and Software Technology, v.51, p.7-15, 2009. 

Kleppe, A. G., Warmer, J. B., & Bast, W. “MDA Explained: The Model driven Architecture: 

practice and promises”, Addison-Wesley, 2003. 

Kordaki, M., “Diverse categories of programming learning activities could be performed 

within scratch”. In: 4th World Conference on Educacional Sciences, Barcelona, Sapain, 2012 

Kuhn, T. e Schwitter, R. “ Writing Support for Controlled Natural Languages”. In: Powers, D., 

Stockes, N. (eds.) Proceedings of ALTA, pp. 46-54. 2008. 

Ladeira, Lidia. “Processamento de linguagem natural: caracterizacao da produção científica 

dos pesquisadores brasileiros” Tese de doutorado. Biblioteca Digital da UFMG. Disponível 

em http://hdl.handle.net/1843/ECID-8B3Q6C. 

https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=15732650500&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56505757500&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57207862585&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57207863556&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063114778&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e204e89eba8c19fe2413f543f6e60c&sot=a&sdt=a&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22COMP%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=25&s=writing+AND+%22game+design%22&relpos=17&citeCnt=2&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063114778&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e204e89eba8c19fe2413f543f6e60c&sot=a&sdt=a&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22COMP%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=25&s=writing+AND+%22game+design%22&relpos=17&citeCnt=2&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19419?origin=resultslist
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19419?origin=resultslist
http://hdl.handle.net/1843/ECID-8B3Q6C


  

176 
 

Lancaster, F. W. “ Indexação e resumos: teoria e prática”. Brasília. Briquet de Lemos. 2003. 

Leite, Patricia da Silva; Mendonça, Vinícius Godoy de “Diretrizes para Game Design de Jogos 

Educacionais” in Simpósio Brasileiro de Jogos – SBGAMES, 2013. 

Liddy, E. D. Natural Language Processing. In: Encyclopedia of Library and Information 

Science, 2nd ed. New York: Marcel Decker, Inc., 2003. 

Lifelong Kindergarten, Scratch,  https ://scrat ch.mit.edu/ acessado em 20/03/2019. 

Likert, Rensis . “A Technique for the Measurement of Attitudes”. Archives of 

Psychology, 140:1-55, 1932. 

Liukas, L. “Hello Ruby: adventures in coding”. Feiwel & Friends, 2015. 

Lopes, Alexandre; Ohashi, Andrea. “Estimular o Pensamento Computacional através da 

Computação desplugada aos alunos do Ensino Fundamental”. Workshop de informática na 

escola – WEI, 2019. 

Lopes, Alexandre; Santana, Thalia; Braga, Adriano. “O ensino de pensamento computacional 

por meio de jogos desplugados e olimpíadas científicas: um relato de experiência nos anos 

finais do ensino fundamental”. Workshop sobre educação em computação – WEI, 2020. 

Maloney, J.; Resnick M.;Rusk N.;Silverman B.;Eastmond E. “The Scratch Programming 

Language and Environment” ACM Trans. Comput. Educ. 10, 4, Article 16 (November 2010), 

15 pages. DOI = 10.1145/1868358.1868363. http://doi.acm.org/10.1145/1868358.1868363. 

Mariasch, Steven; Silva, Luciano “Análise  de modelos de documentos de game design e 

proposta de padrão unificado” in Simpósio Brasileiro de Jogos – SBGAMES, 2017. 

Marinho, F. C. V., Giannella, T. R. and Struchiner, M. “Estudantes do Ensino Básico Como 

Desenvolvedores de Jogos Digitais: Contextos Autênticos de Aprendizagem para Educação 

em Ciências e Matemática”.  In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Campinas, São Paulo, 2011.  

Marques, D. L.; Costa, L. F. S.; Silva, M. A. A.; Rebouças, A. D. D. S. “Atraindo Alunos do 

Ensino Médio para a Computação: Uma Experiência Prática de Introdução a Programação 

utilizando Jogos e Python”. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE, 

Aracaju – SE, 2011. 

Mishra, Punya; Koehler, Matthew J. “Technological Pedagogical Content Knowledge: A 

Framework for Teacher Knowledge”  in Teachers College Record 108:1017-105,  2006. 

Motta, Rodrigo L.; Junior, José Trigueiro “Short game design document (SGDD)Documento 

de game design aplicado a jogos de pequeno porte e advergames: Um estudo de caso do 

advergame Rockergirl Bikeway. in Simpósio Brasileiro de Jogos – SBGAMES, 2013. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
https://www.researchgate.net/journal/0161-4681_Teachers_College_Record


  

177 
 

Motta, Rodrigo; Junior, José T. “Short game design document: documento de game design 

aplicado a jogos de pequeno porte e advergames”. In Art & Design Track - SBGAMES 2013. 

Nogueira, A. S.; Galdino, A. L. “Games como agentes motivadores na educação”. In: VIII 

Seminário Jogos eletrônicos, Educação e Comunicação. Salvador/BA. 2012. 

Noy, N. F.; MCGUINNESS, D. L. et al. “Ontology development 101: A guide to creating your 

first ontology”. [S.l.]: Stanford knowledge systems laboratory technical report KSL-01-05 and 

Stanford medical informatics technical report SMI-2001-0880, Stanford, CA, 2001.  

Nunes, D. J. “Ciência da Computação na Educação Básica”. ADUFRGS - Sindical, 6. jun. 2011. 

Disponível em: <http://www.adufrgs.org.br/artigos/ciencia-da-computacao-na-educacao-

basica/>. Acesso em: outubro/2018. 

OCDE. “Programme for International Student Assessment - PISA. Organisation for Economic 

Co-operation and Development. http://www.oecd.org/pisa/. accessed in 01/07/2019. 

Oliveira, R. N. R. de, Cardoso, R. P., Braga, J. C. B., & Rocha, R. V. “Frameworks para 

Desenvolvimento de Jogos Educacionais: uma revisão e comparação de pesquisas 

recentes.”.Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação - SBIE), 29(1), 854. 2018. 

Ppapert, S. “A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática”. Trad. 

Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

Pedersen, R. “Game design foundations”. 1.ED. Sudbury: Wordware publishing, INC. 2003 

Pereira, Francisco; Araújo, Luiz; Bittencourt, Roberto. “Intervenções de Pensamento 

Computacional na Educação Básica através de Computação Desplugada”. Workshop de 

Informática na Escola – WIE, 2019. 

Perucia , A. S., A. C. Berthêm, G. L. Bertschinger e R. R. C. Menezes. “Desenvolvimento de 

Jogos Eletrônicos: teoria e prática”. São Paulo: Novatec Editora, 2005. 

Pimentel, Mariano. Princípios da Educação Online: para sua aula não ficar massiva nem 

maçante! Revista SBC Horizontes. Disponível em 

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/principios-educacao-online/. 2020. 

Prensky, M. “Não me atrapalhe, mãe – eu estou aprendendo”. São Paulo: Phorte, 2010. 

Prensky, Marc. “Aprendizagem baseada em jogos digitais”. São Paulo: Editora  Senac São 

Paulo, 2012. 

Pulman, S.G., “Controlled Language and Knowledge Representation”. In Proceedings of the 

First International Workshop on Controlled Language Applications, Katholieke Universiteit 

Leuven, Belgium, March 1996, pg. 233-242. 

http://www.oecd.org/pisa/


  

178 
 

R. Schwitter, “Controlled natural language,” Disponível em: 

http://sites.google.com/site/controllednaturallanguage/, Acessado em: novembro/2018. 

Rebouças, A. D. D. S.; Marques, D. L.; Costa, L. F. S.; Silva, M. A. A. “Aprendendo a Ensinar 

Programação Combinando Jogos e Python”. In: XXI Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação – SBIE, 2010. 

Rocha, Tobias; Fernandes, Kleber; Lucena, Márcia; Aranha, Eduardo; Nunes, Isabel. 

“Educacional Digital Game Producion: A Survey on Pratice in the Educacional Context”. XIII 

Conferência Latino Americana de Tecnologias de Aprendizagem – LACLO 2018. 

Ryan, T. “Learning the Ways of the Game Development Wiki”. Disponível e m : h t t p : / / w 

w w. g a m a s u t r a . c o m / v i e w / 

feature/4094/learning_the_ways_of_the_game_.php? page=. 2011.  

Sá, E. J. V; Teixeira, J. S. F; Fernandes, C. T. “Design de atividades de aprendizagem que usam 

Jogos como princípio para Cooperação”. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação – SBIE, 2007. 

Salen, K.; Zimmerman, E. “The game design reader: A rules of play anthology”. MIT press, 

2006. 

Santana, A. “Análise do Processo Metodológico de Montagem de um Brinquedo de 

Programar”. Dissertação de Mestrado. Universidade do Vale do Itajaí. 2015, 93p. 

Santana, Bianca; Chavez, Christina; Bittencourt, Roberto. “Uma proposta de avaliação de 

conceitos, práticas e perspectivas de pensamento computacional” V Congresso sobre 

Tecnologias e Educação – CTRL+E, 2020. 

Santos, Fernanda Maria. “A produção de textos em ambientes digitais: possíveis caminhos 

para o ensino da escrita”. Revista Língua e Linguística. editorarevistas.mackenzie.br.  2018. 

Sarinho, Victor Travassos “Uma Proposta de Game Design Canvas Unificado” in Simpósio 

Brasileiro de Jogos – SBGAMES, 2017. 

Schell, Jesse. “ The art of game design: a book of lenses”. CRC Press, 3rd Edition, 2019.  

Schmidt, D. C. “ Guest Editor's Introduction: Model-Driven Engineering”. Computer, 39(2), 

25-21, 2006. 

Schmitz, B., Czauderna, A., Klemke, R. and Specht, M. “Game based learning for computer 

science education”, Proceedings of Computer Science Education Research Conference, 

Heerlen, The Netherlands, pp.81–88, 2011. 

Schneuwly, Bernard; Dolz, Joaquin “Gêneros orais e escritos na escola”. Campinas/SP: 

Mercado de Letras, 2004. 



  

179 
 

Schwitter, Rolf. “Controlled Natural Language”. Disponível em 

http://sites.google.com/site/controllednaturallanguage/ Acesso em fevereiro de 2019. 

Seiter, L.; Foreman, B. Modeling the learning progressions of computational thinking of 

primary grade students. . p.59, 2013. ACM Press. Disponível em: 

<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2493394.2493403>. Acesso em: 21/1/2016. 

Shaffer, D.W. “Epistemic frames for epistemic games”. Computers & Education, 46, 2006-b. 

pp.223-234. 

Shaffer, David Williamson. “How Computer Games Help Children Learn”. New York; Palgrave 

MacMillian, 2006.  

SIDHU, M. S. “Technology-assisted problem solving for engineering education: interactive 

multimedia applications”. Hershey: Engineering Science Reference, 2010. 

Souza, Felipe; Nunes, Maria Augusta. “Práticas e resultados obtidos na aplicação do 

Pensamento Computacional Desplugado no ensino básico: Um Mapeamento Sistemático”. 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE, 2019. 

Staab, S.; Studer, R. “Handbook on Ontologies”. Berlin: Springer, 2004. 

SUÁREZ-FIGUEROA, M. C.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; VILLAZÓN-TERRAZAS, B. “How to write and 

use the ontology requirements specification document”. In: SPRINGER. [S.l.],2009. p. 966–

982.  

Tan, D.A.L., Lee, B.C., Ganapathy, M., Kasuma, S.A.A. “Language learning in the 21st century: 

Malaysian ESL students' perceptions of Kahoot!” International Journal of Virtual and 

Personal Learning Environments  9(2), pp. 55-71. 2019. 

Tang, S. and M. Hanneghan. “State-of-the-Art Model Driven Game Development: A Survey 

of Technological Solutions for Game-Based Learning”, Journal of Interactive Learning 

Research, in print 2011. 

Tang, Stephen Kelang, Hanneghan, Martin.  “Towards a Domain Specific Modelling Language 

for Serious Game Design” In: 6th International Game Design and Technology Workshop - 

GDTW, 2008. 

Tang, Stephen. “A model-driven framework to support games development: an application 

to serious games”. Tese de Doutorado. Liverpool John Moores University. 2013. 

Tang, Stephen; Hanneghan, Martin; Carter, Christopher. “A Platform Independent Game 

Technology Model for Model Driven Serious Games Development”. Academic Publishing 

International Ltd. 2013. 

https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208013339&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210935532&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55386123100&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200394651&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071941686&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e204e89eba8c19fe2413f543f6e60c&sot=a&sdt=a&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22COMP%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=25&s=writing+AND+%22game+design%22&relpos=13&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071941686&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e204e89eba8c19fe2413f543f6e60c&sot=a&sdt=a&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22COMP%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=25&s=writing+AND+%22game+design%22&relpos=13&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100200659?origin=resultslist
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100200659?origin=resultslist


  

180 
 

Tobias, S., Fletcher, J. D., Bediou, B., Wind, A. P., & Chen, F. “Multimedia learning from 

computer games”. In R. E. Mayer, Ed. The Cambridge handbook of multimedia learning, 2nd 

ed., New York, NY: Cambridge University Press, pp. 762–784. 2014. 

Torrente, J., Blanco, Á., Marchiori, E.J., Moreno-ger, P., Fernández-Manjón, B., Del Blanco, Á. 

“Introducing educational gamesin the learning process”. IEEE Education Engineering 

EDUCON 2010 Conference, vol. 127, pp. 1121–1126. In https ://doi.org/10.1109/educo 

n.2010.54930 56 

Travassos, G.H.; Gurov, D.; Amaral, E. “Introdução à engenharia de software experimental”. 

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002. 

Vieira, Renata; Lopes, Lucelene “Processamento de Linguagem Natural  e o Tratamento 

Computacional de Linguagens Científicas” Linguagens Especializadas em Corpora. EdiPUCRS, 

Porto Alegre, 2010.  

Wainer, J. “Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a ciência da computação”. 

Disponível em 

https://www.researchgate.net/profile/Jacques_Wainer/publication/237601058_Metodos_d

e_pesquisa_quantitativa_e_qualitativa_para_a_Ciencia_da_Computacao/links/59ccf98da6f

dccf8cf34b732/Metodos-de-pesquisa-quantitativa-e-qualitativa-para-a-Ciencia-da-

Computacao.pdf  

Wandy, Y.; Storey, V. C.; Weber, R. “An ontological analysis of the relationship construct in 

conceptual modeling”. ACM Transactions on Database Systems, New York, v. 24, n. 4, p. 

494-528, 1999. 

Wandy, Y.; Weber, R. Mario. “Bunge’s ontology as a formal foundation for information 

systems concept”s. In: WEINGARTNER, P.; DORN, J. W. G.(Ed.). Studies on Mario Bunge’s 

treatise. Amsterdam: Rodopi, 1990.p.123-153. 

Werlich, C. Crema, C. Kemczinski, A. Gasparini, I. “Pensamento Computacional no Ensino 

Fundamental I: um estudo de caso utilizando computação desplugada”. Congresso Brasileiro 

de Informática na Educação – CBIE 2018 

Werlich, Claudia; Crema, Cristiani; Kemczinski Avanilde; Gasparini, Isabela. “Pensamento 

Computacional no Ensino Fundamental I: um estudo de caso utilizando Computação 

Desplugada”. Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 2018. 

Wing,  J.  “Computacional  Thinking”.  In: COMMUNICATIONS OF THE ACM. 49, New York, 

2006. p. 33-35. 

Winn, Brian M. “The Design, Play, and Experience Framework” In book: Handbook of 

Research on Effective Electronic Gaming in Education, pp.1010-1024. 2009. 

Wohlin, C. “Experimentation in Software Engineering”. Springer Verlag, 2012.  



  

181 
 

Yin, R. K. “Case Study Research: Design and Methods” SAGE Publications, Inc; 5. Edição, 

2013. 

Zamzami, E.M.; Tarigan, J.T.; Zendrato, N.;Yoga, A.P.; Faisal, M. “Exercising the students 

computacional thinking ability using Bebras Challenge”. Journal of Physics: Conference 

Series, Volume 1566, 4th International Conference on Computing and Applied Informatics 

2019 (ICCAI 2019) 26-27 November 2019, Medan, Indonesia. 

 

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/volume/1742-6596/1566
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1566/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1566/1
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PROJETO GAME CRIATIVO 

Apague as orientações em vermelho na medida em que você for elaborando o projeto do seu jogo.  

Título do jogo: Escreva aqui 

História: 
Escreva a história do seu jogo, contando onde ele se passa, quais são os personagens, o que acontece com eles, 
quais elementos surgem, o que os personagens buscam, quais os possíveis obstáculos eles encontram pelo 
percurso e como eles sairão vitoriosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:  
Destaque aqui os objetivos do personagem, de acordo com o que você mencionou na história. 
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Descrição dos principais elementos: 

1. Cenário: 
       Descreva aqui o cenário em detalhes, conforme você mencionou onde a história se passa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Personagens: 
Escreva aqui todos os personagens, a partir do que você registrou na história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetos: 
Escreva aqui todos os objetos que apareceram na história. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Especificação dos controles 

1. Regras  
       Escreva aqui 
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Vitória 
Derrota 
Pontuação 
Outras regras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fluxos 
       Detalhe aqui todo o percurso do jogo. Pode ser na forma de desenho das etapas. 
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3. Controles  
       Como você vai controlar o jogo? 
 
 
 
 
 
 

4. Ações 
Liste aqui as ações que vão ser desempenhadas pelos personagens, de acordo com a história criada por você. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras informações 
 
       Escreva aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR:       Escreva aqui 

DATA:       Escreva aqui 
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Guia do Professor 

GameCriativo  
 

Desenvolver jogos em sala de aula: uma oportunidade para trabalhar o 

pensamento computacional e produção textual 

Fernandes, Kleber T. et al. (2020) “Guia do Professor GameCriativo”.  
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Disponível em: <www.gamecriativo.com.br> 

 

Apresentação 

Os jogos digitais fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano e já são 

considerados ferramentas de ensino e aprendizagem. No entanto, sua 

produção e documentação é uma tarefa muito complexa que requer 

habilidades de programação e conhecimento de várias áreas. Isso tem 

dificultado o desenvolvimento de jogos em sala de aula. Por outro lado, alguns 

professores têm se dedicado a propor essa atividade como forma de 

possibilitar que seus alunos aprendam os conteúdos escolares de maneira mais 

significativa e, consequentemente, melhorem os índices de aprendizagem 

medidos pelos diversos instrumentos de avaliação nacionais e internacionais. 

Uma abordagem desplugada de criação de jogos a partir da linguagem natural, 

na qual os fundamentos da computação sejam aprendidos de forma lúdica e 

sem uso de computadores, mostra-se como uma alternativa para adoção da 

aprendizagem baseada em jogos. Neste contexto, a abordagem Game Criativo 

propõe a criação de jogos de maneira desplugada a partir da produção textual 

por alunos e professores em sala de aula. Estudos preliminares mostram que a 

abordagem promove o desenvolvimento do pensamento computacional dos 

alunos, bem como os motivam a produzirem textos, desenvolvendo as 

habilidades de escrita, podendo assim contribuir para melhoria das avaliações 

da aprendizagem. 

O Guia do Professor 

Esse caderno é fruto das pesquisas desenvolvidas pela equipe do Game 

Criativo e vai auxiliá-lo a utilizar essa abordagem. Aqui serão apresentados os 

principais conceitos, metodologia e ideias de aplicação imediata com seus 

alunos. 

Convidamos você a conhecer o Game Criativo e começar a auxiliar seus alunos 

a produzirem seus próprios jogos, desenvolverem as habilidades do 

pensamento computacional, a leitura e a produção textual.   

Mãos à obra! 
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Kleber Tavares Fernandes 

Autor da Abordagem 
Game Criativo, 
doutorando em Ciências 
da Computação pelo 
PPgSC - UFRN e professor 
do DCETI - UFERSA. 
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Visão geral 

Objetivo: Desenvolver um jogo a partir da produção textual dos alunos. 

Requisitos: Assistir o tutorial de capacitação. 

 

 
 

1. Apresente a proposta da atividade  
 

 
 

2. Apresente os elementos do catálogo de objetos  
 

 3. Verifique a necessidade de expandir o catálogo com elementos 
produzidos pelos alunos 
 

 
 

4. Idealize o jogo 

 5. Produza o texto 

 6. Analise o texto 

 7. Construa o jogo 

 8. Teste e valide o jogo 

 9. Socialize 
 

 10. Compartilhe sua experiência 
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Apresente a proposta da 

atividade 

Comece reunindo os alunos para apresentar a proposta e trocar 

ideias para o projeto. 

Explique os principais elementos de um jogo (Game Design) 

 

 

Defina os grupos de trabalho.  

Apresente alguns exemplos e tipos de jogos já existentes.  

 

Apoio 

Assista o tutorial de capacitação sobre o tema Game Design de Jogos.  

 

Que tal 

produzirmos 

um jogo em 

sala de aula?  

 

 

Game Design 

Jogo 

Título 

História 

Audio 

Sons 

Trilha sonora 

Controles 

Regras  

Fluxos 

Controles 

Ações 

Elementos de 
Interface 

Personagens 

Objetos 

Cenários 
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Apresente os elementos do 

catálogo de objetos 

Distribua o kit de cartões (catálogo de objetos) contendo exemplos de  

elementos que podem compor um jogo.  

Explique como podem ser utilizados os cartões.  

Cada grupo de trabalho receberá um kit. 

 

O catálogo de objetos são cartões impressos contendo imagens de 

personagens, objetos, ações e cenários que podem ser utilizados 

na elaboração do jogo. Os alunos devem manipular os cartões 

como forma de inspiração para estruturação da ideia e os 

elementos do jogo. 

 

 

 

 

 

Vamos 

conhecer os 

elementos de 

um jogo? 
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Verifique a necessidade de 

expandir o catálogo 

Analise junto com os alunos a necessidade de acrescentar novos 

elementos ao catálogo de objetos. 

Distribua cartões em branco para que os alunos desenhem seus novos 

objetos. 

Poderão ser incluídos elementos impressos nos cartões ou outros 

materiais a disposição da turma. 

 

 

 

 

Faça algumas perguntas 

Temos todos os elementos necessários a construção da ideia do seu 

jogo? 

Como podemos acrescentar novos objetos ao catálogo? 

 

 

 

Temos os 

elementos do 

jogo no 

catálogo?  
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Idealize o jogo 

Reúna o grupo em círculo e pergunte: “Que tipo de jogo vocês gostariam 

de produzir?” 

Auxilie o grupo a pensar na ideia do jogo. 

Incentive o grupo a escrever o primeiro rascunho da ideia principal do 

jogo. 

Utilize o catálogo de objetos selecionando os elementos necessários 

para o jogo sobre a mesa. 

 

Faça algumas perguntas 

Qual a ideia central do jogo? 

Qual o tipo do jogo? 

Qual o objetivo do jogo? 

Onde o jogo se passa (cenário)? 

Quem são os personagens? 

Quais são os elementos necessários? 

Existe algum diálogo entre os personagens? 

Qual a narrativa do jogo? 

Quais as regras do jogo? 

Existe pontuação? 

Como o jogo se inicia e se encerra? 

Como será a movimentação do jogo? 

Como jogar? 

Qual o título do jogo? 

O jogo é envolvente, divertido e atrativo? 

O jogo favorece a aprendizagem de algum conteúdo ou desenvolvimento 

de alguma habilidade? 

 

Qual a ideia do 

seu jogo? 

 

 

 

 

“A idealização do seu próprio jogo 

pode configurar-se como um fator 

motivacional para a sua produção 

textual dos alunos”. 
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Produza o texto 

Oriente os alunos a iniciar a escrita do texto que especificará o jogo. 

Considere a estrutura do jogo montada com os elementos do catálogo 

de objetos espalhados sob a mesa. 

Oportunize aos alunos desenvolverem sua capacidade de expressar 

ideias com clareza, numa situação de escrita lúdica e prazerosa.  

O texto deve apresentar a história, o cenário, os personagens, as 

regras e demais elementos do jogo, de acordo com o modelo de 

game design apresentado na página 4. 

 

 

 

 

Faça algumas perguntas 

Que tal registrar a ideia do seu jogo num texto? 

Vamos escrever a história do jogo? 

O cenário, regras, elementos e  personagens foram descritos? 

Vamos ler o texto produzido para o grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

Que tal registrar 

a sua ideia num 

texto?  
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Analise o texto 

Verifique se o texto está escrito segundo as normas convencionais da 

língua escrita e se possui todos os elementos necessários a produção do 

jogo (game design). Essa tarefa pode ser feita com a participação dos 

autores do texto. 

Dê feedback aos alunos. Discuta o texto com eles. 

Proponha/oriente os ajustes necessários. 

 

 

 

 

 

 

Faça algumas perguntas 

A escrita do texto está correta?  

Obedece às normas da linguagem escrita? 

O texto contém a descrição de todos os elementos do jogo? 

As etapas do jogo estão descritas? 

O texto representa claramente o jogo idealizado? 

Ao ler o texto é possível compreender o funcionamento do jogo? 

Seu texto está 

completo e 

correto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

“A escrita e reescrita do texto pode 

favorecer o desenvolvimento das 

habilidades da leitura e escrita, uma vez 

que os alunos têm a oportunidade de 

rever seu texto e fazer os ajustes 

necessários à boa produção textual, 

sendo mediados pelo professor”.  
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Construa o jogo 

Auxilie os alunos na construção do jogo. 

Oriente os alunos a listar os materiais necessários. 

Auxilie no planejamento da construção do jogo. 

A produção do jogo deve considerar os elementos selecionados no 

catálogo de objetos.  

Os alunos releem o texto, selecionam os elementos necessários e 

constroem o jogo utilizando os diversos materiais listados anteriormente. 

Após essa etapa, os alunos terão à disposição o seu próprio jogo pronto 

para ser jogado, testado, validado e socializado com os demais alunos da 

turma. 

 

 

 

 

 

Que tal 

produzir o 

jogo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

 

 

 

 

Teste e valide o jogo 

Oportunize os alunos do grupo a jogarem e testarem seu próprio jogo. 

Auxilie os alunos a verificarem possíveis falhas nas regras ou falta de 

elementos do jogo. 

Oriente a realização dos ajustes necessários. 

Verifique a necessidade de revisitar o texto. 

 

 

 

 

Faça algumas perguntas 

O jogo funcionou como o esperado? 

Existe alguma falha em sua produção e execução? 

Há necessidade de ajuste no jogo? 

Há necessidade de ajuste no texto? 

 

 

 

 

 

Vamos testar o 

jogo? 
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Socialize o jogo 

Oportunize uma rodada de jogos onde toda a turma experimentará o 

jogo dos colegas. 

 

  

 

 

 

 

 

Faça algumas perguntas 

O jogo é envolvente, divertido e atrativo? 

O jogo favorece a aprendizagem de algum conteúdo ou desenvolvimento 

de alguma habilidade? 

O que você achou da experiência de criar jogos? 

O que você acho da experiência de jogar os jogos dos colegas? 

 

 

 

 

 

 

Vamos jogar 

com os colegas?  
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Compartilhe sua experiência 

Publique fotos, relatos e outros materiais que julgar necessário no site. 

Toda a experiência com o uso da abordagem Game Criativo, ao final, 

pode ser compartilhada com outros educadores dentro e fora do espaço 

escolar. 

 

 

 

 

 

Acesse o site 

Faça seu cadastro no site e compartilhe sua experiência. 

http://www.gamecriativo.com.br 

Vamos 

compartilhar 

nosso trabalho?  
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O Guia do Professor é um material orientativo sobre o uso da Abordagem 

Game Criativo. É parte integrante da Tese de Doutorado de Kleber Tavares 

Fernandes, orientado pelos professores Dr. Eduardo Aranha e Dra. Márcia 

Lucena, pelo Programa de Pós Graduação em Sistemas e Computação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - Brasil. 

Todos os direitos reservados. 

Fernandes, Kleber T. et al. (2020) “Guia do Professor GameCriativo”. 

Disponível em: <www.gamecriativo.com.br> 

Contato: kleber76@gmail.com 
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Guia do aluno 

Desenvolver jogos em sala de aula: uma oportunidade para 

trabalhar o pensamento computacional e produção textual 

 

www.gamecriativo.com.br 



Apresentação 

Os jogos digitais fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia e já 
são considerados ferramentas de ensino e de aprendizagem.  

Apresentamos a abordagem Game Criativo que permite professores e 
alunos trabalharem no projeto de desenvolvimento de um jogo em 
sala de aula e assim, aprenderem conceitos computacionais, 
desenvolverem o pensamento computacional e as habilidades de 
leitura e escrita. 

Esse guia vai ajudar a você criar o seu próprio jogo a partir de uma 
produção textual de maneira muito divertida. 

Vamos lá? 



1º Passo 
Conheça os principais elementos de um jogo 



A história 
Narra/descreve os fatos, elementos e 
ações que giram em torno do jogo. Nele 
estão presentes o lugar, o tempo, o 
enredo, as regras e os personagens do 
jogo. 

#DICA1 

Qual o título do jogo? 

O jogo acontece em que período? 
(tempo) 

Existem personagens? 

Onde eles estão? (espaço) 

Como é o jogo? (inicio, meio e fim) 

Quais as regras? 

 



O cenário 
É o conjunto de elementos 
visuais que compõem o espaço 
onde se passa o jogo. 

É o lugar onde ocorre a 
história do jogo. 

#DICA2 

Onde se passa o jogo? 

Numa floresta, no mar, numa 
cidade, num labirinto, etc. 

Existe mais de um cenário? 
(fases do jogo) 

 



Os personagens 
São os elementos atuantes da 
história do jogo. Podem ou não 
interagir com o jogador.  

Podemos ter personagens 
neutros, heróis e vilões.  

Podem ser das mais variadas 
formas como pessoas, animais, 
seres fictícios e objetos. 

#DICA3 

Quem são os personagens do 
jogo? 

Qual o papel dos personagens? 

 



Os objetos 
São coisas materiais que são 
incluídos para compor o jogo. 

Podem interagir ou não com os 
personagens. 

#DICA3 

Objetos podem ser qualquer 
coisa, como: pedras, árvores, 
bolas, obstáculos, etc. 

Podem se movimentar ou não. 

 



As regras 
São as normas que definem o 
funcionamento do jogo.  

Podem incluir as regras para os 
elementos do jogo e para o jogador. 

#DICA4 

Como os personagens devem se 
comportar? 

Quais são as regras de pontuação do 
jogo? 

Como o jogo é finalizado? 

Quais as consequências caso 
descumpra uma regra? 

 



O fluxo 
O fluxo do jogo é basicamente 
o caminho que o jogador ou 
personagem deve percorrer até 
atingir o objetivo do jogo. 

Pode ser descrito ou 
representado através de um 
desenho (fluxograma). 

 



Controles e ações 
Como o jogo deve ser 
controlado? Controles são as 
formas de interação entre o 
jogador e os elementos 
(personagens/objetos) do jogo. 

Ex. Manual, controle remoto, 
toque, etc. 

Quais as ações do Jogo? Define 
as ações dos personagens a 
partir de um comando do 
jogador ou do próprio jogo. 

Ex. Pular, correr, lançar, etc. 

 



Áudio 
São os elementos sonoros do 
jogo. Dividem-se em trilha 
sonora e sons. 

Trilha sonora é o conjunto de 
músicas do jogo. Podem compor 
a abertura, passar durante todo 
ou parte do jogo, momentos 
especiais e encerramento. 

Sons são áudios curtos associados 
geralmente às ações do jogo. Ex. 
grito, toque de corneta, voz, som 
de um animal, etc. 



2º Passo 
Conheça o catálogo de objetos 



Catálogo de 
Objetos 
O catálogo de objetos são cartões 
impressos contendo imagens de 
personagens, objetos, ações e 
cenários que podem ser utilizados 
na elaboração do jogo.  

Peça ao seu professor  para 
manipular os cartões como 
forma de inspiração para 
estruturação da ideia e os 
elementos do seu jogo. 

Você pode incluir outros 
elementos ao catálogo de objetos. 



3º Passo 
Idealize o seu jogo 



Qual a ideia do 
seu jogo? 
Reúna os seu amigos e 
discutam qual a ideia central 
do jogo que será produzido. 

Definam o título, a história, o 
objetivo, o cenário, os 
personagens, as regras e todos 
os elementos necessários do 
jogo. 

Registrem em seu caderno. 



4º Passo 
Escreva o texto relativo ao seu jogo 
(game design) 



Modelo para estruturar o texto 
• Título 

• Objetivo 

• História 
• descrição do lugar, personagens e outros 

elementos, o que acontece, quais as ações 
dos personagens, se eles pretendem 
conseguir algo). 

• Especificação dos controles 
• Regras  

• Fluxos 

• Controles  

• Ações 

Game Design 

Jogo 

Título 

História 

Audio 

Sons 

Trilha sonora 

Controles 

Regras  

Fluxos 

Controles 

Ações 

Elementos de 

Interface 

Personagens 

Objetos 

Cenários 

Baixe o modelo no site www.gamecriativo.com.br 



Revisite o seu 
texto 
Sua produção textual deverá 
passar pela análise do seu 
professor. 

É importante que você sempre 
revisite seu texto para fazer os 
ajustes necessários. 

Veja se o texto está escrito de 
maneira correta e se contêm 
todas as informações necessárias 
para a compreensão do seu jogo. 

Peça a ajuda de colegas e do seu 
professor ! 



5º Passo 
Construa o jogo 



Construa o jogo 
Selecione os elementos 
necessários para construir o jogo. 

Faça o levantamento e 
providencie os materiais com a 
ajuda de um adulto. 

Inicie a materialização do jogo. 

O jogo deve refletir o que está 
escrito no texto. 

Ao realizar a construção de jogos 
utilizando materiais diversos e 
não softwares, você está 
utilizando o conceito de 
computação desplugada. 

 



6º Passo 
Teste seu jogo 



Vamos jogar? 
Agora é a hora de testar o seu 
jogo. 

Reúna os colegas do seu grupo 
para experimentar o jogo. 

Verifique se tudo está 
funcionando normalmente. 

Faça os ajustes necessários no 
jogo. 

Não esqueça de voltar ao texto 
para verificar a coerência com 
o jogo. 



Chegamos ao fim! 
Seu jogo está pronto para ser compartilhado 
com as outras crianças da sua escola. 
 
Divirtam-se! 
 



O Guia do Aluno é um material orientativo sobre o uso da Abordagem Game Criativo.  
 

É parte integrante da Tese de Doutorado de Kleber Tavares Fernandes, orientado pelos 
professores Dr. Eduardo Aranha e Dra. Márcia Lucena, pelo Programa de Pós Graduação em 
Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - Brasil. 

 
Todos os direitos reservados. 

 
Fernandes, Kleber T. et al. (2020) “Guia do Professor GameCriativo”.  

Disponível em: www.gamecriativo.com.br 
 

Contato: kleber76@gmail.com 

http://www.gamecriativo.com.br/
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Template de Idealização 
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Uma Abordagem de Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional a Partir da Especificação de Jogos 

utilizando Linguagem Natural. 
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Escola:  Turma:  

Aluno(a):  Pontuação:  

Professor(a):  

 

PRE TESTE – PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 

Esse questionário faz parte do estudo de caso realizado pelo pesquisador Kleber Tavares Fernandes com 

alunos do 5º ano do NEI-CAP/UFRN. Será aplicado antes do uso da abordagem Game Criativo para avaliar as 

habilidades de informática e pensamento computacional dos participantes. É formado por 10 questões de múltipla 

escolha com base no BEBRAS International Challenge on Informatics and Computational Thinking. As questões 

foram selecionadas de acordo como a faixa estaria dos alunos (9 a 10 anos) com os seguintes níveis de dificuldade: 

 Fácil – A 

o Questões corretas: +6 pontos 

o Questões incorretas: 0 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 Intermediário - B 

o Questões corretas: +9 pontos 

o Questões incorretas: -2 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 Difícil - C 

o Questões corretas: +12 pontos 

o Questões incorretas: -4 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

Os alunos iniciam o questionário com 13 pontos e devem contabilizar o máximo de 100 pontos. Deve ser 

realizado em até 40 minutos. 

Vamos iniciar? Boa sorte e divirta-se! 
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QUESTÃO 1 – CINCO PALITOS (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

Jorge tem cinco palitos. Ele os coloca sobre a mesa e cria esta forma: 

 

Ana vem para a mesa. Ela move um dos palitos para outro lugar: 

 

Então Marcos chega à mesa e também move um dos palitos para um lugar diferente. 

Que forma Marcos não pode fazer? 

    
A B C D 

 

  



 

  

Uma Abordagem de Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional a Partir da Especificação de Jogos 
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QUESTÃO 2  – BOLAS (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

Bolas numeradas rolam rampas. A ordem das bolas muda quando elas caem nos buracos. Quando um bola chega a 

um buraco, se houver espaço suficiente, a bola cai; caso contrário, a bola passa pelo orifício. Pode ser puxado um 

pino na parte inferior de cada orifício que ejeta as bolas. Aqui está um exemplo: 

 
Situação inicial Após as bolas pararem de rolar Resultado final após retirar o pino 

Dez bolas rolam pela rampa mostrada abaixo. Três furos A, B e C têm espaço para 3, 2 e 1 bolas, como mostrado. 

Os pinos são puxados na ordem A, B, C, somente após todas as bolas terem parado de rolar. 

 

Qual das alternativas a seguir é o resultado final? 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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QUESTÃO 3 – PAPEL DE PAREDE (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

Gabriel está fazendo um papel de parede. Ela usa pedaços retangulares de tamanhos diferentes. Cada peça tem 

apenas uma cor e um padrão de figura. Ela nunca coloca as peças que ultrapassem o quadro. Às vezes, Gabriel  

cobre parte de uma  peça com uma nova peça retangular de cor diferente. 

Em que ordem Gabriel colocou o papel de parede? 

 

 

A 

 
B 

 
C 

 
D 
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QUESTÃO 4 – LABIRINTO DE DOCES (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

 

Um robô está programado para coletar o maior número possível de doces. Faz isso enquanto caminha pelas células. 

Cada célula da grade abaixo possui 0, 1, 2 ou 3 doces. 

O robô começa no canto inferior esquerdo e termina no canto superior direito. O robô só pode se mover para a 

direita ou para cima. 

 

 

 

Qual o número máximo de doces coletados pelo melhor caminho feito pelo robô? 

 

10 12 14 16 
A B C D 
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QUESTÃO 5 – SUCO DE FRUTAS (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

Quatro amigos estão em uma viagem e decidem parar para tomar um suco de frutas em uma lanchonete nas 

proximidades. 

Cada um dos amigos tem uma preferência pela fruta que deseja, conforme mostrado na tabela abaixo. 

A lanchonete oferece quatro tipos de suco, no entanto, eles estão ficando sem estoque e têm apenas um de cada. 

O suco que cada pessoa prefere está listado abaixo com um número de corações no cabeçalho da coluna para 

mostrar o quanto eles gostam da bebida. 

Atribua um sabor de suco a cada pessoa. 

 

Marque a letra que corresponde ao sabor do suco atribuído a cada pessoa. 

 A B C D 

ANNA PERA PERA PESSEGO TANGERINA 

BERNARD PESSEGO TANGERINA TANGERINA PESSEGO 

CHRISTINE TANGERINA PESSEGO PERA MORANGO 

DANIEL MORANGO MORANGO MORANGO PERA 
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QUESTÃO 6 – TROCA DE CORES (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

 

Milão construiu um robô que lê quadrados coloridos, muda de cor e move um quadrado para a esquerda ou um 

quadrado para a direita. 

O robô age de acordo com regras como estas: 

 Se você vir um quadrado vermelho, altere sua cor para verde e se mova um quadrado para a direita. 

Se você vir um quadrado vermelho, altere sua cor para verde e se mova um quadrado para a esquerda. 

No início, o robô está parado mais à esquerda. Ele detecta a cor do quadrado, encontra a regra que começa com 

essa cor, altera a cor do quadrado e se move de acordo com a regra. Em seguida, o robô repete o mesmo 

procedimento para o quadrado em que está, e assim por diante. Se não encontrar uma regra apropriada ou sair dos 

quadrados, para. 

O robô recebeu esta sequência de quadrados: 

 

E as seguintes regras: 

    

Como serão os quadrados quando o robô parar? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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QUESTÃO 7 – MATRIZ DE IMAGENS (Adaptado do Bebras 2017 UK) 

Benjamin é convidado a encher uma caixa com formas diferentes. A caixa possui 9 seções. 

Regras: 

 Deve haver apenas uma da mesma forma em cada linha. 

 Deve haver apenas uma da mesma forma em cada coluna. 

Benjamin tem quatro tentativas! 

Qual das seguintes caixas está correta? 

A B C D 

    
 

  



 

  

Uma Abordagem de Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional a Partir da Especificação de Jogos 

utilizando Linguagem Natural. 

 
 

239 
 

QUESTÃO 8 – LABIRINTO (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Quatro castores começam a nadar de lugares diferentes. Eles só nadam para a frente e sempre seguem as setas. 

Quais castores alcançarão o morango? 

 

 

A – 1 e 3 

B – 3 e 4 

C – 1 e 2 

D – 3 e 4 
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QUESTÃO 9 – DIREÇÕES (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Em um armazém, três robôs sempre trabalham em equipe. Quando a equipe recebe uma instrução de direção (N, 

S, E, W), todos os robôs na grade se moverão um quadrado nessa direção ao mesmo tempo. 

Depois de seguir uma lista de instruções, todos os robôs pegam o objeto encontrado em seu quadrado final. 

Por exemplo, se dermos a lista N, N, S, S, E à equipe, o robô A pegará um cone, o robô B pegará um anel e o robô C 

pegará um cone. 

 

 

Qual lista de instruções pode ser enviada aos robôs para que a equipe escolha exatamente uma esfera, um 

cone e um anel? 

 

A - N, E, E, E 

B - N, E, E, S, E 

C - N, N, S, E, N 

D - N, E, E, S, W  
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QUESTÃO 10 – PORÇÕES MÁGICAS (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Fernando descobriu cinco novas poções mágicas: 

 Uma faz orelhas mais longas 

 Outra faz os dentes mais longos 

 Outra faz bigodes encaracolados 

 Outra vira o nariz branco 

 A última torna os olhos brancos. 

Fernando colocou cada poção mágica em um copo separado. Ele colocou água pura em outro copo, então há seis 

copos no total. Os copos são rotulados de A a F. O problema é que ele esqueceu de registrar qual copo contém qual 

poção mágica! 

 

Para descobrir qual poção existe em cada copo, o Fernando montou os seguintes experimentos: 

 Experimento 1: Um castor bebe dos copos A, B e C juntos - os efeitos são mostrados na Figura 1. 

 Experimento: Um castor bebe dos copos A, D e E juntos - os efeitos são mostrados na Figura 2. 

 Experimento: Um castor bebe dos copos C, D e F juntos - os efeitos são mostrados na Figura 3. 

 

Qual copo contém água pura? 

A – Copo A 

B – Copo B 

C – Copo C 

D – Copo D 

E – Copo E 

F – Copo F 
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Escola:  Turma:  

Aluno(a):  Pontuação:  

Professor(a):  

 

PÓS TESTE – PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 

Esse questionário faz parte do estudo de caso realizado pelo pesquisador Kleber Tavares Fernandes com 

alunos do 5º ano do NEI-CAP/UFRN. Será aplicado antes do uso da abordagem Game Criativo para avaliar as 

habilidades de informática e pensamento computacional dos participantes. É formado por 10 questões de múltipla 

escolha com base no BEBRAS International Challenge on Informatics and Computational Thinking. As questões 

foram selecionadas de acordo como a faixa estaria dos alunos (9 a 10 anos) com os seguintes níveis de dificuldade: 

 Fácil – A 

o Questões corretas: +6 pontos 

o Questões incorretas: 0 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 Intermediário - B 

o Questões corretas: +9 pontos 

o Questões incorretas: -2 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

 Difícil - C 

o Questões corretas: +12 pontos 

o Questões incorretas: -4 pontos 

o Questões não realizadas: 0 pontos 

Os alunos iniciam o questionário com 13 pontos e devem contabilizar o máximo de 100 pontos. Deve ser 

realizado em até 40 minutos. 

Vamos iniciar? Boa sorte e divirta-se! 
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QUESTÃO 1 – SEQUENCIA DE NÚMEROS (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Duas equipes de 15 jogadores são mostradas abaixo, com números impressos em suas camisetas.  

Os jogadores da primeira equipe são ordenados pelo número da camisa.  

A ordem é: 1, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 

 

Os jogadores da segunda equipe são ordenados pela altura do jogador.  

A ordem é 8, 28, 12, 3, 24, 16, 23, 19, 14, 2, 11, 29, 27, 6, 13 

 

Quantos números de camisa são usados na equipe 1 que também são usados na equipe 2? 

a) 1 número 

b) 2 números 

c) 3 números 

d) 4 números 
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QUESTÃO 2 – JANTAR ENTRE AMIGOS (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Para organizar um jantar, Sara, precisa falar com cinco amigos: Alicia, Beat, Caroline, David e Emil. 

Sara pode falar com Emil imediatamente. No entanto, para falar com seus outros amigos, existem alguns pontos 

para considerar: 

1- Antes de falar com David, ela deve primeiro falar com Alicia. 

2- Antes de falar com Beat, ela deve primeiro falar com Emil. 

3- Antes de falar com Caroline, ela deve primeiro falar com Beat e David. 

4- Antes de falar com Alicia, ela deve primeiro falar com Beat e Emil. 

Em que ordem Sara deve falar com todos os seus amigos? 

 

a) Emil / Beat / Alicia / David / Caroline 

b) Emil /Alicia /Beat / David /Caroline 

c) Caroline /David / Alicia / Beat /Emil 

d) Emil / David / Alicia / Beat / Caroline 
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QUESTÃO 3 – RATO NO TUBO (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Um rato está na entrada de um sistema de tubos. Quer atingir o queijo no final do tubo 5. 

O rato sempre segue estes comandos: 

1. Desça até uma passagem a direita. 

2. Na passagem, passe para o próximo tubo vertical. 

3. Vá para o comando 1.  

 

Em qual tubo o rato deve começar para chegar ao queijo? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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QUESTÃO 4 – SAIA DO LABIRINTO (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Ajude o ponto verde a sair do labirinto. 

O ponto repetirá suas instruções 4 vezes. 

 

Questão: 

Coloque a sequencia de setas nos quadrinhos para formar um conjunto de instruções. 

 

a) BAIXO | BAIXO |CIMA |CIMA | DIREITA | DIREITA| BAIXO| DIREITA 

b) CIMA| CIMA|DIREITA |DIREITA | CIMA | CIMA | DIREITA | DIREITA 

c) BAIXO | BAIXO |DIREITA |DIREITA | BAIXO| BAIXO | DIREITA | DIREITA 

d) BAIXO | BAIXO |DIREITA |DIREITA | CIMA | CIMA | DIREITA | DIREITA 
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QUESTÃO 5 – APERTO DE MÃO (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Duas equipes estão jogando. Depois que o jogo termina, os jogadores de cada uma das duas equipes se alinham em 

uma fileira e passam pelo outro time. Ao passarem um pelo outro, eles apertam as mãos. No início, apenas o 

primeiro jogador em cada equipe aperta as mãos. Em seguida, os dois primeiros jogadores apertam as mãos (veja a 

imagem abaixo). Esta continua até que cada jogador aperte a mão de todos os jogadores do outro time. 

Existem 15 jogadores em cada equipe. 

 

Se cada jogador levar um segundo para apertar as mãos e passar para o próximo jogador, quantos segundos de 

aperto de mãos haverá? 

a) 19 

b) 30 

c) 29 

d) 31 
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QUESTÃO 6 – COMENDO MAÇÃS (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Uma largata está sentada no final do galho da árvore mostrada abaixo. 

 

Ela quer comer todas as maçãs, movendo-se através do galhos de árvores. 

A árvore é feita de seções de galhos de 1 m de comprimento. 

Qual é a distância mais curta, em metros, que a largata tem que rastejar para comer todas as maçãs? 

a) 4 

b) 9 

c) 13 

d) 15 
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QUESTÃO 7 – REDAÇÃO DO JORNAL (Adaptado do Bebras 2016 UK) 

Há 10 alunos trabalhando no jornal da escola. Toda sexta-feira, eles escrevem suas matérias para o jornal no 

laboratório de informática. 

Os pontos vermelhos, no quadro abaixo, mostram quando os alunos precisam de um computador. 

Por exemplo: o aluno 1 precisará de um computador das 9h às 10h.  

Durante uma hora, apenas um aluno por vez pode trabalhar no computador. 

 

Qual é o número mínimo de computadores necessários para todos os alunos trabalharem de acordo com o quadro 

mostrado acima? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Uma Abordagem de Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional a Partir da Especificação de Jogos 

utilizando Linguagem Natural. 

 
 

251 
 

QUESTÃO 8 – ESTACIONAMENTO (Adaptado do Bebras 2018 UK) 

No estacionamento abaixo, existem carros estacionados em vagas  e outros em frente a essas vagas. 

Se um carro quiser sair do seu lugar de estacionamento, os carros que estão em frente aos lugares de 

estacionamento podem ser cuidadosamente movidos para a frente ou para trás de forma a desbloquear o 

movimento do carro que pretende sair. 

 

 

Exemplo: 

O carro A não está bloqueado e pode sair de sua vaga. 

O carro L está bloqueado pelo carro M. 

O carro M deve se mover para trás antes que o carro L possa deixar seu espaço de estacionamento. 

 

Tarefa: 

Qual o carro que para sair precisa que dois outros carros se movam para frente ou para trás? 

a) B  

b) F 

c) G 

d) H 

e) I 
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QUESTÃO 9 – CAMINHOS (Adaptado do Bebras 2018 UK) 

Imagine uma corrica de coelhos pelos caminhos da figura abaixo. Existem seis entradas, representadas pelas setas 

verdes, e seis saídas. Cada coelho entra em cada entrada. 

Existem dois tipos de coelhos: cinza (G) e marrom (B). 

Se dois coelhos se encontram em uma junção e são de duas cores diferentes, o coelho marrom irá para a direita 

enquanto o coelho cinza irá para a esquerda. 

Seis coelhos entram na rede de caminhos ao mesmo tempo e correm ao longo dos caminhos na mesma velocidade. 

Se os coelhos saírem na ordem mostrada acima (B G B G B G), escolha dentre as opções a ordem em que entraram 

na rede.  

 

 

 

 

a) BBGBGG 

b) BBBGGG 

c) GGBBGG 

d) GBGBGB 

e) BBBGGB 

 

 

 

 



 

  

Uma Abordagem de Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional a Partir da Especificação de Jogos 

utilizando Linguagem Natural. 

 
 

253 
 

 

QUESTÃO 10 – SEQUENCIA DE IMAGENS (Adaptado do Bebras 2015 UK) 

Emily quebrou sua pulseira favorita. A pulseira quebrada agora se parece com isto: 

 

Qual das quatro pulseiras a seguir mostra como era a pulseira quando estava inteira? 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 
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PLANEJAMENTO DETALHADO DA APLICAÇÃO DA ABORDAGEM NO NEI 

ENCONTRO STATUS DATA HORA OBJETIVO PARTICIPANTES ATIVIDADE 

1 Realizado 20/04 - Apresentar a proposta da 
abordagem. 

Pesquisador 
Professor 
Equipe pedagógica 

● Exposição da proposta. 

● Discutir a melhor forma de aplicação. 

2 Realizado 27/04 - Capacitar os professores. Pesquisador 
Professor 
Equipe pedagógica  

● Estudo sobre Pensamento 

Computacional.  

● Visão geral da criação e 

desenvolvimento de jogos. 

● Apresentação dos Guias do Aluno e 

Professor. 

3 Realizado 11/05 - Planejar as sessões de aplicação 
da abordagem com os alunos. 

Pesquisador 
Professor 
Equipe pedagógica 

● Elaborar o planejamento das sessões 

presenciais. 

4 Realizado 27/07 - Planejar as sessões de aplicação 
da abordagem com os alunos. 

Pesquisador 
Professor 
Equipe pedagógica 

● Reelaborar o planejamento das sessões 

considerando a volta as aulas do NEI em 

ensino remoto. 

5 Realizado 03/08 16:30 
às 

17:00 

Apresentar a proposta para as 
famílias 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Exposição da proposta. 

● Apresentação dos documentos da 

pesquisa (Conselho de Ética) 

● E-mail de acesso 

6 Realizado 04 e 
05/08 
 

15:30 
às 

16:00 

Apresentar a proposta para os 
alunos 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Exposição da proposta. 

● Exposição do AVA 

● Formas de acesso 

● Apresentação dos documentos da 
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pesquisa (Conselho de Ética) 

7 Realizado 10/08 16:00 
às 

16:30 

Verificação de acesso ao AVA  ● Acesso ao sistema 

● Coleta das assinaturas dos termos 

8 Realizado 11 e 
12/08 

15:00 
às 

16:00 

Aplicar o pré-teste sobre 
pensamento computacional. 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Aplicação do questionário 

9 Realizado 18/08 
19/08 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Apresentar a atividade. 
(Motivar e capacitar as crianças 
para idealização de um jogo) 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Aula sobre criação e desenvolvimento de 

jogos 

● Identificar os principais elementos de 

um jogo (game design). 

● Apresentar jogos de tabuleiro.  

● Exploração do catálogo de objetos. 

10 Realizado 25/08 
26/08 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Idealizar um jogo Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Construção da ideia do jogo 

11 Realizado 01/09 
02/09 
10/09 
11/09 
15/09 
16/09 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Produzir o texto em linguagem 
natural 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Orientações para o grupo completo 

 

12  21/09 a 
02/10 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

Analisar o texto Professor 
Pesquisador 

● Análise do texto 
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as 
17:00 

13  05 a 
09/10 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Construir jogo Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Materialização da ideia do jogo 

● Uso do catálogo de objetos 

● Consulta ao texto 

15  13 a 
16/10 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Testar e validar o jogo Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Experimentação do jogo pelos alunos do 

grupo 

● Correção das possíveis falhas.  

● Entrevistas. 

17  19 a 
23/10 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Socializar e jogar Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Rodada de experimentação dos jogos. 

 

19  26 a 
30/10 

14:30 
as 

15:30 
16:00 

as 
17:00 

Aplicar o pós-teste sobre 
pensamento computacional. 
 
 
 
 
 

Pesquisador 
Professor 
Alunos 

● Aplicação do questionário 

● Encerramento do projeto 

22    Compartilhar experiência Pesquisador 
Professor 
 

● Publicar a experiência no site do projeto. 

● Relatos, fotos, vídeos, etc. 
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1. Visão geral da Game Design Language - GDL: Uma linguagem natural 

controlada para especificação de game design de jogos digitais 

A especificação do game design de jogos digitais é geralmente registrada nos 

documentos de game design document – GDD. Esses documentos são escritos muitas vezes 

em linguagem natural, baseados ou não em diversos modelos e não possuem um padrão 

estabelecido na comunidade de desenvolvedores de jogos. Por consequência, são muitas 

vezes difíceis de serem entendidos, faltam informações, são inconsistentes, ambíguos e 

imprecisos. Isso compromete as fases do desenvolvido dos jogos, sobretudo quando 

realizadas por não especialistas. 

Como já mencionado anteriormente, uma LNC é um subconjunto de uma 

linguagem natural existente que usa uma gramática restrita e um vocabulário pré definido 

[Schwitter 2011]. Entendemos que o uso de LNC possa facilitar a especificação de game 

design de jogos digitais por alunos e professores em sala de aula, como também auxiliar o 

desenvolvimento do pensamento computacional.  

Como será utilizada por professores e alunos brasileiros, numa primeira versão, a 

GDL terá como língua base a língua portuguesa. Num segundo momento, pretendemos 

disponibilizar uma versão em língua inglesa. 

Apresentamos aqui uma definição parcial da GDL, uma linguagem natural 

controlada para especificação de game design de jogos digitais. Outra possível abordagem 

de definição e interpretação da GDL, baseada na especificação de uma gramática, também 

foi investigada e está disponível no Apêndice B. 

 

1.1. Protótipo da GDL  

Nessa abordagem o aluno produz um texto utilizando expressões (palavras chaves) 

reconhecidas pelo interpretador para especificar os principais elementos do jogo (game 

design).  

Para exemplificar essa etapa, imagine que o aluno escreveu o texto abaixo: 

 

 

  

“O jogo chama-se perigo na floresta. Um menino anda num labirinto na floresta 

até encontrar a saída. No caminho existem leões famintos impedindo a passagem do 

menino. Ele deve desviar dos leões para não ser comido. Ao encontrar a saída o jogo é 

encerrado. Enquanto isso o jogo toca uma música de aventura”. 
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A reescrita utilizando as expressões reconhecidas pelo interpretador (LNC) poderia 

ser da seguinte forma: 

 

 

O texto é interpretado pelo interpretador que gera a tela do jogo (Figura 25) com 

os seguintes elementos: 

 

É possível reconhecer os principais elementos de game design do jogo através do 

texto:  

 Cenário = labirinto_floresta 

 Personagens = leão e menino 

 Trilha sonora = aventura 

 Ação = andar 

 Regra 1 = Se o menino chegar no leão, então fim do jogo. 

 Regra 2 = Se o menino chegar na saída, então fim do jogo. 

 Regra 3 = Enquanto o menino não chega no fim, nem chega no leão, então 

toque aventura. 

Observe os trechos a seguir marcados por palavras chaves: 

 

 

 

A marcação <#> identifica um elemento de interface (InterfeceElements), uma 

regra, fluxo, controle, ação (Gameplay) ou áudio (Audio).  A marcação <@> representa um 

elemento do catálogo de objetos (CatalogList). As demais palavras são ignoradas pelo 

interpretador. 

Na frase “O <#cenário> é um <@labirinto_floresta>”, o elemento de interface 

(InterfaceElements) definido é o cenário (scenario), cuja imagem contida no catálogo de 

objetos (CatalogList) é o labirinto_floresta.  

Essa expressão pode ser associada, por exemplo, a uma função 

setScenario(‘labirinto_floresta’), em linguagem de programação, que tem como objetivo 

selecionar a imagem labirinto_floresta.jpg, no catálogo de objetos, e apresentar na tela o 

cenário do jogo, conforme ilustrado na Figura 39.  

“O cenário é um labirinto na floresta. Os personagens são um menino e um leão. 

O menino anda. Se o menino chegar no leão então fim do jogo. Se o menino chegar na 

saída então fim do jogo. Enquanto o menino não chega no fim nem chega no leão então 

toque aventura”. 

O <#cenário> é um <@labirinto_floresta>.  

Os <#personagens> são um <@menino> e um <@leão>.  
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Figura 39. setScenário: seleção do cenário do jogo 

 

Na frase “Os <#personagens> são um <@menino> e um <@leão>”, os elementos de 

interface (InterfaceElements) definidos são os personagens (character), cujas imagens 

contidas no catálogo de objetos (CatalogList) são menino e leão.  

Neste caso, a expressão pode ser associada, por exemplo, a uma função 

addCharacter(‘menino’, ‘leão’), em linguagem de programação, que tem como objetivo 

selecionar as imagens menino.jpg e leão.jpg, no catálogo de objetos e apresentar na tela o 

cenário do jogo, conforme ilustrado na Figura 40. 

 

 

Figura 40. addCharacter: seleção dos personagens do jogo 

 

Seria necessário definir a posição dos personagens complementando a função 

addCharacter com a escala X/Y da tela. Por exemplo: addCharacter(‘menino’, 20, 5), 



262 
 

IN
TE

R
P

R
ET

A
D

O
R

 

     

addCharacter(‘leão’, 200, 5) e addCharacter(‘leão’, 20, 48), ou seja, adicione o menino na 

posição [20][5] e os leões nas posições [200][5] e [20][48]. 

As informações sobre o posicionamento dos personagens não foram escritas no 

texto original. Nesse caso, o interpretador pode identificar essa necessidade solicitando ao 

aluno que a insira no texto.   

Da mesma forma, expressões não reconhecidas pela linguagem poderiam ser 

“ensinadas” ao interpretador através de um mecanismo de cadastro de novas expressões 

associadas a uma função já definida. Por exemplo: a expressão “O cenário é um labirinto na 

floresta” já é reconhecida pelo interpretador que associa a função setScenário. O aluno 

poderia acrescentar a expressão “O jogo se passa num labirinto na floresta” que também 

remete a mesma função de selecionar o cenário labirinto_floresta. 

Essa abordagem basicamente faz o reconhecimento de palavras chaves no texto e 

as associa a uma função, conforme já mencionado na tabela 16. 

Como forma de ampliar a interpretação do texto, podem ser utilizadas algumas 

técnicas de processamento de linguagem natural – PNL, conforme exemplificado na Figura 

41. 

 

Figura 41. Atividades para processamento do texto 

 

O interpretador inicialmente pode identificar as sentenças principais do texto, 

verificar a ortografia (caso seja necessário), expandir os acrônimos, realizar a lemmatization 

(que reduz uma palavra a sua estrutura primitiva retirando flexões, plural, etc para que seja 

analisada como um único item), identificar os bi-grams/tri-grams (expressões/palavras 

compostas), identificar os sinônimos dos termos, identificar os elementos do catálogo de 

objetos descritos no texto e associar as expressões conhecidas/processadas à funções que 

terão uma ação real na produção do jogo.  

Identificar sentenças 

Verificar ortografia 

Expansão de acrônimos 

Lemmatization 

Bi-grams, Tri-grams 

Sinônimos 

Identificar CatalogList 

Relacionar com funções 
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Os exemplos do funcionamento da linguagem e seu interpretador, demonstrados 

nesta seção, inicialmente, são bastante simples. Certamente, serão tratados os sinônimos, 

variação de expressões e demais necessidades do interpretador em relação à linguagem. 

Porém, como dito anteriormente, a primeira versão da linguagem suportará a geração de 

jogos de programação com limitação aos objetos contidos no catálogo de objetos. Assim, 

será mais fácil para os alunos e os professores assimilarem a linguagem e a estratégia aqui 

proposta, como também diminuir o nível de complexidade do processamento da linguagem 

pelo interpretador. 

 

1.2. GDL utilizando gramática  

 

Outra abordagem que pode ser adotada para especificação da GDL é o uso de um 

vocabulário específico (Léxico) e uma gramática restrita, os quais suportarão a construção 

das expressões que definirão o game design de um jogo. 

Como referência para especificação da GDL, utilizaremos o trabalho desenvolvido 

por Hori (2010) que apresenta uma linguagem natural controlada para especificação de caso 

de uso – ucsCNL. 

 

a) Vocabulário específico (Léxico) 

O vocabulário específico da GDL englobará os principais termos utilizados nos 

modelos e documentos de game design de jogos levantados nesta pesquisa e que 

constituem o modelo de game design proposto neste trabalho. Os termos do vocabulário 

serão agrupados nas seguintes classes gramaticais: substantivo, verbo, determinante, 

adjetivo, advérbio, preposição e conjunção. 

Os substantivos representam as entidades no domínio (“personagem”, “cenário”, 

“objeto”, “áudio”, etc.). Os verbos representam um evento ou ação que possa ocorrer no 

jogo (“pular”, “iniciar”, “parar”, “andar”, “correr”, “tocar”, “lançar”, etc.). Os determinantes 

representam a quantidade de uma entidade e são compostos por artigos ou advérbios de 

quantidade (“o”, “a”, “alguns”, “todos”, “muito”, “pouco”, “mais”, “menos”, etc). Os 

adjetivos modificam um substantivo e sempre o acompanham (“novo”, “velho”, “forte”, 

“fraco”, “rápido”, “lento”, etc.). Já os advérbios modificam os verbos, adjetivos ou outros 

advérbios (“rapidamente”, “corretamente”, “unicamente”, “primeiramente”, etc.). As 

preposições expressam a relação temporal, espacial ou lógica entre os termos de uma 

sentença (“após”, “até”, “contra”, “de”, “desde”, “em”, “entre”, “na”, etc.). As conjunções 
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criam uma dependência entre termos semelhantes numa oração (“e”, “também”, “bem 

como”, “mas”, “porém”, “enquanto”, etc.).  

Determinantes, preposições e conjunções são classes de palavras fechadas, ou seja, 

possuem um conjunto fixo de palavras que não dependem do domínio de jogos. Os termos 

pertencentes a essas classes serão fornecidas pela GDL. Esse vocabulário inicial não poderá 

ser alterado pelo usuário, a fim de evitar erros. 

Contudo, existe a necessidade de atualização do vocabulário de acordo com o 

surgimento de novos termos e a necessidade do usuário. Assim, este poderá inserir novos 

termos apenas nas classes substantivos, verbos e adjetivos.   Os substantivos devem ser 

informados no singular e plural. Os verbos devem ser incluídos nos tempos presente, 

passado e futuro.  

De acordo com a ucsCNL de  Hori (2010), a linguagem não deve permitir pronomes 

pessoais e dêiticos (“este”, “aquele”, etc), para evitar a ocorrência de anáforas, ou seja, 

expressões que fazem referência a nomes da mesma frase. Assim, estaremos limitando a 

complexidade das sentenças e reduzindo as ambiguidades. Para a autora, é importante 

restringir também a variedade de composições de frases e a combinação de termos. A GDL 

segue essas mesmas recomendações. 

 

b) A gramática 

A gramática tem como principal função regular a linguagem e estabelecer padrões 

de escrita, assim como definir os elementos de uma língua e suas combinações. Uma 

sentença (S) pode ser analisada gramaticalmente como uma combinação de partes 

chamadas de constituintes imediatos (SN/SV/SP). Esses constituintes podem ser divididos 

em partes menores até alcançar constituintes irredutíveis. Por exemplo: 

 <S> = <SN>  <SV>  <SP>  

 <SN> = <A>|<P>  <N> 

 <V> = verbo 

 <A> = artigo 

 <P> = preposição 

 <N> = substantivo 

A gramática construída para a GDL segue esse mesmo raciocínio. Com base no 

MGD e na OGD a sintaxe da GDL é especificada em partes: elements interface, gameplay e 

áudio. Assim, serão criadas uma gramática para cada parte com o objetivo de simplificar o 

processo de análise das sentenças. Todas as gramáticas possuem um constituinte principal 

chamado de sentença (S) e os demais constituintes a partir dele. 
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i. Gramática para elements interface:  

A gramática que especifica os elementos da interface do jogo é definida pela 

sentença [1]. O sintagma nominal 1 é formado por um artigo ou preposição e pelo elemento 

de interface a ser definido que, segundo a ontologia, pode ser  um personagem, um objeto 

ou um cenário [2]. Os verbos <V> especificados podem estar no presente, passado ou 

futuro, bem como no singular ou plural. O sintagma nominal 2 é formado por um artigo ou 

preposição e por um ou mais objetos disponíveis no catálogo de objetos [7]. O caractere “?” 

indica que a expressão é opcional. 

[1] <S> = <SN1>  <V>  <SN2> 

[2] <SN1> = <A|P> <InterfaceElements> 

[3] <A> = o |a |os| as | um | uma | uns | umas  

[4] <P> = no | na | nos | nas | num | nuns | numa | numas 

[5] <InterfaceElements> = scenario | character | object 

[6] <V> = é | acontece | se passa  | tem | aparece 

[7]  <SN2> = <A|P>  <CatalogList> <andCatalogList>? 

[8] <CatalogList> = catálogo de objetos 

[9] <andCatalogList> = ‘e’ <A|P>  <CatalogList> 

 

Considere o mesmo texto descrito anteriormente em linguagem natural a seguir: 

 

 

 

 

Agora vamos reescrever com mais detalhes as expressões do texto. 

 O cenário é um labirinto na floresta. 

 Os personagens são um leão e um menino. 

 O menino está na posição [5][5]. 

 O leão está na posição [5][200] e [150][50]. 

 O menino anda. 

 Se o menino parar na frente do leão então o jogo é encerrado e o menino 

perde o jogo. 

 Se o menino encontrar a saída então o jogo encerra. 

 A trilha sonora é aventura.  

 

“O jogo chama-se perigo na floresta. Um menino anda num labirinto na floresta 

até encontrar a saída. No caminho existem leões famintos impedindo a passagem do 

menino. Este deve desviar dos leões para não ser comido. Ao encontrar a saída o jogo é 

encerrado. Ao fundo toca uma música de aventura”. 
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Vejamos um exemplo de uma sentença que especifica o cenário do jogo: 

<S> 

<SN1> <V> <SN2> 
<A|P> <InterfaceElements> <V> <A|P> <CatalogList> 

O cenário é um Labirinto_floresta. 

 

Na frase acima, o elemento de interface (InterfaceElements) definido é o cenário 

(scenario), cuja imagem contida no catálogo de objetos (CatalogList) é o Labirinto_floresta. 

Nesse momento, por exemplo, o interpretador pode associar o processamento dessa frase a 

uma função setScenario(‘labirinto_floresta’), em linguagem de programação, que tem como 

objetivo selecionar a imagem labirinto_floresta.jpg, no catálogo de objetos, e apresentar na 

tela como cenário do jogo, conforme ilustrado na figura 32.  

O exemplo, a seguir, especifica os personagens do jogo: 

<S>    

<SN1> <V> <SN2> 
<A|P> <InterfaceElements> ‘são’ <A|P> <CatalogList> <andCatalogList>? 

Os personagens são um leão e um menino. 

 

Neste exemplo, os elementos de interface (InterfaceElements) definidos são os 

personagens (character), cujas imagens contidas no catálogo de objetos (CatalogList) são 

leão e menino. Neste caso, o interpretador pode associar o processamento dessa frase às 

funções addCharacter(‘leão’) e addCharacter(‘menino’), em linguagem de programação, que 

tem como objetivo selecionar as imagens leão.jpg e menino.jpg, no catálogo de objetos, e 

apresentar na tela como personagens do jogo, conforme ilustrado na Figura 33.  

O posicionamento dos personagens poderá ser representado passando os 
parâmetros de linha e coluna da tela, por exemplo: addCharacter(‘leão’, 5, 200 ) e 
addCharacter(‘menino’, 5, 5). 

 
ii. Gramática para áudio:  

Seguindo o mesmo raciocínio anterior, a seguir, demonstramos a gramática que 

especifica o áudio de um jogo. 

[1] <S> = <SN1>  <V>  <SN2> 

[2] <SN1> = <A> <Audio> 

[3] <A> = o |a |os| as 

[4] <Audio> = sound | soundtrack 

[5] <V> = ‘é’ | ’são’ 

[6] <SN2> = <CatalogList> <andCatalogList>? 
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[7] <CatalogList> = catálogo de objetos 

[8] <andCatalogList> = ‘e’ <CatalogList> 

 

Vejamos um exemplo de uma sentença que especifica a trilha sonora do jogo: 

<S> 

<SN1> <V> <SN2> 
<A> <Audio> ‘é’ <CatalogList> 

A trilha sonora é aventura. 

 

Neste exemplo, o áudio (aventura) referente à trilha sonora (soundtrack) é 

selecionado no catálogo de objetos (CatalogList). Neste caso, o interpretador pode associar 

o processamento dessa frase à função addAudio(‘aventura’). 

 

iii. Gramática para gameplay: 

Apresentamos, a seguir, a gramática específica que define as ações de um 

personagem: 

[1] <S> = <SN1>  <V>  <SN2>? 

[2] <SN1> = <A> <InterfaceElements> 

[3] <V> = <Actions>  

[4] <Actions> = corre | pula | salta | abaixa | anda | vira esquerda | vira direita 

| sobe |  desce | para cima | para baixo | explode | rola | arremessa | atira 

| vai | volta | voa| nada | quebra. 

[5] <SN2> = <InterfaceElements> <andInterfaceElements>? 

[6] <InterfaceElements> = character |objects 

[7] <andInterfaceElements> = ‘e’ <InterfaceElements> 

[8] <A> = o |a |os| as 

 

A expressão, a seguir, especifica uma ação do personagem do jogo: 

<S> 

<SN1> <V> <SN2>? 
<A> <Character>   
O menino anda.  
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Nesta frase, a ação “andar” relacionada ao personagem “menino” é selecionado no 

catálogo de objetos (CatalogList). Neste caso, o interpretador pode associar o 

processamento dessa frase à função setActionAndar(‘menino’). 

As regras de um jogo podem ser definidas de várias formas. Vejamos exemplos de 

gramáticas para estruturas de repetição e condicionais: 

a) Enquanto: 

[1] <S> = <Conjunção> <SN1> <V> <SN2> 

[2] <Conjunção> = ‘enquanto’  

[3] <SN1> = expressão lógica 

[4] <V> = ‘faça’ 

[5] <SN2> = <Actions> = Ações 

 

b) Para: 

[1] <S> = <Preposição1> <SN1> <Preposição2> <SN2> <V> <SN3> 

[2] <Preposição1> = ‘para’  

[3] <SN1> = variável com valor inicial 

[4] > <Preposição2> = ‘até’ 

[5] <SN2> = variável com valor limite 

[6] <V> = ‘faça’ 

[7] <SN3> = <Actions> = Ações 

 

c) Repita: 

[1] <S> = <V> <SN1> <Preposição2> <SN2> 

[2] <V> = ‘repita’  

[3] <SN1> = <Actions> = Ações 

[4] > <Preposição2> = ‘até’ 

[5] <SN2> = expressão lógica 

 

d) Se: 

[1] <S> = <Conjunção> <SN1> <Advérbio1> <SN2> <Advérbio2>? <SN3>? 

[2] <Conjunção> = ‘se’  

[3] <SN1> = expressão condicional 

[4] <Advérbio1> = ‘então’ 

[5] <SN2> = <Actions> = Ações 

[6] <Advérbio2> = ‘senão’ 

[7] <SN3> = <Actions> = Ações 
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As estruturas apresentadas acima são versões simplificadas da gramática GDL. É 

preciso ainda estudar todas as formações sintáticas e regras possíveis dentro do escopo da 

linguagem.  



 
 

Apêndice IX 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo do calendário da rotina semanal 
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ROTEIRO DE ESTUDOS PARA O 5º ANO 

PERÍODO: 26 a 30.10.2020 

  

Olá, crianças!  

 

Essa semana teremos uma novidade: o encontro presencial no NEI 

para a gravação do recital de Música, na quinta-feira, 29.10, cada grupo no 

horário determinado pela professora Maristela. Observe o seu horário no 

quadro abaixo. 

Horários  Grupos de crianças  

8:00 às 8:50 Grupo 1: Eduardo, Theo, João Pedro, Elis, Laura, Sophia, 

Amanda 

9:00 às 9:50 Grupo 2: Davi, Bianca, Samire, Mário, Vicente 

10:00 às 10:50 Grupo 3: Ana Lívia, Marina, Rafael, Kaio, Renan 

11:00 às 11:50 Grupo 4: Anna Júlia, Anna Giulia, Rebecca, Maria Clara, 

Otávio, Gabriel 

Agora, você tem essa semana – até o encontro, para apreciar, ouvir 

muitas vezes e decorar as músicas para o recital:  

➢ João e Maria (Chico Buarque) Link de Acesso no YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wqiKeSfdsrc 

➢ Não vá se perder por aí (Raphael Vilardi / Roberto Loyola) Link para 

acesso no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tdSWaYRexeU 

 

ATENÇÃO!!!!!!! 

As atividades complementares dessa semana acontecerão nos dias e 

horários discriminados abaixo, no link: https://meet.google.com/pra-skzr-qfh. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS OBJETIVOS/HABILIDADES 

Palestra: 

Orientação 

nutricional 

 

Data: 28/10  

(Quinta-feira)  

5º B - 9h    

Nutricionista 

Juliana Morais 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de 

distúrbios nutricionais (como obesidade, 

subnutrição etc.) entre crianças e jovens a 

partir da análise de seus hábitos (tipos e 

quantidade de alimento ingerido, prática de 

atividade física etc.).  

https://www.youtube.com/watch?v=wqiKeSfdsrc
https://www.youtube.com/watch?v=tdSWaYRexeU
https://meet.google.com/pra-skzr-qfh
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Clube da 

Língua 

Portuguesa  

Encontro 1 

 

Data: 30/10 

(sexta-feira)  

5º B - 9h 

Professoras 

Milena e Maria 

José Campos 

Linguagem formal e informal  

(EF05LP02) Identificar o caráter 

polissêmico das palavras (uma mesma 

palavra com diferentes significados, de 

acordo com o contexto de uso), 

comparando o significado de determinados 

termos utilizados nas áreas científicas com 

esses mesmos termos utilizados na 

linguagem usual. 

 

Para começar nossa semana de estudos com as atividades propostas, 

observe o quadro com a rotina para ter uma ideia geral do que será realizado e 

lembre-se que as sextas-feiras serão destinadas para encontros individuais 

com as professoras. Eles serão marcados com cada criança pelo WhatsApp 

privado. 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
Palestra 

ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

9h 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 
MÚSICA 

ENCONTRO 
PRESENCIAL 

NO NEI 

SEXTA-FEIRA 

CLUBE DA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 9h 

Turma completa  
 

ENCONTRO 
VIRTUAL 

Atividade 1  
 (Síncrona) 

 
15h  

PROJETO 
HISTÓRIAS EM 

CARTAS... 
MEMÓRIAS EM 

CENA 
 

15h45 – 16h 
Intervalo              

virtual 
 

16h - 16h45–  
 

Roda final 
 

GRUPOS  
 

ESTUDO 
DIRIGIDO 
Atividade 2 

(Assíncrona) 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

ENCONTRO 
VIRTUAL 

Atividade 3  
(Síncrona) 

GAME 
CRIATIVO  

PÓS-TESTE 
 

Grupos 1 e 2: 
14h30/15h30 

 
Grupos 3 e 4: 

16h/17h 

 
 
 
 
 
 
 
 

FERIADO 
 

DIA NACIONAL 
DO SERVIDOR 

PÚBLICO 
 

GRUPOS  
 

ESTUDO 
DIRIGIDO 
Atividade 4 

(Assíncrona) 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA E TEMA 
DE PESQUISA 
 

ENCONTRO 
VIRTUAL 

Atividade 5  
(Síncrona) 

 
MATEMÁTICA 

FRAÇÕES 
 

Grupos 1 e 2: 
14h30/15h30 

 
Grupos 3 e 4: 

16h/17h 

GRUPOS  

 

ESTUDO 

DIRIGIDO 

Atividade 6 

(Assíncrona) 

 

MATEMÁTICA 

FRAÇÕES 
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Agora, leia com atenção cada orientação das atividades do roteiro para 

realizá-las e aproveitar os horários com as professoras para compartilhar suas 

dúvidas ou comentários.  

Boa semana! 

2 – Links e anexos: 

- Aviso enviado pela professora Maristela. 

 

ATIVIDADE 1 – SÍNCRONA  

COM MEDIAÇÃO DAS PROFESSORAS NO ENCONTRO VIRTUAL 

1 - Descrição da atividade: 

No encontro desse dia, vamos compartilhar com vocês o projeto 

HISTÓRIAS EM CARTAS... MEMÓRIAS EM CENA, que substituirá a 

produção do nosso memorial em livro. 

Prepare-se para o encontro virtual, deixando próximo a você tudo o que 

for necessário e não esqueça de carregar seu aparelho de celular ou 

computador. 

 

2 - Para o encontro virtual você vai precisar de: 

- Smartphone, tablet ou computador com acesso à internet. 

 

ATIVIDADE 2 – ASSÍNCRONA 

ESTUDO DIRIGIDO  

1 - Descrição da atividade: 

Para a realização do Projeto HISTÓRIAS EM CARTAS... MEMÓRIAS 

EM CENA, precisamos estudar o gênero textual carta pessoal. Leia 

atentamente a carta escrita pela professora Maristela Mosca e faça o que se 

pede na atividade abaixo. O arquivo com a carta vai enviado pelo grupo das 

famílias. 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – A carta pessoal é composta por várias partes. Identifique cada uma dessas 

partes a partir dos direcionamentos abaixo:  

a) Circule de vermelho o local e a data em que a carta foi escrita;  

b) Sublinhe de verde a saudação da carta;  

c) Faça uma seta na despedida;  

d) Marque um asterisco (*) ao lado da assinatura;  

e) Pinte de amarelo o conteúdo da carta.  
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2- Responda as questões abaixo, tendo como base a carta enviada em arquivo 

de PDF para o grupo das famílias. 

a) Para quem a carta se direciona?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) Quem envia a carta? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c) Com que finalidade a carta foi escrita? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

d) Qual a primeira memória marcante que a professora Maristela resgatou 

na carta?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

e) Qual foi a segunda situação que ela relembrou no texto?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

f) Ao ler a carta, você lembrou de alguma dessas memórias que ela 

resgatou? Como você se sentiu? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                CENTRO DE EDUCAÇÃO 
    NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA – NEI –CAp  

 
 

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

g) Qual o trecho da carta que mais chamou a sua atenção? Por quê? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

h) Qual é a forma de despedida da carta? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

i) Registre um momento importante que você vivenciou no NEI e lhe traz 

boas lembranças. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2 – Links e anexos: 

- Arquivo em PDF enviado pelo grupo das famílias- Carta escrita pela 

professora Maristela Mosca. 

 

ATIVIDADE 3 – SÍNCRONA 

COM MEDIAÇÃO DO PROFESSOR KLEBER, NO ENCONTRO VIRTUAL 

1 - Descrição da atividade/experiência 

Nesse encontro virtual, vamos realizar nossa última atividade do PROJETO 

GAME CRIATIVO. Será uma avaliação de suas habilidades relacionadas ao 

pensamento computacional. O professor, Kleber Fernandes estará conosco 

para orientar esse momento.  

Ao terminar o encontro virtual, acesse o Google Formulário para responder 

ao questionário avaliativo PESQUISA SOBRE O USO DA ABORDAGEM 

GAME CRIATIVO. Vai demandar apenas 10 minutos do seu tempo. 
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2 - Para o encontro virtual você vai precisar de: 

- Smartphone, tablet ou computador com acesso à internet. 

- Caderno, lápis, borracha e hidrocor (para anotações sobre o encontro). 

  

3 - Links:  

 ead.gamecriativo.com.br 

 Link para Google formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBOxqE953mwwJXPaI0wq

m0UDZz-j3fQuRNCcpkAZL6iRxaNQ/viewform. 

 

ATIVIDADE 4 – ASSÍNCRONA 

ESTUDO DIRIGIDO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 - Descrição da atividade/experiência 

Nos encontros de Educação Física, com a professora Joyce, estamos 

estudando sobre as categorias de jogos eletrônicos/online. Para realizar a 

atividade encaminhada pelo Google Formulário, solicitamos muita atenção à 

leitura de toda a orientação e às respostas que serão dadas.  

 

2 – Links ou anexos: 

- Arquivo de Educação Física em PDF (para revisão). 

- Link para o Google Formulário: https://forms.gle/hF73Mo4ojhuKFT77A.  

 

ATIVIDADE 5 – SÍNCRONA 

COM MEDIAÇÃO DAS PROFESSORAS 

1 - Descrição da atividade/experiência: 

No encontro de hoje, vamos conversar sobre frações. É um conteúdo 

super legal, principalmente porque utilizamos conceitos fracionários em nosso 

dia a dia, mesmo sem perceber. Vamos refletir sobre o que são frações e como 

elas estão presentes em nosso cotidiano. 

Esteja preparado e atento para compartilhar suas ideias e esclarecer 

dúvidas.   

2 - Para o encontro virtual você vai precisar de: 

- Smartphone, tablet ou computador com acesso à internet. 

- Caderno, lápis, borracha e hidrocor (para anotações sobre o encontro). 

 

ATIVIDADE 6 – ASSÍNCRONA 

ESTUDO DIRIGIDO 

1 - Descrição da atividade/experiência: 

https://forms.gle/hF73Mo4ojhuKFT77A
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Para exercitar o que já aprendemos sobre o que são frações e como 

elas estão presentes em nossa vida, você deverá estudar o arquivo em PDF e 

consultar suas anotações do encontro virtual. Em seguida, realize as atividades 

do livro de Matemática, das páginas 116 à 119. Anote as respostas e as suas 

dúvidas no caderno para compartilhar no próximo encontro virtual. 

 

2 – Links ou anexos: 

 Anexo em PDF - slides INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE FRAÇÕES. 

 Complementar: Vídeo – 23 – Frações – Matemática – Ens. Fund. – 

Telecurso https://www.youtube.com/watch?v=10cuYVsZi7Y. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10cuYVsZi7Y
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Escola:  Turma:  
Professora:  Data:  

 

PESQUISA SOBRE O USO DA ABORDAGEM GAME CRIATIVO 

QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

Esse questionário faz parte do estudo de caso realizado pelo pesquisador Kleber Tavares Fernandes 

com alunos do 5º ano do NEI-CAP/UFRN. Constitui-se como um instrumento de coleta de dados para avaliação 

da abordagem Game Criativo. Deverá ser aplicado ao término do projeto. 

Responda as questões a seguir utilizando a escala de 0 a 5 conforme imagem a seguir: 

 

 

1. Compreendi bem o objetivo da atividade proposta pela 
professora. 

 
2. Compreendi bem as etapas da abordagem Game 

Criativo. 

 
3. Não tive dificuldades para manipular o catálogo de 

objetos. 

 
4.  Não tive dificuldades para idealizar o jogo. 

 
5. Tive dificuldades para produzir o texto do jogo. 

 
6. Consegui fazer os ajustes necessários no texto a partir 

das orientações recebidas 

 
7. Não tive dificuldades para construir/materializar o jogo. 

 
8. Consegui expressar no texto o game design do jogo.  
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9. Ao ler o meu texto é possível que outra pessoa consiga 
entender/produzir meu jogo. 

 
10. Meu jogo saiu como esperado/planejado. 

 
11. Os materiais de apoio (guias, vídeos, site, outros) 

ajudaram a utilizar a abordagem Game Criativo? 

 
12. Aprendi sobre pensamento computacional e 

desenvolvimento de jogos. 

 
13. Aprendi sobre a produção de textos. 

 
14. Senti-me motivado a participar do projeto e realizar as 

atividades. 

 
15. Gostaria de participar de um novo projeto utilizando a 

abordagem Game Criativo. 

 
16. Gostei de conhecer e jogar os jogos dos meus colegas.  

 
17. Despertei o  interesse pela área da computação. 

 
 

 

Obrigado pela sua participação! 
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Escola:  Turma:  
Professora:  Data:  

 

PESQUISA SOBRE O USO DA ABORDAGEM GAME CRIATIVO 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

Esse questionário faz parte do estudo de caso realizado pelo pesquisador Kleber Tavares Fernandes 

com alunos e professores do 5º ano do NEI-CAP/UFRN. Constitui-se como um instrumento de coleta de dados 

para avaliação da abordagem Game Criativo. Deverá ser aplicado ao término do projeto. 

Responda as questões a seguir utilizando a escala de 0 a 5 conforme imagem a seguir: 

 

 

1. Compreendi bem o objetivo da abordagem Game 
Criativo. 

 
2. No geral, compreendi bem as etapas da abordagem 

Game Criativo. 

 
3. Tive dificuldade em auxiliar os alunos na manipulação do 

catálogo de objetos. 

 
4. Tive dificuldades para auxiliar os alunos a idealizarem o 

jogo. 

 
5. Não tive dificuldades para auxiliar os alunos a 

produzirem o texto. 

 
6. Não tive dificuldades para auxiliar os alunos a ajustarem 

o texto.  

 
7. Tive dificuldade em auxiliar os alunos na 

construção/materialização do jogo. 

 
8. Os textos elaborados pelos alunos representa o game 

design do jogo idealizado. 
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9. É possível produzir os jogos a partir dos textos escritos 
pelos alunos. 

 
10. Os jogos saíram como esperado/planejado. 

 
11. Os materiais de apoio (Guias, vídeos, site e catálogos) o 

ajudam a utilizar a abordagem Game Criativo. 

 
12. Consegui aprender sobre pensamento computacional e 

desenvolvimento de jogos. 

 
13. Os alunos demonstraram avanços na atividade de 

produção de textos. 

 
14. Os alunos se sentiram motivados a participarem do 

projeto e realizarem as atividades. 

 
15. A abordagem pode ser utilizada em outras aulas. 

 
16. A abordagem NÃO ajuda a tornar as aulas mais 

interessantes para os alunos. 

 
17. A abordagem favorece o desenvolvimento do 

pensamento computacional dos alunos. 

 
18. A abordagem favorece o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita dos alunos. 

 
19. Os alunos demonstraram interesse em conhecer e jogar 

os jogos dos colegas. 

 
20. O uso da abordagem, em longo prazo, pode favorecer a 

melhoria dos índices avaliativos referentes à língua 
portuguesa.  

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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ANA LIVIA 

CORRIDA ESTRATÉGICA 

PARTE NARRATIVA 

O meu jogo será uma corrida de carro, quando você entrar terá a opção de escolher o personagem se vai ser  menina ou menino e cada personagem tem seu 
poder . Em  seguida você poderá escolher seu carro e depois você comerá a partida . As partidas irão conter obstáculos,  voce tem que sobreviver aos 
obstáculos, se não será eliminado da partida. Quem conseguir chegar até o final e sobreviver a todos os obstáculos, será o vencedor. 
objetivo - sobreviver a todos os obstáculos e chegar ao final. 
 

PARTE DESCRITIVA 

? 

PARTE INJUNTIVA 

Regras   
1 - Enfrentar todos os obstáculos ,  
2 - Quem chegar até o final será o vencedor, 
3 - Terá premiações, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, 
4 - Primeiro a chegar vai ganhar 200 pontos , 
5- Os outros ganhará 100 pontos cada,  
Fluxos  
1- Escolher o personagem (masculino ou feminino), 
2- escolher o carro de partida, 
3- Entrar na partida , 
4- Enfrentar obstáculos (fogo, espinhos, pedras, lases etc), 
5 - Se você não enfrentar o obstáculos você sera eliminado(a) da partida. 
CONTROLES  
Quem irá controlar os personagens são os jogadores. 
AÇOES 
Sera uma corrida de carro,  
Quem conseguir passar todos os obstáculos e chegar ao final sera o vencedor .  
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PROJETO GAME CRIATIVO 

 

Título do jogo: Corrida estratégica 

História: 
Num planeta distante, cinco adolescentes resolveram realizar uma corrida de carros num lugar afastado da 

cidade. Quando eles chegaram na pista de corrida cada um escolheu o carro que ia correr, e cada adolescente tem 
o seu poder. A corrida irá conter obstáculos, uma parede com fogo, espinhos saindo do chão, um lago com lamas, 
pedras e um laser potente que corta qualquer coisa, você terá que sobreviver os obstáculos, se não será eliminado 
da partida.  

Cada adolescente terá um poder para passar pelos obstáculos, poder de eliminar fogo, poder de pular bem 
alto! Poder de ser invisível, poder de congelamento e um escudo para conter laser. Quando o adolescente chegar 
no obstáculo e não tiver o poder para passar poderá tirar uma carta e responder à pergunta 
Quem conseguir chegar até o final e sobreviver a todos os obstáculos, será o vencedor. 
 

Objetivo: sobreviver a todos os obstáculos e chegar ao final da corrida. 
 
 

Descrição dos principais elementos: 

1. Cenário: Será numa ilha com formato de uma pista de corrida com obstáculos. 
 Obstáculos, uma parede com fogo, espinhos saindo do chão, um lago com lamas, chamas de gás venenoso e um 
laser potente que corta qualquer coisa, os obstáculos estarão desenhados espalhados pela pista. 
Cada adolescente ao chegar nos obstáculos tira uma carta e responde a pergunta somente se não tiver o poder 
para eliminar aquele obstáculo. 

 
 

2. Personagens:  Os cinco adolescentes serão representados por bonequinhos. 
 
 

3. Objetos: Os carros, os obstáculos e as cartas. 
 

Especificação dos controles 

1. Regras  
A corrida inicia com todos os jogadores dentro do carro.  
Os jogadores passarão por obstáculos. 
De acordo com seus poderes poderão passar pelo obstáculo ou responder perguntas das cartas. 
2 - Quem chegar até o final será o vencedor, 
3 - Terá premiações, para o primeiro, segundo e terceiro lugar com bombons. 
 

2. Fluxos 
Começa saindo do Cristo Redentor, seguindo a trilha numerada e conforme acertar as perguntas dos cardes 
escolher o carro de para a partida de acordo com o poder escrito no carro. 
 Enfrentar obstáculos (fogo, espinhos, lama, pedras e laser), 
 Se você não enfrentar os obstáculos você será eliminado(a) da partida. 
 

3. Controles: Quem irá controlar os personagens são os jogadores manualmente. 
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4. Ações 
 
Será uma corrida de carro,  
 Passar todos os obstáculos e chegar ao final da corrida.  
 

Outras informações 
 
        
 
 
 
 
 

 

AUTORA: ANA LÍVIA                DATA: 30/09/2020 
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ANA JULIA 

JOGO CAMPEONATO DE BASQUETE 

PARTE NARRATIVA 

Um dia três amigas chamadas Ana Lívia,Marina,Júlia e helo.elas estavam na escola e queriam jogar basquete entre menino e meninas,E a partir daí começou 
uma grande briga,me da a bola!!passa a bola não e minha!!.  
Aquele dia foi tão incrível todos meninos e meninas queriam fazer isso todos os dias.muitos anos depois coisas nova aconteceram as meninas e meninos 
cresceram e decidiram criar um campeonato mundial de basquete. 
Imagina quantas pessoas do mundo inteiro vão para aquele campeonato. 
Quer saber como vai ficar o jogo? Espera aí tá chegando perto⛹️♂⛹️⛹️♀⛹️ 
 

PARTE DESCRITIVA 

Cenário: o jogo será em uma quadra feita de isopor,lá terá a cesta de basquete ,o botão de aumentar o volume e diminuir,onde liga e desliga.no lado da 
quadra tem uma gaveta onde se coloca as moedas que são dinheiro para você compra outros personagens.tambem vai ter uma loja que vc vai comprar os 
personagens e as bolas de basquete  
  
Personagens: eles serão desenhados em um papelão bem grosso. E tem um palito atrás colocar e tirar da base com um time será NEI e o outro e Sesc a minha 
escola antiga. Esses time vão cores amarelo e o NEI e azul e o Sesc. 
Matérial:tudo vai ser feito de papelão e isopor.os personagens,a quadra a loja e etc 
 

PARTE INJUNTIVA 

Controle:manual  
Regras:cada jogador terá 15 segundos para colocar a bola de um modo que  acerte na cesta de basquete.quando terminar os 15 segundos iniciará o tempo,a 
dupla vai ter 10 Minutos para fazer o maior numero de prontos possíveis. Também terá as moedas que são dinheiro para você compra outros personagens.e 
essa moeda você consegue fazer cestas,o outro jogador vai colocar a moeda na cesta e você tem que tentar derrubar a moeda. 
Fluxos:início,Os jogadores começam a lançar a bola na cesta e fazendo PONTOS. Fim o tempo acabou e vamos  quem fez mais pontos 
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Título do jogo:  

História: 
     Um dia quatro amigas chamadas Ana Lívia, Marina, Júlia e Helô, estavam na escola e queriam jogar uma partida 
de basquete entre meninos e meninas. A partir disso começou uma grande briga: 
    _ Me dá a bola!! 
    _ Passa a bola!!!! 
    _ Não, é minha!!! 
    Aquele dia foi tão incrível que todos os meninos e meninas queriam fazer isso todos os dias. 
    Muitos anos depois, coisas novas aconteceram... os meninos e meninas cresceram e decidiram criar um 
campeonato escolar de basquete. Júlia e Marina foram falar com a diretora da escola se poderiam fazer o 
campeonato e a diretora disse que sim porque estava faltando um evento de despedida para a turma do 9º ano. 
As meninas ficaram tão felizes que saíram convidando todo mundo para o evento para a disputa entre as escolas 
NEI e SESC. 
     Como será que foi o campeonato? Espere está bem perto! Jogue para saber o resultado. 

Objetivo:  
      Fazer o maior número de cestas durante o tempo do jogo. 

Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo: 

1. Cenário: 
       O tabuleiro é uma quadra de basquete feita de isopor. Terá uma cesta de basquete e um placar para ver 
quantos pontos cada jogador fez. Para deixar a quadra mais legal terá umas caixas coloridas de acordo com as 
cores da coleta seletiva de lixo. Também vai ter uma loja onde o jogadores compra novos personagens e novas 
bolas de basquete. Na lateral do tabuleiro tem uma gaveta onde colocamos as moedas que o jogador ganha 
quando marca cestas. 

 
 

2. Personagens: 
4 meninas desenhadas: 

 Marina – menina de cabelo solto 

 Ana Lívia – menina de cabelo preso com acessório 

 Júlia – menina de cabelo cacheado com uma faixa 

 Helô – menina de cabelo cacheado com laço 
               Os personagens serão desenhados em papelão e terão um palito para poder colocar e tirar o personagem 
da base para lançar as bolas.  
                Um time será o NEI e o outro é a minha escola antiga, o SESC. Esses times vão ter cores amarela para o 
NEI e Azul para o SESC. 

3. Objetos: 
Bolas diferentes, um arremessador e o placar 
 

Especificação dos controles a partir da história do jogo: 

1. Regras : 
Pode ter até 4 jogadores, 2 em cada time. 
A partida inteira terá 10 minutos 
Para decidir quem começa a partida, os jogadores vão jogar Pedra, Papel e Tesoura. Quem ganhar começa 
e terá 3 chances para tentar acertar a cesta. Depois de 3 chances, passa a vez para o próximo jogador. 
Cada jogador terá 15 segundos para colocar a bola de um modo que acerte na cesta. 
Cada vez que o jogador acertar 5 pontos, ele ganha uma moeda que são o dinheiro do jogo para comprar 
bolas e personagens novos. 
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Vitória: Quem fizer mais cestas durante a partida. 
 

2. Fluxos 
       Início: 15 segundos para ajustes e começa a marcar os 10 minutos da partida. 
       Disputa: cada jogador vai tentando fazer cestas.  
       Final: ver quem fez mais pontos/cestas. 
 
 

3. Controles  
       O controle será manual para ajustar e lançar a bola, usando o arremessador. 
 

4. Ações: 
Comprar os personagens 
Ajustar e arremessar a bola 
Marcar os pontos no placar 

 

Outras informações:  
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR: ANNA JÚLIA CAMPO 

DATA:       02.10.2020 
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Título do jogo: uma noite estranha 

História: 
      Em um dia escuro dois irmãos, um com 12 anos e o outro com 10 anos, eles estavam voltando para casa com 
as bicicletas, quando a bicicleta do irmão menor furou o pneu. 
-Charlie você está bem? - perguntou o irmão mais velho, parando a bike. 
-Sim, eu estou bem- respondeu Charlie. Quando algo puxou Carlton (irmão mais velho) para uma floresta, e 
depois também puxou Charlie, os dois sumiram naquela floresta estranha, que fica nas proximidades da cidade 
de Chernobyl.  
        Quanto acordaram estavam em uma casa abandonada, havia um zumbi lá , Carlton pegou um pé de cabra e 
bateu no zumbi direto na cabeça, o irmão dele achou um mapa perto de um corpo morto, quando saíram da 
casa viram que estavam na floresta que havia no mapa, Carlton falou para Charlie olha o mapa, quando Charlie 
olhou o mapa tinha uma mansão ali perto, Carlton percebeu uma movimentação ali perto mas não havia nada, 
quando olhou firme na coisa viu que era um espirito e se lembrou que foi aquilo que puxou eles, falou para 
Charlie abaixar , e o espirito foi embora ao analisar o mapa viram que havia uma vila, um rio, uma mansão , uma 
floresta, uma torre e um túnel que levava para a saída, que eles precisavam seguir o mapa para vencer os 
desafios conquistando itens para escapar matando o boss e os monstros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:  
Escapar da floresta seguindo o mapa, conquistando itens para escapar matando o boss e os monstros. 

Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo: 

1. Cenário: 
       Em uma floresta escura nas proximidades de Chernobyl, que tinha um rio, uma mansão destruída, casa 
abandonada, vila, torre, e o túnel. 
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2. Personagens: 
Os dois irmãos, uma alma/espírito e monstros (cobra gigante de três cabeças, aranhas, zumbis, crocodilos, 
lobos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetos: 
armas como chave de fenda, faca, pé de cabra, espada, escudo, machado, tambem a mapa, bateria de 
carro, chaves [do carro], gasoline, kit medico. 

 
 
 
 
 
 
 

Especificação dos controles a partir da história do jogo: 

1. Regras: 
 
Cada vez que morrerem volta para o início e perde os itens, só ganha se os dois chegarem, ganha pontos 
matando monstros com esses pontos você pode comprar itens ou quando mata um monstro especial você 
ganha itens, mas é aleatório. 
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2. Fluxos 
  Início: você terá que jogar os dados, de acordo com sua estratégia você terá que passar pelos locais para 
conquistar os itens que irão te ajudar a vencer. Meio: agora você irá decidir se vai tentar matar o chefão ou vai 
fugir com o carro pelo túnel até o ponto final. Fim: no final você terá ganhado o jogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Controles  
        
Jogadores: Jogando os dados 
Controlador: para quem controlar os monstros ele decidira qual monstro ira aparecer. 
 
 
 
 
 

4. Ações 
Serão matar monstros, conquistar itens, vencer os desafios, dirigir, trocar coisas ou comprar, chegar juntos até o 
final para vencer. 
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Outras informações 
 
   
Cada arma tem um certo nivel de força, os jogadores podem trocar de armas, você pode recuparar seu tempo de 
vida com o kit medico, na vila havera um canto de troca que você pode trocar armas ou comprar armas se você 
tenta roubar algo da vila os bots da vila irão de caçar  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR:       Mario Medeiros Neto 
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Título do jogo: Uma noite estranha 

História: 
 

Num dia escuro, dois irmãos, um com 12 anos e o outro com 10 anos, eles estavam voltando para casa com 
as bicicletas, quando a bicicleta do irmão menor furou o pneu.  

—Charlie você está bem? — perguntou o irmão mais velho, parando a bike. —Sim, eu estou bem-respondeu 
Charlie. Quando algo puxou Carlton (irmão mais velho) para uma floresta, e depois também puxou Charlie, os dois 
sumiram naquela floresta estranha, que fica nas proximidades da cidade de Chernobyl.  

Quando acordaram estavam numa casa abandonada, havia um zumbi lá, Carlton pegou um pé de cabra e 
bateu no zumbi direto na cabeça, o irmão dele achou um mapa perto de um corpo morto, quando saíram da casa 
viram que estavam na floresta que havia no mapa, Carlton falou para Charlie olha o mapa, quando Charlie olhou o 
mapa tinha uma mansão ali perto, Carlton percebeu uma movimentação estranha, mas não havia nada, quando 
olhou firme na coisa viu que era um espírito e se lembrou que foi aquilo que os puxou, então falou para Charlie 
abaixar, e o espírito foi embora, ao analisar o mapa viram que havia uma vila, um rio, uma mansão, uma floresta, 
uma torre que levava para a saída e que eles precisavam seguir o mapa para vencer os desafios, os monstros, 
cobra gigante de três cabeças, aranhas, zumbis, crocodilos e lobos. 

Os dois irmãos devem conquistar itens para escapar matando os monstros e o chefão que é a cobra gigante. 
 

 
 

Objetivo:  
 
Escapar da floresta seguindo o mapa, conquistando itens para matar os monstros e o chefão. 

 

Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo: 

4. Cenário: 
        

A história acontece num mapa desenhado em papel num tabuleiro. 
Numa uma floresta escura, que tem um rio, uma mansão velha, uma casa abandonada onde havia um zumbi 

e um corpo, uma vila de comércios com lojas quatro lojas para comprar os itens, uma torre, e um túnel. 
 

 

5. Personagens: 
 

Os dois irmãos carlton e Charlie, um espírito, os monstros, a cobra gigante de três cabeças, aranhas, zumbis, 
crocodilos, lobos). 

 
 
 

6. Objetos: 
Armas como chave de fenda, faca, pé de cabra, espada, escudo, machado, também a mapa, bateria de 

carro, chaves [do carro], gasolina e kit medico. 
 
 
 
 
 

Especificação dos controles a partir da história do jogo: 

5. Regras: 



 

 

 

 
Projeto Game Criativo 

Produção Textual: Game Design do Jogo 
 

 

 

298 
 

 
 

Inicia o jogo jogando o dado de 12 faces. 
O jogo acontece no mapa com 30 quadrinhos numerados de 1 a 30. 
Com três jogadores, dois controlando os irmãos e o outo controla a cobra de três cabeças que é o chefão. 
Os irmãos vão andar no mapa de acordo com a quantidade de números que tirar do dado. 
Os irmãos devem usar as armas que estão nas cartas para destruir a cobra de três cabeças. 
Somente uma carta destrói a cobra de três cabeças que é a carta espada. 
Há cartas espalhadas no mapa que servem para comprar itens. 
Os itens servem para os irmãos se defenderem dos monstros. 
Para chegar no Chefão os irmãos devem passar por todos os obstáculos que são os monstros espalhados no 

mapa. 
 
Cada vez que morrerem volta para o início e perde os itens, só ganha se os dois irmãos conseguirem 

derrotar o chefão (cobra de três cabeças), ganha pontos matando monstros com esses pontos você pode comprar 
itens na vila de comércios ou quando matar um monstro especial (zumbis e as aranhas) você ganha itens. 

 
 
 

6. Fluxos 
 

Início: você terá que jogar os dados, de acordo com sua estratégia você terá que passar pelos locais para 
conquistar os itens que irão te ajudar a vencer.  

Meio: agora você irá decidir se vai tentar matar o chefão ou ficar preso nas florestas.  
Fim: No final se os irmãos derrotarem o chefão são os vencedores e se o chefão derrotar os irmãos ganhará 

o jogo. 
 
 

7. Controles  
        
Jogadores: Jogando os dados manualmente. 
 
 
 

8. Ações 
 
Será matar monstros, conquistar itens, vencer os desafios, trocar coisas, e quem vencer a batalha será o vencedor. 
 
 

Outras informações 
 

 

AUTOR:       Mario Medeiros Neto 
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Apêndice XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção textual de A17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 

 



 

 

 

 
Projeto Game Criativo 

Produção Textual: Game Design do Jogo 
 

 

 

300 

 

 

 



 

 

 

 
Projeto Game Criativo 

Produção Textual: Game Design do Jogo 
 

 

 

301 

 

 

 



 

 

 

 
Projeto Game Criativo 

Produção Textual: Game Design do Jogo 
 

 

 

302 

 

 

 



 

 

 

 
Projeto Game Criativo 

Produção Textual: Game Design do Jogo 
 

 

 

303 

 

 

 

Título do jogo: Acabe com o corona vírus 

História: 
          Era um dia comum em 2020, em quarentena, na pandemia do corona vírus, um cidadão 

brasileiro estava frustrado pelo fato de ter que ficar em casa. Então, ele resolveu viajar ao 

mundo para aniquilar o vírus do planeta Terra. Ele pegou muitas máscaras, 50 litros de álcool 

70% e uma vacina que tinha criado. Mas, para fazer isso ele iria precisar percorrer o mundo, 

como? Correndo e pulando de continente em continente. Mas, quais continentes? 1 Oceania; 2. 

Europa; 3 Antártica; 4 África; 5 América; 6 Ásia. Será que ele vai conseguir?! Jogue e 

descubra.  

Objetivo:  
O personagem terá que percorrer o planeta Terra e pegar o vírus até ele chegar a Ásia que é o 
maior continente. 
 

Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo: 

1. Cenário: 
 Será um tabuleiro com 6 partes, uma de cada continente. Todos eles formarão uma trilha com 
58 casas, incluindo a casa de início e de chegada.    Em algumas casas terá um vírus 
desenhado e em outras os álcoois, as máscaras e as vacinas. As casas estão assim 
distribuídas:  

 Vírus – 2; 5; 9; 12; 15; 19; 22; 25; 28; 31; 35; 38; 41; 44; 48; 51; 54 e 56; 

 Álcool – 7;20; 30; e 53; 

 Máscaras – 4; 17; 23; 36;46; 

 Vacinas – 10; 14; 26; 33; 40; 43 e 49. 
Como meu jogo terá fases, também terá vários cenários um de cada continente do planeta 
Terra. Cada continente terá seu nome de lado das casas que vão representá-lo. Terá também 
desenhos que caracterizam os continentes. 

 

2. Personagens: 
Meus personagens serão 2 meninas e 2 meninos. Eles serão pinos de cores diferentes 
(vermelho, amarelo, azul e verde). As cores serão para diferenciar um pino do outro. 

 

3. Objetos: 
Um dado comum, também 30 fichas com desenhos, como: 10 álcoois, 10 máscaras e 10 
vacinas (serão os 3 elementos que ajudarão o cidadão a matar todo o vírus) e 10 cartas com 
perguntas sobre o período da quarentena e 10 cartas com ações. 

 

Especificação dos controles a partir da história do jogo: 

1. Regras  

 O jogo só permite de 2 a 4 participantes. 

 O jogador que tiver menor idade começará o jogo. 
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 O participante joga o dado e o número que sair é o número de casas que ele terá que 
andar. 

 Se ele cair em uma casa que tiver o vírus puxa uma carta e responde uma pergunta 
sobre prevenção do corona vírus. 

 Além do vírus o jogo também oferece máscaras, álcool e vacinas para você não se 
contaminar com o vírus.  

 O álcool, a máscara e as vacinas são fichas que você pode usar quando não acertar as 
perguntas, se você errar três vezes e não tiver fichas você volta um continente. 

 Ganha o jogo quem passar pelos seis continentes aniquilando todo o vírus. 

 10 cartas de ação: 
1. Escolha um jogador para voltar 9 casas 
2. Você matou o vírus muito bem. Jogue novamente o dado 
3. Sua imunidade está baixa, vá repousar por uma rodada 
4. Escolha um jogador para voltar 9 casas 
5. Sua imunidade está alta avance 7 casas 
6. Você perdeu vacinas, devolva 3 fichas 
7. Você comprou mais máscaras, ganhe 2 fichas 
8. Você pegou o vírus, fique 1 rodada sem jogar 
9. Você teve os sintomas, repouse por 2 rodadas 
10. Você perdeu álcoois, volte 5 casas 

 

 10 cartas com perguntas sobre o período da quarentena: 
1. Quais são os alimentos que ajudam na prevenção do Covid-19? (café , chá, sopa e 

outros alimentos quentes). 
2. Qual foi a coisa que substituiu os shows na quarentena? (lives) 
3. Qual a vacina que ajuda a ter mais imunidade? (A vacina da gripe) 
4. Quantos metros foi sugerido de distância entre as pessoas? (1,5m a 2m) 
5. Quanto tempo foi sugerido para lavarmos as mãos? (20 segundos) 
6. Qual foi o nome científico que deram para o corona vírus? (Covid-19) 
7. Qual foi a recomendação que mais previne o corona vírus? (Ficar em casa) 
8. Qual foi o aplicativo que viralizou durante a quarentena? (Tik Tok) 
9. Em falta de água e sabão o que podemos usar para limpar as mãos? (álcool gel) 
10. Qual foi o aplicativo mais usado para os estudos remotos na quarentena? (Google 

Meet) 
 
 

2. Fluxos 
        
Início: Quando você começar o jogo vai se deparar com a casa de início. 

Disputa: Você passará pelos seis continentes. 
Final: Ao terminar de aniquilar o vírus da Ásia, você terá finalizado o jogo. 
 
 

3. Controles  
      Os participantes trocarão de casas com as mãos e os pinos servirão para marcação da 
casa. 
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4. Ações 

 Pegar a vacina, o álcool e a máscara. 

 Usara vacina, o álcool e a máscara. 

 Correr de casa em casa em cada continente. 

 Pular de um continente para outro. 

 Aniquilar o vírus. 
 

Outras informações        
 

 

AUTOR: Rafael Moura 
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Apêndice XVI 

 

 

 

 

 

 

 

Produção textual de A20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 



  

     
 

Projeto Game Criativo  

   Produção Textual: Game Design do Jogo  
  

  

307 

 

 

Título do jogo  

 Em busca da Coroa 
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História: Era uma vez um reino distante, que morava o rei e seu filho, o príncipe. Em um certo dia, já velho e 

doente o rei não aguentou e morreu. O príncipe mesmo triste herdou a coroa de seu pai. O novo rei sem querer 

ficar só, queria encontrar sua rainha e teve a ideia de fazer um concurso entre princesas para ter sua rainha. 

Aquela que tivesse mais sorte e chegasse primeiro ao rei seria coroada rainha. O rei mandou seus guardas avisar 

nos reinos vizinhos que ia haver o concurso em busca da coroa. 

Objetivo:  Fazer o percurso, passar por obstáculos e chegar até o final para virar rainha. 
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Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo:  

1. Cenário: O jogo se passa em uma floresta terá um tabuleiro, um caminho com obstáculos até chegar no 

castelo do rei. 

         

2. Personagens: O novo rei e princesas.  

  

  

  

3. Objetos: um dado, pinos de princesas. 

 

Especificação dos controles a partir da história do jogo:  

1. Regras  
1-Começa o jogo quem tirar o número maior no dado. 

2-Conntinua a sequência do número maior para o menor sorteado do dado.        

3-Os jogadores seguem os comandos dados nas casas do tabuleiro.  

4- Só terá um ganhador, o que chegar primeiro. 

 

 

 

   

  

  

 

Fluxos: 

 Início do jogo: as princesas estão posicionadas no início da floresta no tabuleiro.  

Disputa: começa a corrida de obstáculos através da jogada do dado. 

Fim do jogo: a princesa que tiver mais sorte chegará primeiro no castelo do rei.   
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2

.

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Controles com o número que sai do dado, o jogador movimenta com suas mãos os seus pinos/princesas.  

 

3

.

  

         

  

  

  

  

  

  

  

Ações 

 Lançar: cada jogador lança o dado para movimentar seus pinos/princesas. 

 Chegar: quem fizer toda o percurso primeiro ganha 
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Outras informações  

  

          

  

  

  

  

  

AUTOR:     Samire Elias dos Santos    
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Título do jogo  
 Em busca da Coroa 
  

História:  
Era uma vez um reino distante, que morava o rei e seu filho, o príncipe. Em um 
certo dia, já velho e doente o rei não aguentou e morreu. O príncipe mesmo triste 
herdou a coroa de seu pai. O novo rei sem querer ficar só, queria encontrar sua 
rainha e teve a ideia de fazer um concurso entre princesas para ter sua rainha. 
Aquela que tivesse mais sorte e chegasse primeiro ao rei seria coroada rainha. O 
rei mandou seus guardas avisar nos reinos vizinhos que ia haver uma corrida em 
busca da coroa. A princesa que tiver mais sorte e chegar primeiro no castelo para 
encontrar o rei vai virar a rainha. 
 
 
 

Objetivo:  Fazer o percurso, passar por obstáculos e chegar até o final para virar a 
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rainha.  
 

Descrição dos principais elementos a partir da história do jogo:  

1. Cenário:  
O jogo se passa em uma floresta. Será um tabuleiro, um caminho até chegar no 
castelo do rei, tipo uma trilha com casas sem nada e outras com obstáculos. A 
trilha terá 30 casas. Os obstáculos são: bruxa, guarda e feiticeiro. Terá também 
penalidades como: voltar casas, ficar parado e prendas. 
 

 Na casa 9 terá os guardas; 

 Na casa 18 terá a bruxa; 

 O feiticeiro ficará na casa 22 ; 

 Na última casa terá escrito “VOLTE UMA CASA”; 

 Na casa 29 terá escrito “VOLTE AO INÍCIO”. 
.  

2. Personagens:  
As princesas são pinos. Terá 5 princesas com características diferentes, que 
são: 

 Uma com vestido roxo e cabelo loiro; 

 A segunda princesa terá vestido rosa com bolinhas azuis e amarelas; 

 A terceira terá vestido de cor azul com vários arco-íris desenhados; 

 A quarta terá vestido brilhoso de cor roxa; 

 A última terá um vestido com dinheiro desenhados nele. 
  
  

3. Objetos: Um dado, o novo rei, . 

Especificação dos controles a partir da história do jogo:  

2. Regras:  
1-Começa o jogo quem tirar o número maior no dado. 
2-Continua a sequência do número maior para o menor sorteado do dado.        
3-Os jogadores seguem os comandos dados nas casas do tabuleiro.  

 Na casa 9 terá os guardas para bloquear as princesas. E a princesa 
ficará uma rodada sem jogar; 

 Na casa 18 terá a bruxa com prendas para receber as princesas. As 



  

     
 

Projeto Game Criativo  

   Produção Textual: Game Design do Jogo  
  

  

314 

 

prendas serão escritas em papeizinhos para as princesas sortearem. As 
frases serão: “VOLTE AO INÍCIO”, “VOLTE 2 CASAS”, “ VOLTE 3 
CASAS” E “FIQUE UMA RODADA SEM JOGAR”. 

 O feiticeiro ficará na casa 22 para prender as princesas. Nessa casa, você terá 
que sortear quantas rodadas ficará presa, sem jogar. Os papeizinhos que serão 
sorteados serão numerados de 1 a 5; 

 Na última casa terá escrito “VOLTE UMA CASA”; 

 Na casa 29 terá escrito “VOLTE AO INÍCIO”. 
 

4- Só terá um ganhador, a princesa que chegar primeiro. 
 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fluxos: 
 Início do jogo: as princesas estão posicionadas no início da floresta no 
tabuleiro.  
Disputa: começa a corrida de obstáculos através da jogada do dado. 
Fim do jogo: a princesa que tiver mais sorte chegará primeiro no castelo do 
rei e será a rainha. 

2.  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Controles: com o número que sai no dado, o jogador movimenta, com suas 
mãos, os seus pinos/princesas.  
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3.  
         
  
  
  
  
  
  
  

Ações 
 Lançar: cada jogador lança o dado para movimentar seus pinos/princesas. 
 Chegar: quem fizer toda o percurso primeiro, ganha. 

4.  
  
  
  
  
  
  
  
  

.   

Outras informações  
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Game criativo 
por sophia cavalcanti gomes alves. 
 
o nome do jogo vai ser VOLTA AO MUNDO . 
Ele consiste em você conseguir passar por todas as fases do jogo , 
dando assim , a volta ao mundo . 
no tabuleiro , vão ter varias fases , uma para cada ponto turístico mundial , como 
a muralha da china ou o taj mahal . 
cada fase terá suas casas de ação . 
quanto ao tabuleiro , vou fazer todas as fases juntas , sem trocar de tabuleiro ; 
dividindo as fases por uma barreira . 
os personagens vão ser ícones de viagem , como um passaporte , uma mala de 
viagem, um avião , ETC. 
esses personagens são mais para marcar as casas onde os jogadores vão estar. 
vou fazer com início em um país e terminando em outro . 
vão ser 6 países , mas não vai ter as fases separadinhas , vão ser tudo num 
tabuleiro só. serão fases curtinhas , só para representar mais paises. 

 
REGRAS DO JOGO 
 
1. jogador tem que cumprir o que estiver descrito , caso pare numa casa de 
ação . 
2. o jogador não poderá sair do jogo antes cujo seja finalizado . 
3. o primeiro jogador que vai começar a rodada , é o que tirar o maior número 
no dado . 
4. o vencedor será quem completar a volta no tabuleiro 
5. a cada curiosidade certa , os jogadores avançam 1 casa. caso contrario , ele 
continua onde está . 
6. caso tire mais e chegue “ depois do fim” ele volta para o inicio e ele tem que 
dar mais uma volta no tabuleiro . 
7. os jogadores dão ao total 2 voltas no tabuleiro 
8. uma pessoa fala a curiosidade p outra pessoa , pq a resposta estará marcada 
no card. 
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CASAS DE AÇÃO: 
 
Perca 1 rodada : o jogador perde uma rodada . 
avance 1 casa : o jogador avança uma casa . 
volte para o início : o jogador volta para a casa início 
p.s.: as casas perca rodada ou avance podem ter números diferenciados , 
aumentando ou diminuindo conforme o tabuleiro . 
narrativa : 
num dia quente de verão , 
6 amigos se reúnem para uma volta ao mundo . 
mas , não é volta ao mundo qualquer. 
eles vão separados , apostando uma espécie de corrida. 
quem der a volta ao mundo e chegar ao cristo redentor primeiro vence. 
mas eles terão que responder perguntas nas fronteiras país/país , para passar 
(cards 
de curiosidades) . quem errar , fica lá , mas quem acertar ganha uma passagem 
direto pro próximo país .alguns vão ter complicações , outros vão ter muitos bônus 
muito legais ! vamos ver quem vai ganhar ? 
capacidade do jogo : 6 jogadores . 
tipo do jogo : comercial 
título: volta ao mundo 
regras e casas de ação acima ⬆. 
controle : manual , com as mãos 
fluxo : segue foto no final 
cenário : vários pontos turísticos mundiais . como uma volta ao mundo 
personagens : temos somente os pinos com tema de viagem : um malinha , a van 
de viagem, a bicicleta , o passaporte , o mapa e o'símbolo do aeroporto. ( eles não 
interferem no jogo , é só para marcar, as casas.) 
o jogo se joga com dado . 
os pinos vão reprsentar os amigos da historia. 
objetos : pinos , dado numerado , cards de curiosidades. 
já comecei a fazer o tabuleiro 
 
 

.sophia cavalcanti gomes alves. 
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PROJETO GAME CRIATIVO 

 

Título do jogo: Volta ao mundo  

História: 
Num dia quente de verão, 6 amigos se reúnem para uma volta ao mundo, mas não é uma volta ao mundo 

qualquer. Eles vão separados, apostando uma espécie de corrida, partindo do Cristo Redentor. Os seis amigos 
passarão pela estátua da liberdade (Estados Unidos), torre Eiffel (França), bigben (Inglaterra), monumento chinês 
(China), Catedral de São Basílio (Rússia), Taj Mahal (Índia) e a Torre de Pisa (Itália). 

 Para dar a volta ao mundo nesses países, eles terão que responder perguntas para passar nas fronteiras 
de país para país, para passar as fronteiras (cardes de curiosidades) quem errar as perguntas ficam ali mesmo, mas 
quem acertar ganha uma passagem e voa direto para o próximo país. Alguns irão ter complicações: dependendo 
da casa de ação onde cada jogador estiver, poderá perder rodadas e voltar para o início do jogo e os benefícios de 
avançar casas de acordo com o carde tirado e/ou respondendo perguntas sobre os países por onde irão passar.  

Aquele que der a volta ao mundo e chegar novamente ao Cristo redentor primeiro vence. 
 

Objetivo: Partindo do Cristo Redentor dar a volta ao mundo e quem chegar primeiro novamente ao Cristo 
Redentor vence.  
 
 

Descrição dos principais elementos: 

1. Cenário: São vários pontos turísticos mundiais, Cristo Redentor, Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, Bigben, 
monumento chinês, Catedral de São Basílio, Taj Mahal e Torre de Pisa o, onde a história se passa. Uma 
trilha de quadrinhos numerados de 0 a 26.  

 

1. Personagens:  Pinos representando os seis amigos 
 
 

2. Objetos:  
Dado comum. 
Cardes de curiosidades (cartas) 
 

 

Especificação dos controles 

1. Regras  
O jogo inicia com o jogador que tirar o maior número no dado. O jogador tem que cumprir o que estiver descrito , 
caso pare numa casa de ação . 
o jogador não poderá sair do jogo antes que o jogo seja finalizado . 
o vencedor será quem completar a volta no tabuleiro primeiro 
a cada pergunta acertada, os jogadores avançam 1 casa. 
 

2. Fluxos 
Começa saindo do Cristo Redentor, seguindo a trilha numerada e conforme acertar as perguntas dos cardes 
avança para o próximo país e quem chegar primeiro retornando para o Cristo Redentor vence. 
 

3. Controles: Manual 
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4. Ações 
 
Casas de ações, onde o jogador perde uma rodada, avança uma casa e volta para o início de acordo com a carta 
tirada podendo ainda puxar uma carta de curiosidades para responder. 
Lançar o dado para o jogador saber a quantidade de casas que vai andar 
O jogador chegou novamente no Cristo Redentor primeiro e vence o jogo 
 

Outras informações 
 
        
 
 
 
 
 

 

Sophia Cavalcanti Gomes Alves - 5° ano - NEI/UFRN      

 



 
 

 Apêndice XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

Produção textual de A23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 



 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp 

 
 

 

324 
 

Crazy fishing 
 
Vc é um cara que sempre teve o sonho de abrir um restaurante de frutos do mar que agora virou 
um pescador, vai pescando cada ves mais longe para achar variações de peixes e vai muito na 
loja pra comprar iscas, séra que ele vai abrir o restaurante, descubra jogando 
CRAZY FISHING 
 
Cenario: 
Mar 
 
Personagens: 
Pescador CUSTOMISE 
SEU PERSONAGEN 
 
Objetos:  
Vara de pescar, barco e iscas 
 
Regras: 
A cada região q vc conclui vc desbloqueia uma nova 
Compre coisas na loja para ter barcos melhorados iscas mais atraentes e varas de pesca mais 
resistentes 
 
CONTROLES: 
dedo 
 
Fluxos: 
pescar e comprar coisas na loja 
 
Ações: 

Pescar 
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PROJETO GAME CRIATIVO 

 

Título do jogo: Crazy fishing (pescaria maluca) 

História: 
Certo dia alguns homens que moravam numa pequena cidade a beira-mar que sempre tiveram o sonho de 

abrir um restaurante de frutos-do-mar, compraram canoas e se tornaram pescadores.  
Esses pescadores começaram a pescar e ir cada vez mais longe em alto mar para encontrar variações de 

frutos-do-mar e outros peixes, antes de partir sempre iam à loja de itens de pescar para comprar iscas mais 
atraentes, linhas de pescar, varas de pescar mais longas, barcos melhorados.  

Cada vez mais eles conseguem pescar mais peixes avançando para novas áreas em alto mar, área das 
piranhas, tubarões e peixes médios e grandes, após conseguir pescar nessas áreas eles avançam para novas áreas 
desconhecidas.  

Os pescadores terão que pescar todas as áreas para poder abrir os seus restaurantes e quem conseguir 
pescar o maior número de peixes consegue a vaga para abrir o restaurante.  
 

Objetivo: Pescar o maior número de peixes para conseguir abrir o restaurante. 
 

Descrição dos principais elementos: 

1. Cenário: Um mar com algas brilhantes em mar calmo e um mar escuro turbulento com pedras 
Peixes feitos de papel representado por cores: as piranhas são vermelhas, peixes médios e grandes são da cor 
laranja e os tubarões cinzas e pretos. 

 

2. Personagens: pescadores representados por pinos 
 

3. Objetos: Barcos e os peixes 
 

Especificação dos controles 

1. Regras  
O jogo inicia com quem tirar o maior número no dado. 
Jogando o dado define a quantidade de peixe que o pescador poderá pescar. 
A cada área concluída o pescador avança para novas áreas. 
No tabuleiro do mar tem cinco áreas para pesca. 
Na primeira área de peixes pequenos tem 20 peixes, na segunda área tem 10 peixes médios e na terceira área tem 
10 peixes grandes tem, na terceira área tem 20 piranhas, na quarta área tem 20 tubarões. 
Nos peixes médios e grandes pesca a quantidade que sair dado. 
Na área das piranhas ao jogar o dado o número 6 equivale a 2, ou seja, não pesca nenhum peixe. 
Na área dos tubarões ao jogar o dado o número 5 e 6 equivale a 3, ou seja, não pesca nenhum peixe. 
O jogo termina com quem pescar o maior número de peixes. 
 

2. Fluxos 
        
Iniciar: tirando maior número no dado 
Meio: Competir para ver quem pesca mais peixes. 
Fim: contar a quantidade de peixes de cada pescador para definir o vencedor que abrirá o restaurante. 
 

3. Controles: Manualmente 
        
 



 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp 

 
 

 

326 
 

4. Ações 
 
Jogar o dado. 
Trocar de área de pesca. 
 

Outras informações 
 
        
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR:    Vicente       

DATA:   01/10/2020 
     

 


