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RESUMO 

 

 

FIREWALL DEFENSE: UM JOGO SÉRIO COLABORATIVO 

 

 

AUTORA: Tassiana Kautzmann 
ORIENTADORA: Roseclea Duarte Medina 

CO-ORIENTADORA: Giliane Bernardi 
 

Com a expansão dos jogos educacionais, novas alternativas estão sendo pesquisadas 

para melhorar a aprendizagem. Entre elas encontram-se os jogos colaborativos, os quais buscam 

envolver todos os participantes, a fim de estabelecerem uma negociação em prol do grupo, para 

cumprir tarefas e/ou objetivos. Considerando esta questão, o presente trabalho apresenta um 

jogo sério colaborativo, cuja meta é proporcionar a colaboração, levando em consideração os 

requisitos necessários para que ela de fato aconteça, estimulando, assim, o engajamento dos 

estudantes e contribuindo para que os mesmos obtenham um melhor aproveitamento do 

conteúdo e possam aprimorar e/ou desenvolver suas habilidades cognitivas. No intuito de 

validar a proposta aqui descrita, foi desenvolvido um protótipo, no formato multiplayer, 

levando em consideração alguns requisitos importantes para promover a colaboração, de acordo 

com o Modelo 3C de Colaboração, tais como: comunicação, definição de papéis/funções, 

cooperação, tomada de decisões, visão de jogo, definição de objetivos, entre outros. O referido 

protótipo foi aplicado e avaliado junto a um grupo de estudantes da área de Computação, sendo 

que,  para a avaliação, além da análise dos dados gerados pelo protótipo, foi utilizado um 

questionário,  dividido em três partes: perfil do usuário, análise do jogo e análise da 

colaboração. Os resultados da análise demostram indícios de que a proposta apresentada tem 

um grande potencial como ferramenta de colaboração e aprendizagem, incitando, também, o 

engajamento dos alunos na troca e/ou busca de conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Firewall Defense. Jogos sérios colaborativos. Multiplayer. Modelo 3C de 

Colaboração. 

  



   

 

  



   

 

ABSTRACT 

 

 
FIREWALL DEFENSE: A SERIOUS COLLABORATIVE GAME 

 

 

AUTHOR: TASSIANA KAUTZMANN 
ADVISOR: ROSECLEA DUARTE MEDINA 

CO-ADVISOR: GILIANE BERNARDI 
 

With the expansion of educational games, new alternatives are being researched to 

improve learning. Among them are the collaborative games, which seek to involve all the 

participants, in order to establish a negotiation in favor of the group, to fulfill tasks and/or 

objectives. Considering this question, the present work presents a serious collaborative game, 

whose goal is to provide collaboration, taking into account the necessary requirements for it to 

actually happen, thus stimulating student engagement and helping them to obtain a better 

content and can enhance and/or develop their cognitive skills. In order to validate the proposal 

described here, a prototype was developed in the multiplayer format, taking into account some 

important requirements to promote collaboration, according to the Collaboration Model 3C, 

such as: communication, definition of roles/functions, cooperation, decision making, game 

vision, goal setting, among others. The aforementioned prototype was applied and evaluated 

with a group of students from the Computing area. In addition to the analysis of the data 

generated by the prototype, a questionnaire was used, divided into three parts: user profile, 

game and collaboration analysis. The results of the analysis show that the proposal presented 

has great potential as a tool for collaboration and learning, and also encourages students to 

engage in exchange and/or search for knowledge. 

 

Keywords:  Firewall Defense. Collaborative serious games. Multiplayer. 3C Collaboration 

Model.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, tanto para lazer 

quanto para estudo e trabalho, diversas soluções nesse sentido vêm surgindo para facilitar as 

tarefas diárias, principalmente quando se trata da aprendizagem. Também a procura por 

alternativas e ferramentas que proporcionem um apoio maior ao processo de ensino-

aprendizagem tem se intensificado. Segundo Carvalho e Ishitani (2013), isso se dá pelo fato de 

que as pessoas estão buscando cada vez mais o aprimoramento pessoal e profissional que lhes 

proporcione aprendizagem, sucesso e/ou progresso profissional, entretenimento, interação 

social, entre outros. Esse interesse entra em consenso com a colocação de Rolim (2008), o qual 

diz que o sujeito necessita treinar, simular e testar o que está aprendendo, tirando, assim, 

conclusões próprias sobre o assunto.  

Os estudos sobre jogos têm mostrado resultados positivos no processo de ensino -

aprendizagem de quem os utiliza. Também têm proporcionado práticas educacionais mais 

atrativas e inovadoras ao aluno, além de novas experiências, efeito motivador, desenvolvimento 

intelectual, socialização e internalização de conceitos (KRASSMANN, 2016). 

Como uma possível solução a essa busca de melhoria no processo de ensino-

aprendizagem, pode ser destacada a utilização de jogos sérios (serious games) (SUSI, 2007), 

os quais, na visão de Michael e Chen (2005), não só abordam memorização e ensino, mas 

também outros aspectos da educação, como formação e informação, podendo ser aplicados a 

pessoas de diferentes idades.  

Os jogos sérios, segundo Savi e Ulbricht (2008), são mídias utilizadas para disseminar 

conhecimentos, o que os torna auxiliares importantes no processo de ensino-aprendizagem. Isso 

ocorre quando as habilidades cognitivas (memória, atenção, percepção, entre outros) de uma 

pessoa são adequadamente reconstruídas através da comunicação com outro indivíduo ou pela 

interação com uma mídia (SCHWARTZ, 2006).  

Segundo Battistella et al. (2014), os jogos sérios podem ser utilizados como forma de 

explorar conceitos e aplicar métodos de desenvolvimento para a estruturação e formação de 

habilidades. Essa construção de habilidades e aprendizado de conceitos pode ocorrer a partir de 

dois tipos de cenário: Single Player e Multiplayer (RIBEIRO, 2012). No primeiro cenário, o 

jogo ocorre a partir de um único jogador, enquanto que, no segundo, a interação ocorre com 

mais de um jogador no mesmo ambiente de jogo (WANG et al., 2009). Também, a partir de um 

cenário Multiplayer pode ser adaptada a colaboração, uma característica que remete a 
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participantes que jogam em equipe, a fim de alcançar um objetivo comum, desenvolvendo 

habilidades (WANG et al., 2009).  

O estímulo ao aprendizado em grupo vem sendo enfatizado nos últimos anos. Isso  faz 

com que os jogos colaborativos se tornem peça importante na educação, por proporcionarem 

grandes capacidades de interação, imersão e atração visual, o que deixa os usuários interessados 

e motivados a aprender (CUNHA, 2010). 

Assim, os jogos colaborativos promovem, também, o desenvolvimento das relações 

sociais do jogador, uma vez que, durante o processo de socialização, o mesmo ouve o colega e 

discute, identificando perspectivas e justificando-se. Ao justificar-se, argumenta, reflete sobre 

os próprios procedimentos e pode trabalhar habilidades como interação, percepção, formulação 

de hipóteses, decisão, além de tornar-se capaz de relacionar-se com empatia e ética, apresentar 

e aumentar a autoestima e o autoconhecimento (ROBERTO et al., 2011).  

Considerando as dificuldades e a busca pela melhoria da qualidade do ensino, do 

trabalho e do lazer, bem como de novos materiais e desafios, o desenvolvimento de um jogo 

sério colaborativo pode ser potencialmente eficaz e motivador para suprir essa demanda, 

ajudando a reduzir as dificuldades no ensino-aprendizagem. 

Considerando os desafios no processo de ensino-aprendizagem, Boruchovitch et al. 

(2010 apud ALVES E BATTAIOLA, 2011, p. 1) relatam uma das dificuldades, do ponto de 

vista do professor, ao dizerem que “A falta de motivação e predisposição para aprendizagem 

tem sido relatada como um dos principais problemas enfrentados pelo professor nas salas de 

aula”. Além da falta de motivação e predisposição, muitos conteúdos abordados em sala de aula 

são predominantemente teóricos, o que também acaba se tornando um problema.  

Em seu trabalho, Herpich (2013) também relata a dificuldade em motivar os estudantes, 

quando o conteúdo é bastante teórico, e afirma que um jogo dá ao aluno a possibilidade de 

utilizar perguntas, respostas e estratégias que podem ser exploradas no mesmo, o que tornará o 

processo de ensino-aprendizagem mais motivador e estimulará o engajamento dos alunos na 

realização de tarefas e na fixação de conceitos. Consequentemente, além de facilitar a 

aprendizagem, isso contribuirá para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Tendo em vista os problemas relatados anteriormente, como a falta de motivação e 

predisposição dos alunos em relação à aprendizagem (principalmente quando o conteúdo é 

predominantemente teórico) e a busca pelo aprimoramento profissional de uma forma mais 

dinâmica e descontraída, este trabalho visa verificar os requisitos necessários para promover a 

colaboração através de um Jogo Sério Colaborativo, que incentive e motive o aluno, a fim de 

que a aprendizagem realmente aconteça, e de forma mais lúdica. Para tal, será desenvolvido um 
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protótipo, utilizando o conteúdo de Segurança de Redes de Computadores como prova de 

conceitos. 

Segurança de Redes de Computadores, segundo Giannakas et al. (2015), é um assunto 

de extrema importância, dado que a imersão das pessoas na Internet, nos dias de hoje, é imensa, 

bem como o compartilhamento de informações e uso de serviços disponibilizados na rede, tanto 

pessoais como corporativos. Todas essas informações trocadas e disponibilizadas na rede 

acabam sendo alvo de roubos, fraudes, entre outros ataques, fazendo com que seja 

imprescindível proteger os dados adequadamente (CABRAL e CAPRINO, 2015).  

Casanas e Machado (2001) já relatavam os problemas relacionados ao avanço da 

tecnologia e do transporte de informações na Internet, principalmente em ambientes 

corporativos, os quais utilizam diversos sistemas operacionais, equipamentos e espaços de 

armazenamento, que possuem riscos diferentes. Assim, novas ameaças e vulnerabilidades vão 

surgindo a todo momento. Na opinião dos autores, a definição e adoção de políticas de 

segurança de rede são fundamentais, para que possam proteger as informações contra qualquer 

tipo de ataque. 

Para gerenciar as informações que trafegam na rede é preciso ter conhecimento e 

preparo. Este trabalho, segundo Dutra et al. (2003), por ser complexo, exige que os profissiona is 

sejam cada vez mais preparados, possuam conhecimento técnico, pensamento crítico, auto-

aprendizado e habilidade para trabalhar em equipe, habilidades estas, que podem ser 

aprimoradas através de ambientes computacionais colaborativos que apoiem o ensino de redes. 

Para a realização deste trabalho, alguns objetivos gerais e específicos, descritos no 

próximo subcapítulo, são necessários. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a influência da colaboração no 

processo de ensino-aprendizagem, através da aplicação de um protótipo de jogo colaborativo, 

utilizando como prova de conceitos o conteúdo de Segurança de Redes de Computadores. 

São propostos os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar os principais requisitos de colaboração que um jogo sério deve ter; 

b) desenvolver um protótipo de jogo colaborativo que contemple os requisitos de 

colaboração; 

c) aplicar um método de avaliação para jogos colaborativos; 
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d) aplicar e avaliar o protótipo do jogo desenvolvido com uma turma de alunos e 

verificar se o mesmo proporcionou a colaboração. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Os capítulos desta dissertação estão organizados da seguinte forma: no capítulo dois e 

três é apresentado o referencial teórico que dá embasamento a esta pesquisa; no capítulo quatro 

são expostos os trabalhos correlatos; no capítulo cinco são mostradas todas as etapas de 

desenvolvimento do jogo sério colaborativo Firewall Defense, bem como a metodologia 

utilizada; no capítulo seis são apresentados o planejamento e resultados da aplicação e avaliação 

do protótipo e, no capítulo sete, é aduzida a conclusão, seguida das referências.  
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2 JOGOS DIGITAIS, SÉRIOS E COLABORATIVOS 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos de jogos que dão embasamento 

a este trabalho. 

 

2.1 JOGOS DIGITAIS 

 

O termo jogo é considerado um conceito amplo, pois refere-se a todos os tipos de jogos 

estruturados que contém regras, objetivos e desafios (CHENG et al., 2015).  Medeiros Filho 

(2014) afirma que jogos digitais “[..] são artefatos digitais interativos que possuem uma 

proposta inicial de serem produtos voltados para o entretenimento”. Já Jappur (2014), em sua 

tese, cita diversos conceitos sobre jogos digitais, provenientes de vários autores, e afirma que a 

maioria dos conceitos encontrados na literatura fazem referência a regras, normas, diversão, 

metas e fantasias. 

Com o passar do tempo, os jogos foram sendo criados nas mais diversas variedades, 

como por exemplo os jogos de computador, envolvendo atividades lúdicas (SAVI, 2011). Essas 

atividades lúdicas oferecem sensações e experiências, estabelecendo relações criativas, 

ampliando capacidades imaginativas e de socialização, características estas que fazem com que 

o aluno, por exemplo, tenha mais atenção e interesse, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem (FALKEMBACH, 2008). 

Para que o aprendizado ocorra por meio de jogos, é preciso equilibrar as funcionalidades 

lúdicas e educativas dos mesmos, a fim de que possam atender aos aspectos de diversão e prazer 

e, ao mesmo tempo, possibilitar aos estudantes a assimilação de conhecimentos (SOARES, 

2004). 

Em vista disso, Schell (2008) destaca algumas características principais dos jogos, tais 

como: objetivos, conflitos e regras; serem interativos e desafiadores; poderem ser jogados 

voluntariamente; ajudarem o jogador a criar valores internos e possibilitarem levar à derrota ou 

à vitória.  Ainda, como característica dos jogos digitais, pode ser citado o estilo do jogo que, 

em conjunto com as outras características, dão base à sua classificação. 

Os jogos digitais podem ser classificados de várias formas, como por exemplo: gênero, 

gameplay, entre outros. De forma a contextualizar o jogo proposto nesta pesquisa, algumas 

dessas classificações são apresentadas no subcapítulo seguinte. 
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2.1.1 Classificação dos Jogos Digitais 

 

Segundo os autores Sato e Cardoso (2008) e Lucchese e Ribeiro (2009), não há um 

consenso sobre as classificações de jogos digitais. Os primeiros afirmam que jogos geralmente 

são classificados por gênero, para assemelharem-se à classificação comercial adotada na 

literatura e no cinema. Assim, propuseram uma classificação através da mecânica do jogo. Já, 

Lucchese e Ribeiro (2009), baseiam-se em Crawford (1982), que classifica os jogos em duas 

categorias, Ação e Estratégia, que são divididas em subcategorias. 

Alguns estudos consideram como gênero o estilo de gameplay do jogo, ou o tipo de 

público-alvo dos mesmos. Sato e Cardoso (2008) chegaram à conclusão de que a classificação, 

segundo a mecânica do jogo, é mais eficiente devido a uma série de entrevistas e debates 

realizados com jogadores, os quais colocaram suas preferências por jogos da seguinte forma: 

“meus jogos preferidos são de estratégia”, “eu prefiro jogos de luta”. Isso demonstra que os 

jogadores estão diferenciando os jogos de acordo com a mecânica, pois outras característ icas 

como o enredo, a história e os gráficos são citados em segundo plano (SATO; CARDOSO, 

2008).  

A segruir, são detalhados alguns estilos de jogos mais conhecidos, visando 

contextualizar o jogo aqui proposto. Autores como Sato e Cardoso (2008), Figueiredo e 

Bittencourt (2005) e Silva (2012) descrevem em seu trabalho um pequeno número de gêneros 

de jogos, tais como: 

a) Aventura: esse estilo de jogo caracteriza-se pela sua narrativa pouco flexível. Possui 

um ou mais finais e/ou caminhos determinados pelo roteiro. Durante o jogo, o jogador pode 

coletar ou não itens e cumprir ou não determinadas tarefas, uma vez que não é necessário 

realizar todas as tarefas para chegar ao final. Mas a realização das mesmas pode dar uma 

experiência maior ao jogador, bem como uma pontuação ou premiação maior. Exemplos: The 

Legend of Zelda1, Myst2; 

b) Simulação: neste tipo de jogo há uma reprodução idêntica de um cenário, de uma 

situação, entre outros, encontrados na realidade. O objetivo é fazer com que o jogador aprenda, 

treine e tenha experiência com tarefas cujas características se assemelhem com as da vida real. 

Um exemplo disso é a simulação de como dirigir um carro: ao girar o volante, ou na troca de 

                                                                 
1 http://zelda.com/ 
2 http://cyan.com/games/myst/ 
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marchas, o jogador consegue ter uma experiência muito parecida com a de dirigir um carro na 

vida real. Exemplo: Flight Simulator3; 

c) Puzzle: são jogos caracterizados pela utilização do raciocínio lógico, resolução de 

problemas e/ou enigmas. Normalmente jogos assim são constituídos por fases em que o 

jogador, ao cumprir um objetivo, passa para a próxima fase onde há o aumento da dificuldade 

para atingir o objetivo seguinte. Exemplos: Cut The Rope4, Angry Birds5; 

d) Estratégia: no jogo de estratégia, para concluir objetivos e realizar tarefas, o jogador 

precisa analisar, criar táticas e fazer escolhas. Geralmente demanda mais tempo, já que o 

jogador necessita refletir sobre as suas jogadas e também sobre as do(s) oponente(s) para, a 

partir daí, tomar decisões. Essas decisões e estratégias podem ser por turno ou em tempo real, 

dependendo do jogo e do seu objetivo. Exemplo: a série Age of Empires6; 

e) Ação: os jogos de ação são marcados pela adrenalina, destreza e habilidade que o 

jogador necessita ter na sua movimentação. Estratégia também faz parte do jogo, mas é preciso 

ter uma certa agilidade para tomar decisões e agir, sob pena de não conseguir realizar alguma 

tarefa ou objetivo. Normalmente, jogos de ação não possuem uma narrativa flexível onde o 

jogador possa interferir na história de acordo com as suas escolhas. Exemplos: God of War7, 

Counter Strike8; 

f) RPG (Role Playing Games): jogos de RPG podem englobar vários tipos de jogos 

(ação, aventura, estratégia, etc.), onde o objetivo principal é combinar esses vários tipos, para 

a evolução do personagem e da narrativa, realizando objetivos, ganhando e melhorando 

habilidades, resolvendo problemas, coletando itens, cumprindo tarefas e objetivos. Geralmente 

o jogador inicia o jogo escolhendo e/ou criando um avatar, o qual vai evoluindo, durante o jogo, 

em diversos aspectos. Exemplos: A série The Elder Scroll9, World of Warcraft10; 

g) Emulação: esse tipo de jogo se assemelha aos jogos de simulação. A diferença está 

em suas características, as quais não são tão voltadas à realidade, dando espaço à fantasia e à 

imaginação do jogador. A narrativa é flexível, dando oportunidade ao jogador de escolher as 

tarefas que irá ou não realizar. Geralmente não possui um final ou objetivos claros, dando 

margem para que o jogador possa fazer o que tiver vontade. Alguns jogos desse tipo permitem 

                                                                 
3 http://store.steampowered.com/app/314160/  
4 https://www.zeptolab.com/games/cut_the_rope  
5 http://www.rovio.com/games/angry-birds 
6 https://www.ageofempires.com/ 
7 https://godofwar.playstation.com 
8 http://blog.counter-strike.net/ 
9 https://elderscrolls.bethesda.net/ 
10 https://worldofwarcraft.com/pt-br/ 
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que o jogador modifique o cenário, troque de avatar e/ou de objetivos, como no jogo The Sims11, 

por exemplo. 

Lucchese e Ribeiro (2009) citam outros gêneros de jogos, como:  

a) Corrida: neste gênero de jogo o que importa é a velocidade e a habilidade ao 

conduzir as entidades envolvidas por um percurso. Essa classificação é dada aos jogos que 

envolvem veículos, cujo objetivo é cumprir tarefas através da velocidade dos mesmos. Muitos 

desses jogos, como premiação pelo cumprimento da tarefa, dão uma quantia X de dinheiro 

fictício ao jogador, dependendo do nível de dificuldade da tarefa executada, para que o mesmo 

possa investir na melhoria de seu veículo. Exemplo: Need For Speed12, Blur13; 

b) Esporte: engloba jogos baseados em esportes reais, como futebol e vôlei, por 

exemplo. Os objetivos são os mesmos dos esportes reais, embora não reproduzam fielmente a 

física, o que daria maior realidade ao jogo. A câmera do jogo é diferenciada, para que o jogador 

tenha uma visão mais ampla do ambiente e das ações do jogo. Exemplos: Football Manager14, 

Rugby Challenge15. 

Krassmann (2016) cita o gênero Quiz, que é um jogo de perguntas e respostas, onde o 

jogador tem, ou não, um tempo X para responder, sob pena de perder pontos, progresso, ou até 

mesmo o jogo. É geralmente utilizado para testes de conhecimento . Exemplos: Show do 

Milhão16, Gartic17. 

Sharma et al. (2007) descreve os RTS (Real Time Strategy), que são jogos de estratégia 

em tempo real, como o próprio nome diz, os quais envolvem vários jogadores competindo, 

criando estratégias, tomando decisões e colaborando em prol de objetivo(s), que normalmente 

é a conquista de territórios e/ou a eliminação dos outros jogadores. Exemplo: Company of 

Heroes18. 

Steinkuehler (2004) e Bonk e Dennen (2005) descrevem o MMO (Massive Multiplayer 

Online) como jogo de múltiplos jogadores online. Fundamentam-se na interação de um jogador 

com vários outros jogadores de qualquer lugar do mundo, em tempo real. Eles também 

permitem a criação de avatares para interagir com outros jogadores, com NPCs (Non Player 

                                                                 
11 https://www.thesims.com/pt_BR/ 
12 https://www.needforspeed.com/pt_BR 
13 http://www.blur.co.uk/ 
14 http://www.footballmanager.com/ 
15 http://rugbychallengegame.com/  
16 https://www.microsoft.com/pt-br/store/p/show-do-milhao-2016/9wzdncrdx263 
17 https://gartic.com.br/ 
18 http://www.companyofheroes.com/  



19 

 

Character), que são os personagens controlados pelo computador e pelo ambiente do jogo. 

Exemplos: DayZ19, ARK: Survival Evolved20. 

Billieux et al. (2014) fala sobre o MMORPG (Massive Multiplayer Online Role 

Playing Game), jogo que contém um mundo virtual onde um número massivo de jogadores 

estão interagindo, assumindo as ações de um personagem criado ou escolhido pelo jogador, o 

qual leva o personagem a evoluir durante o jogo. Exemplos: The Elder Scroll Online21, Riders 

of Icarus22. 

Ainda podemos citar o Tower defense, que segundo Andrade (2013 apud WETZEL, 

2009, p.31), é um subgênero de jogos de estratégia, cujo objetivo é impedir, através de 

armadilhas ou torres posicionadas estrategicamente, que o inimigo avance no mapa e chegue 

até o ponto principal em que o jogador perde pontos. 

Segundo Kisielewicz e Koscianski (2011), jogos “representam uma forma de 

entretenimento universal [..], determinam metas e exigem o exercício de habilidades para 

atingí- las”, levando a pesquisas sobre sua utilização em diversos propósitos, sendo um deles o 

ensino-aprendizagem, surgindo, assim, o conceito de Jogos Sérios, que será discutido no 

próximo subcaptítulo. 

 

2.2 JOGOS SÉRIOS 

 

Com a tecnologia em constante expansão, novos softwares e equipamentos têm sido 

elaborados com a finalidade de contribuir com os processos educacionais em ambientes 

realistas e interativos (SOARES, 2012). Em vista disso, a educação busca apoiar-se em novos 

métodos de ensino, como por exemplo, o uso de jogos educacionais que desafiam o estudante 

frente ao conteúdo apresentado pelo professor em sala de aula. Esses jogos são conhecidos 

como jogos sérios ou Serious Games. 

Silva (2012) destaca que jogos sérios têm como objetivo “o ensino-aprendizagem de 

algum conteúdo instrucional”. Já, Krassmann (2016) ressalta que, ao utilizar o termo “jogos 

sérios”, automaticamente, está se referindo a um “jogo que possui, explicitamente, uma 

proposta pedagógica”. Neste trabalho é utilizado o termo “jogos sérios” referindo-se ao 

desenvolvimento de um jogo colaborativo, com proposta educacional. 

                                                                 
19 https://www.bistudio.com/games/dayz 
20 http://www.playark.com/ 
21 http://www.elderscrollsonline.com 
22 http://icarus.nexon.net 
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Assim como os jogos digitais, os jogos sérios também são considerados atividades 

lúdicas. A diferença entre eles é que os jogos sérios possuem objetivos educacionais específicos 

no que se refere ao desenvolvimento do raciocínio lógico ou de habilidades em domínios 

diversos (RIEDER et al., 2004). Esses jogos, além do entretenimento, têm como finalidade 

principal trazer novos conhecimentos e/ou auxiliar na fixação de conceitos anteriormente 

estudados. Eles exploram, o máximo possível, o processo de ensino-aprendizagem 

(FIGUEIREDO et al., 2011). 

Para Soares (2012), os jogos sérios têm propósitos e conteúdos que possibilitam criar 

novas situações, discutir soluções e treinar atividades propostas pelo professor. Também 

possuem como característica fundamental o intuito de educar, não tendo a diversão como 

atividade principal, porém estando esta característica inclusa. Mas isso não quer dizer que esses 

jogos não possam ser divertidos (MICHAEL e CHEN, 2006). 

Os jogos sérios unem a seriedade da expressão e a solução de uma questão com o 

experimento e liberdade emocional do jogo, propondo novos papéis e situações para o aluno 

aprender o conteúdo proposto (SILVA, 2012). Dessa forma, os jogos são elaborados para o 

jogador desenvolver métodos de aprendizagem diferenciados, buscando motivação e satisfação, 

instigando e impulsionando o desenvolvimento e/ou o aprimoramento das habilidades do 

mesmo (KEBRITCHI e HIRUMI, 2008). Com esse tipo de jogo, o aluno aprende fazendo, ao 

invés de somente ler e ouvir, pois o jogo é interativo e pedagógico (ULICSAK, 2010). 

Além do ensino, os jogos podem ser utilizados para treinamentos em empresas. Bououd 

e Boughzala (2012) afirmam que “jogos sérios são treinamentos reais visando um alvo muito 

mais amplo do que os jogos comuns” e que os mesmos “oferecem uma experiência de ‘aprender 

fazendo’ao invés de ouvir ou ler”. Os autores ainda reiteram que os jogos sérios se tornaram 

comuns em empresas como IBM, Coca-Cola, entre outras, para serem produzidos e utilizados, 

sendo considerados como treinamentos mais modernos e divertidos. 

A utilização dos jogos sérios pode ser estendida à colaboração, como uma ferramenta, 

a qual poderá proporcionar uma melhoria na participação e interação entre os usuários, 

apoiando o processo de ensino-aprendizagem (MEDEIROS et al., 2008). 

 

2.3 JOGOS COLABORATIVOS 

 

Muitos educadores já vêm estimulando os trabalhos em grupo há algum tempo, por 

acreditarem que as trocas de informações são propícias ao desenvolvimento e aprimoramento 
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do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula (SILVA, 2008). E, também em relação a 

isso, Moita (2007) diz que o conhecimento resulta de um processo de exploração, 

experimentação, discussão e reflexão colaborativa, realizada não só de forma ativa pelo 

aprendiz, mas também no grupo ou comunidade de aprendizagem. Desse modo, tem-se buscado 

inserir cada vez mais atividades colaborativas em sala de aula, sendo que, com a utilização de 

jogos colaborativos, pode-se mostrar uma abordagem promissora, ao associar a ludicidade e 

diversão dos jogos com as contribuições encontradas em processos colaborativos. 

Colaborar é trabalhar em conjunto, para atingir objetivos (SAMPAIO, 2013). Estudos 

como o de Palmieri e Branco (2007)  confirmam que os estudantes sentem-se mais motivados 

para aprender quando são utilizados métodos colaborativos. Já, Zea et al. (2009), reforçam que 

a utilização de jogos de computador, juntamente com a colaboração como ferramenta 

educacional, faz com que os alunos obtenham novos pontos de vista, adquiram e/ou 

desenvolvam novas atitudes, e aprendam a respeitar e a tolerar mais. Mas, para que a 

colaboração aconteça de fato, é necessário fornecer condições para tal (VALSINER e 

CONNOLLY, 2002). 

Colaboração é uma atividade que exige sincronismo e negociação, podendo ser obtida 

através de interação e comunicação entre os participantes do grupo (DILLENBOURG, 1999). 

Quando as pessoas colaboram, elas apresentam e discutem suas ideias com outros membros,  

trabalhando ativamente os conceitos, seus e/ou do grupo, raciocinando sobre eles e refinando-

os (FUKS et al., 2002). Trabalhar em grupo pode gerar maior motivação e aprendizagem, já 

que o trabalho de cada um e/ou do grupo pode estar sendo observado, avaliado e, possivelmente , 

comentado por outras pessoas (BUCHINGER et al., 2013). 

Soares et al. (2013, p. 338) afirmam que  

 

Jogos colaborativos são atividades realizadas em grupo, onde um jogador 

joga com o outro e, ambos têm objetivos comuns. Um jogo colaborativo contribui no 

acréscimo de união entre os envolvidos, onde todos são convidados a tomar decisões,  

definidas ou não pelo próprio jogador, em prol do grupo. O seguimento dessas 

decisões estimula o jogador a permanecer colaborando com todos.  

 

Em sua pesquisa, Astrid et al., (2012) afirmam que “jogos que podem ser ou precisam 

ser jogados por mais de um jogador de cada vez são chamados de jogos colaborativos e 

requerem comportamento colaborativo” (tradução da autora). Já, para Soares et al. (2013), os 

jogos colaborativos são atividades realizadas de forma que um grupo dispute com outro, a fim 

de alcançar um objetivo final comum. Também afirmam que a colaboração ocorre dentro de 
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um mesmo grupo, o qual deve decidir em conjunto por atitudes que levem os participantes a 

avançar no jogo, o que difere do pensamento de Gerosa (2006), ao afirmar que todos os 

participantes têm igual importância no jogo, sendo que cada um deve ter um papel predefinido. 

Para que haja colaboração em uma equipe é necessário que exista a troca de informação 

(Comunicação), a organização (Coordenação) e o trabalho em conjunto, no mesmo espaço 

(Cooperação) (FUKS et al., 2005). Quando há colaboração, os alunos conseguem abstrair mais 

o conteúdo e em maior quantidade, o que gera novas ideias, possibilitando o desenvolvimento 

e/ou o aprimoramento de habilidades para futuras carreiras, bem como servem de apoio a uma 

melhor comunicação e interação social (SUNG e HWANG, 2013). 

Reforçando a ideia de Savi e Ulbricht (2008), Hamalainen et al. (2006 apud SILVA E 

COSTA, 2009, p. 59) enfatizam em seu trabalho que 

 

Jogos colaborativos podem ser vistos como uma das inovações da época 

atual para a aprendizagem porque em suas melhores hipóteses eles tornam possível 

projetar ambientes que promovam habilidades cognitivas de ordem superior dos 

estudantes, as quais incluem a capacidade para: dar sentido interpretando uma 

informação, formando e aplicando conceitos e princípios; produzir idéias utilizando o 

pensamento inovador e a criatividade; tomar decisões usando procedimentos, 

algoritmos, estratégias e heurísticas; e refletir sobre os propósitos e processos. 

 

Alguns exemplos de trabalhos que abordam jogos e ambientes colaborativos são 

encontrados em Huynh et al. (2009), Medeiros et al. (2010) e Ficheman (2008). O Art of 

Defense (HUYNH et al., 2009) foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia da Geórgia (EUA), 

o qual tem como proposta um jogo AR (Augmented Reality) colaborativo que solicita a 

interação dos jogadores com objetos do tabuleiro do mundo real para um ambiente virtual. O 

jogo é um “Tower Defense” colaborativo, baseado em estratégias, onde dois participantes jogam 

através da rede. Para os jogadores interagirem no jogo é necessário sobreviver aos ataques dos 

inimigos, impedindo estes de chegarem à torre. Como opção de tornar o jogo colaborativo, é 

permitido que ambos os jogadores explorem o mapa, mas adicionando torres de apenas uma 

cor, concentrando, assim, os jogadores em suas atividades, forçando a tomada de decisão em 

conjunto. 

Medeiros et al. (2010) falam, em seu trabalho, sobre o GeoplanoPEC, produzido na 

Universidade Federal da Paraíba, de modo a sugerir um jogo colaborativo voltado ao ensino de 

geometria plana a alunos de 5º e 6º anos do ensino fundamental, adaptado do tabuleiro físico 

Geoboard (GATTEGNO, 1974). Para a adaptação de uma versão colaborativa do jogo, foi 
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inserido um módulo Aluno x Aluno online, o qual inicia o jogo e controla as regras, além de 

tratar da conexão entre os clientes que estão jogando entre si. Para que o funcionamento seja 

colaborativo, é necessária a criação de um módulo servidor independente do jogo, o Servidor 

de Duplas, que é executado para o jogador escolher seu parceiro no jogo. A comunicação entre 

os dois módulos se dá através da troca de informações, indispensáveis para a manutenção do 

ambiente, como: nome do usuário, endereço, e se o assento da mesa está ou não disponível.  

A Nave Mário Schenberg (FICHEMAN, 2008) é um ambiente colaborativo de 

aprendizagem em realidade virtual, para o ensino de ciências, instalado no parque de Ciência e 

Tecnologia da USP (Parque Cientec), que tem como finalidade simular uma viagem no Espaço. 

O ambiente apresenta interação face a face, e o jogo ocorre em um mesmo espaço e tempo, 

promovendo interação entre grupos de máquinas e equipes. Os estudantes dividem-se em seis 

equipes de 3 a 5 alunos, e cada uma é responsável por uma estação da nave. A nave é formada 

por estações com jogos colaborativos e não competitivos, e é necessário o trabalho em grupo, 

levando à tomada de decisão da equipe, para o término do jogo.  

Os trabalhos citados acima buscam proporcionar a colaboração, por meio do trabalho 

em grupo e da tomada de decisão da equipe, visando promover a aprendizagem colaborativa. 

Desta forma, obtem-se o aumento da motivação, o sentimento de companheirismo e respeito 

mútuo entre os participantes, bem como o favorecimento do pensamento crítico e a coesão 

social (Alves, 2007). 

Ao longo do tempo foram surgindo teorias e modelos de colaboração no intuito de 

fornecer visões de como e por que as pessoas trabalham em grupos (FUKS et al., 2005) (SILVA, 

2008)(SOARES et al., 2013), e também para auxiliar no desenvolvimento de sistemas 

colaborativos (PIMENTEL et al., 2008)(MACHADO et al., 2013)(GEROSA et al., 2005).   

Por isso, é muito importante utilizar um modelo e/ou teoria na elaboração de um 

sistema/jogo colaborativo, uma vez que, além de proporcionar e/ou ampliar a visão de trabalho 

em grupo, isso ajuda a delinear os requisitos para que o sistema/jogo colaborativo seja de fato 

colaborativo, e, devido à relevância da temática aqui abordada, no próximo capítulo serão 

descritas algumas teorias e modelos de colaboração. 
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3 TEORIAS E MODELOS DE COLABORAÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas das principais teorias e modelos de 

colaboração mais conhecidos na literatura, tendo como objetivo a busca de uma teoria ou 

modelo que possa ser utilizado como base para a elaboração de um jogo colaborativo. 

 

3.1 TEORIA DOS JOGOS 

 

A teoria dos jogos está focada nos cenários de tomada de decisão, os quais exigem que 

os participantes tomem decisões para chegarem ao resultado final, tentando maximizar seu 

ganho, através da avaliação do cenário e da criação de estratégias, para posteriormente 

decidirem qual estratégia será adotada (PIMENTEL e FUKS, 2012). Segundo Costa (2010), a 

teoria dos jogos foi modificada várias vezes desde a sua criação e já teve como principa l 

parâmetro de análise jogos dos quais a amplitude do ganho de um dos membros do grupo é 

igual a soma da perda dos demais. 

Conforme Cavusoglu e Raghunathan (2004), a teoria dos jogos parte da premissa de que 

o participante toma decisões antecipando o comportamento do outro participante, e que o 

mesmo mudará sua estratégia com base nas decisões do outro. Li e Cruz (2009) afirmam que 

essa teoria fornece uma ferramenta rigorosa para analisar os participantes, pois ensina a 

entender melhor a natureza de conflitos em uma situação que envolve vários participantes, 

dando previsões valiosas sobre seus oponentes. 

Para melhor explicar essa teoria, o exemplo mais utilizado é o do Dilema do Prisione iro , 

criado pelo matemático A. W. Tucker (PIMENTEL e FUKS, 2012). O cenário conta com dois 

prisioneiros e um acusador, o qual não dispõe de provas para condená-los. Tendo isso em vista, 

os prisioneiros recebem a mesma proposta: ambos podem confessar ou ficarem calados, mas se 

um confessar e o outro ficar calado, o que confessar sai livre, enquanto o outro é preso por dez 

anos; se ambos confessarem, ambos pegam seis anos de prisão; se ambos ficarem calados, 

ambos pegam seis meses de prisão. Os prisioneiros estão em celas isoladas e não podem 

combinar uma resposta, e não há histórico de lealdade e honra entre eles. A finalidade desse 

exemplo de jogo é incentivar e aprimorar a capacidade de avaliar, propor e agir em cenários de 

trabalho, estudo e lazer, em grupo, introduzindo incentivos à colaboração. 
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3.2 TEORIA DA EVOLUÇÃO DA COLABORAÇÃO /TOMA LÁ DÁ CÁ 

 

Essa teoria surgiu na década de 1970, em competições promovidas pelo cientista 

político Robert Axelrod, explicando como a colaboração vem à tona, mantendo-se em um 

cenário competitivo. Uma das propostas de estratégias enviadas para essas competições foi a 

“tit for tat”, traduzida para “toma lá dá cá”, criada pelo matemático Anatol Rapoport 

(PIMENTEL e FUKS, 2012). 

Toma lá dá cá é uma estratégia modificada do Dilema dos Prisioneiros e tem como foco 

a colaboração em prol do benefício comum. Esta estratégia é realizada em várias rodadas, onde 

o jogador percebe a jogada do oponente e joga da mesma forma. Por exemplo: se o adversário 

colabora, o jogador colabora também; se o adversário trai, o jogador trai na rodada seguinte; 

mas se o adversário voltar a colaborar,  o jogador poderá perdoar e colaborar novamente. Essa 

teoria tem três regras: “Contribua, nunca seja o primeiro a trair”; “Se for traído, retalie”; e, 

“Esteja preparado para perdoar a traição após uma retaliação”. 

 

3.3 TEORIA DA ATIVIDADE 

  

Essa teoria visa estudar diversas formas de práticas humanas e processos de 

desenvolvimento a nível individual e social [MARTINS; DALTRINI, 1999]. Para isso, parte-

se da ideia de que tudo se baseia em atividades, onde ela é formada por um sujeito, ou mais, 

que age de alguma determinada maneira com algum objeto. O objeto pode ser desde uma ideia 

até algo concreto, como um programa, por exemplo. O que motiva o sujeito é ver o objeto 

transformando-se em um resultado [NETO et al., 2004]. Segundo Pimentel e Fuks (2012), um 

dos conceitos fundamentais dessa teoria é a realização da tarefa por mediação de artefatos 

(ferramentas e máquinas, que atuam como um instrumento da atividade). 

Engeström e Scaratti (2016) citam três aspectos da teoria da atividade: o primeiro se 

refere ao potencial das novas ferramentas e formas de colaboração; o segundo, à expansão da 

aprendizagem, e o terceiro, à perspectiva de intervenções formativas nas organizações e locais 

de trabalho. 

Com a evolução da cultura humana, o ser humano passou a ser analisado não apenas 

individualmente, mas em sociedade também, onde há divisão de tarefas, comportamento em 

grupo e regras coletivas, o que deve ser levado em conta na realização de alguma atividade. 
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3.4 MODELO DE TUCKMAN 

 

Um grupo de trabalho é constituído por indivíduos que interagem e influenciam-se, 

desenvolvendo estilos próprios para realizar tarefas, com o intuito de alcançar metas 

compartilhadas. O modelo de Tuckman explica o comportamento desse grupo de trabalho, o 

qual é formado por poucos integrantes e é orientado à tarefa (PIMENTEL e FUKS, 2012).  

Segundo Bonebright (2010), esse modelo surgiu de um artigo escrito por Bruce W. 

Tuckman, em 1965, intitulado de (Developmental Sequence in Small Groups). Nesse artigo, 

Tuckman fala sobre quatro estágios para alcançar o funcionamento eficaz de um grupo: 

Forming, Storming, Norming e, Performing. Anos mais tarde, em uma revisão do modelo, 

Tuckman adicionou um quinto estágio: Adjourning (BONEBRIGHT, 2010). 

Bonebright (2010) explica os estágios da seguinte forma: 

Forming: o grupo cria regras e testa os limites de comportamentos interpessoais. 

Storming: representa o período de conflito entre os membros do grupo. 

Norming: estágio de estabelecimento de papéis e normas, onde o grupo começa a entrar 

em acordo, para evitar conflitos. 

Performing: o grupo realiza a tarefa. 

Adjourning: reflete o momento da separação do grupo, que é visto como um problema 

importante no ciclo de vida de um grupo. 

 

3.5 MODELO 3C DE COLABORAÇÃO 

 

A colaboração é definida, de um modo geral, como algo que envolve duas ou mais 

pessoas dividindo informações com a intenção de cumprir um propósito em comum (NETO et 

al., 2014). Para representar a colaboração, foi proposto um modelo, chamado de Modelo 3C de 

Colaboração, o qual é utilizado amplamente, pois serve de guia para os sistemas promoverem 

a colaboração (MACHADO et al., 2013)(GEROSA et al., 2005). 

Segundo Brito (2010), o Modelo 3C, que pode ser visto na Figura 1, é dividido em três 

pilares: ações de Coordenação, realizadas pelas pessoas, atividades e recursos; ações de 

Cooperação, que se dão mediante a produção conjunta dos membros do grupo em um espaço 

compartilhado, e ações de Comunicação, que envolvem o potencial de engajamento entre os 

usuários. Estes pilares são ligados por um elemento fundamental, que é a percepção, a qual faz 
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com que o usuário compreenda o que está acontecendo e o que os outros estão fazendo, para 

reunir informações que possam ajudá-lo na realização das atividades (FUKS et al., 2003). 

 
 
Figura 1 - Modelo 3C de Colaboração. 

 

 

 

Fonte: FUKS et al., 2005. 

 

A Comunicação representa as trocas de mensagens, a negociação de tarefas entre os 

membros do grupo, e pode ocorrer de várias formas: pessoalmente, por telefone ou através de 

mensagens eletrônicas (BRAGA, 2012). Através da Comunicação, os membros podem, 

também, trocar ideias, conhecimentos, expor opiniões, combinar estratégias (CORDENONSI 

et al., 2013). 

A Coordenação é responsável pelas estratégias ou conjunto de ações definidas pelo 

grupo, onde alguém assume a função de coordenador ou mediador, que pode ser revezada, 

distribuindo as tarefas entre cada membro (BRAGA, 2012). Fuks et al., (2002) ressaltam que a 

Coordenação consiste no planejamento da execussão das estratégias, diminuiundo, assim, os 

riscos de inconveniências durante o processo. 

Na Cooperação, as tarefas divididas são executadas através da interação entre os 

membros do grupo, o que leva à necessidade de Comunicação, repetindo o ciclo, mas sem a 

obrigação de seguir uma sequência (BRAGA, 2012). Durante a Cooperação, os membros 

realizam as tarefas em conjunto, podendo gerar e transformar artefatos ou sistematizar 

informações (CORDENONSI et al., 2013). 
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O trabalho de Reinert et al. (2015) traz as características de colaboração encontradas em 

outros jogos que fazem uso do Modelo 3C de Colaboração, para utilizá- las nas adaptações do 

jogo Warming Up The Brain. Os autores apontam as falhas no jogo Warming Up The Brain, no 

quesito colaboração, tais como: falta de comunicação, favorecimento da individualidade, 

competição entre os membros da equipe, falta de coordenação, entre outros. Para solucionar os 

problemas apontados, os autores sugerem a distribuição de tarefas individuais, a fim de 

incentivar a colaboração no jogo, criação de uma forma não textual de comunicação, e a 

simplificação da tela de questões. Como trabalho futuro, os autores pretendem implementar as 

soluções descritas na resolução dos problemas citados. 

Entre as diversas teorias estudadas e apresentadas aqui, O Modelo 3C de Colaboração 

foi o que mais se destacou dentre os demais modelos e teorias, como os descritos nos trabalhos 

de Costa (2010), Pimentel e Fuks (2012), Martins e Daltrini (1999) e Bonebright (2010), 

relatados anteriormente, por ter seus pilares bem definidos e focados no engajamento do grupo 

ao cumprir as tarefas propostas, sendo utilizado como modelo base para promover uma 

ferramenta colaborativa. Fuks et al. (2005) destacam que o sistema colaborativo deve prover a 

percepção dos participantes sobre informações relevantes para o trabalho. 

Observando cada teoria e modelo apresentado, é possível perceber a evolução da forma 

como é trabalhada a colaboração. A Teoria dos Jogos e da Evolução levam ao entendimento de 

que as decisões de cada indivíduo são concentradas de acordo com as ações de cada um. Na 

Teoria da Atividade, o foco maior é na atividade, onde a interação entre um ou mais 

participantes com a mesma se dá através de um objeto que atua como um instrumento da 

atividade. Aqui nota-se que o foco está sendo mudado para o fato dos participantes se ajudarem 

na realização de uma atividade, o que no Modelo de Tuckman fica mais perceptível, por focar-

se em como um grupo de participantes se comporta ao realizar uma tarefa, já criando algumas 

regras de como trabalhar em grupo para obter sucesso.  

Já, no Modelo 3C, é possível notar uma maior flexíbilidade e abrangência em tudo o 

que envolve a colaboração, pois além de englobar as características das teorias e modelos 

citados anteriormente, ainda leva em consideração o que está acontecendo no ambiente em que 

os participantes estão inseridos, ressaltando que os mesmos precisam perceber o que está 

acontecendo ao seu redor, e como seus companheiros estão reagindo, a fim de que possam obter 

novas visões e ideias, para que, juntos e em prol de todos, discutam e executem novas 

estratégias, levando a um índice maior de sucesso na realização das atividades propostas. Por 

isso, é que o presente trabalho teve como base o Modelo 3C de Colaboração. 
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A fim de verificar o atual cenário, bem como aplicações e requisitos dos jogos 

colaborativos, foi realizada uma revisão da literatura sobre o assunto, que é apresentada no 

capítulo seguinte.  
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4 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Com a finalidade de apresentar a relevância desta proposta, houve a procura por 

trabalhos que desenvolveram e/ou apresentaram uma proposta de jogos sérios e/ou 

colaborativos, para a área do conhecimento destacado neste trabalho. 

Os trabalhos encontrados dentro da área de interesse, Ciência da Computação, 

contemplavam, na maioria, estudos para a melhoria do aprendizado de Engenharia de Software 

e programação. Para a presente dissertação, foram considerados apenas os trabalhos contendo 

práticas pedagógicas para o ensino de Redes de Computadores, tendo em vista que esta 

disciplina foi utilizada como prova de conceito. 

 Os jogos colaborativos específicos para o ensino de redes de computadores encontrados 

na literatura foram o Projeto ENGAGE e o NetMaze, mas ambos não abordam a colaboração 

explicitamente, uma vez que esse não é o foco dos autores. Cabe aqui salientar que, no período 

pesquisado, não foram encontrados muitos trabalhos referentes a jogos sérios e colaborativos 

sobre Redes de Computadores. Os jogos existentes, em sua grande maioria, são simuladores de 

rede e/ou têm a finalidade de ensinar e/ou treinar o gerenciamento de redes, e não são 

colaborativos.  

Neste trabalho também foram incluídos os jogos DARS, CyberAware, NGM, por se 

tratarem de jogos sérios que abordam conteúdos de redes de computadores e segurança, o que 

também é abordado nesta dissertação. 

Os jogos sérios e/ou colaborativos mais encontrados na literatura são voltados para a 

área da saúde: monitoramento e recuperação de pacientes que sofreram acidentes, autismo ou 

alguma outra doença, como Mal de Parkinson, por exemplo. Também foram encontrados alguns 

jogos sérios mais “genéricos”, isso porque seu conteúdo pode ser adaptado de acordo com o 

que o professor deseja, como no jogo Warming Up The Brain, que é um quiz, onde o professor 

pode inserir questões de qualquer domínio. Ele foi incluído nesta pesquisa justamente por ter a 

flexibilidade de encaixar outros conteúdos. 

Nos subcapítulos seguintes são apresentados trabalhos correlatos que versam sobre a 

área afim, divididos em Jogos sérios sobre Redes de Computadores e Jogos colaborativos sobre 

Redes de Computadores. 
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4.1 JOGOS SÉRIOS SOBRE REDES DE COMPUTADORES 
 

Foram encontrados cinco trabalhos que falam sobre o desenvolvimento de jogos, os 

quais tratam da segurança de redes, e de redes de computadores no geral. Dois deles trabalham 

com conceitos e gerenciamento de redes, enquanto os demais discorrem sobre segurança de 

redes.  

Para aprimorar os conhecimentos em gerenciamento e gestão de redes, Arslan et al. 

(2011) apresentam o Network Management Game (NGM), que tem como objetivo treinar os 

usuários, por meio de simulações, em gerenciamento e administração de redes. Os testes foram 

feitos com 8 jogadores, onde cada jogador recebeu uma topologia de rede com uma 

configuração inicial e, a partir daí, todos precisaram aumentar ou diminuir os pesos do link IGP 

(Interior Gateway Protocol) para balanceamento de carga. Para avaliar o NGM, os autores 

monitoraram o desempenho dos participantes ao longo do jogo. Também utilizaram dois 

algoritmos de otimização de caixa-preta, depois das simulações de treinamento, a fim de 

compará-los, posteriormente, com o desempenho dos jogadores. Os autores observaram que os 

usuários obtiveram melhor eficácia na otimização da rede do que os próprios algoritmos, e 

afirmam que os jogadores humanos também lidam melhor com situações excepcionais e/ou 

falhas. Como trabalhos futuros, eles citam o aumento de casos para treinamento, porque nesse 

trabalho utilizaram somente o caso do IGP. Também têm como pretensão estender os conceitos 

do NGM a redes maiores, a fim de que seja mais realista o tráfego de rede, e utilizar métricas, 

para avaliar o desempenho dos jogadores. 

Já, os autores Krassmann et al. (2015) descrevem um design para o jogo sério JASPION, 

cujo objetivo é trabalhar os conceitos de redes de computadores, com foco no ensino superior, 

na área da Computação, por meio de personalização, imersão, desafios e dinamicidade. O jogo 

tem como desafio responder quests (termo utilizado nos jogos para descrever algo desafiador), 

com questionários e atividades práticas para avançar à próxima fase, até chegar no estado final 

do jogo. O jogo tem formato single player, no qual apenas um jogador pode solucioná- lo por 

vez. Além disso, o jogo possui três níveis de expertise (básico, intermediário e avançado) e 

quatro estilos cognitivos (serialista, holista, reflexivo e divergente), com 12 perfis de 

jogabilidade.  

Os trabalhos de Giannakas et al. (2015), May et al. (2014) e Irvine et al. (2005) têm 

como foco a segurança de redes. Giannakas et al. (2015) apresentam o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel, chamado CyberAware, destinado ao ensino de cibersegurança. Para jogar o 

CyberAware, os alunos precisaram passar por um curso sobre segurança. No jogo, o aluno 
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escolhe o tema que deseja aprender (segurança ou privacidade, por exemplo) e começa a jogar 

vários mini-jogos. Para motivá-lo, é proposto ao aluno vários mini-jogos onde, ao finalizar cada 

um deles, é desbloqueado um escudo de segurança virtual associado a ele.  Ao final do jogo, se 

o aluno removeu todos os escudos, é desbloqueado o mini-jogo “Arena Security” para o tema 

escolhido. Após a conclusão de todos os mini-jogos, o aluno recebe um certificado 

CyberAware. No intuito de avaliar a usabilidade, a satisfação do usuário e a eficácia do 

aplicativo, os autores fizeram questionários para serem respondidos antes e depois de utilizarem 

o CyberAware. Participaram do teste 43 alunos, com idades entre 9 e 12 anos. Os autores 

relatam que antes dos participantes jogarem o CyberAware, apenas 32,6% foram capazes de 

identificar algumas tecnologias necessárias à manutenção de seus dispositivos, que estão 

conectados à internet, seguros. Após jogarem, a melhora foi de 15%. Dos 6 cenários de risco 

de segurança apresentados no jogo, 18,6% dos participantes conseguiram reconhecer 3, antes 

de jogar. Após o jogo, essa taxa subiu para 32,6%. Como trabalhos futuros, os autores citam a 

extensão de funcionalidades do aplicativo para uma aprendizagem adaptativa, privacidade e 

tópicos de anonimato. 

O estudo de May at al. (2014) fala sobre o simulador de roteamento DARS, 

desenvolvido em 2010 por Kress et al. (2010). O objetivo dos autores é expandir as 

funcionalidades do simulador e aplicar conceitos de jogos, para fornecer um melhor 

aprendizado aos estudantes de Ciência da Computação. O foco principal é inserir recursos 

relacionados à segurança para os protocolos já existentes. Segundo os autores, o simulador 

DARS mostrou-se flexível conforme novos recursos foram sendo adicionados. Algumas 

limitações foram citadas, como a falta de cuidado com a limitação de energia e largura de banda, 

mas por falta de tempo e por ser complexo, não foi implementado. Como trabalhos futuros, os 

autores relatam que a engine do simulador pode ser redesenhada, levando em conta o consumo 

de energia, corrompimento de pacotes e largura de banda, bem como a adição de novos 

protocolos, adaptação de cenários no simulador, a fim de atender às necessidades dos 

educadores, como por exemplo, os desafios poderem suportar várias soluções, que seriam 

reveladas com um código de desbloqueio criado por um instrutor. 

Preocupados com a falta de laboratórios de redes e com a necessidade de um 

aprendizado mais prático sobre o assunto, Irvine et al. (2005) desenvolveram um jogo de 

segurança de redes intitulado CyberCIEGE, e enfatizam em seu trabalho que o objetivo do jogo 

é fazer com que os usuários da organização virtual sejam felizes e produtivos, mantendo a 

segurança necessária à proteção de informações organizacionais valiosas. O jogo é estruturado 

com tópicos de Segurança de Redes de Computadores, os quais apresentam firewalls 
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configuráveis, VPNs, mecanismos de controle de acesso, entre outros mecanismos. Os ataques 

existentes no jogo são de diferentes tipos, como: Cavalos de Tróia, Denial of Service (DoS), 

Exploit e Vírus. No jogo, o aluno precisa manter a segurança do ambiente e a liberação da rede, 

por meio da configuração dos equipamentos, e o treinamento dos funcionários. Já Jones et al. 

(2010), ressaltam em sua análise sobre o CyberCIEGE, que o jogador precisa tomar decisões 

de gestão com o propósito de proteger a organização virtual, incorporando o papel de um 

gerente de segurança, com a intenção de que o mesmo veja as consequências das suas escolhas. 

 

4.2 JOGOS COLABORATIVOS DE REDES DE COMPUTADORES 
 

Alguns estudos que abordam jogos colaborativos sobre redes foram encontrados. 

Alsaleh e Al-Shaer (2014) descrevem o mapeamento da configuração de rede para objetos 3D, 

contido na interface de um jogo chamado NetMaze, o qual aborda os problemas de verificação, 

configuração de rede e análise de ataques. O objetivo do jogo é fazer com que a análise de 

segurança seja mais precisa, permitindo que os jogadores descubram pontos fracos na rede e 

investiguem novos cenários de ataques. Com o propósito de demonstrar e avaliar a ideia, os 

autores criaram um protótipo funcional simples, com configuração de rede e host, repositório 

de exploração, e a especificação do jogo. A avaliação foi feita a partir de dois estudos de caso. 

O cenário multiplayer de um dos estudos de caso foi criado, segundo os autores, para mostrar 

o valor de vários jogadores jogando ao mesmo tempo, dando tarefas as quais julgaram 

impossíveis de serem cumpridas se não houvesse a colaboração entre eles. Um dos jogadores 

teria o acesso inicial para executar a primeira tarefa, mas falharia na segunda caso não 

trabalhasse em conjunto com o outro jogador, já que a configuração de rede não lhe dava amplo 

acesso ao restante da rede. Este cenário foi testado em laboratório e os participantes 

conseguiram atingir o objetivo de análise de ataques. 

Na maioria dos trabalhos relativos a jogos colaborativos, são citadas como principa is 

contribuições dos mesmos: interação, motivação, convivência social, tomada de decisão em 

grupo, melhora das habilidades cognitivas, aprendizagem em conjunto, aprendizagem divertida, 

melhoria da fixação do conteúdo. 

Quando se trata de colaboração, a referência à comunicação, cooperação e coordenação 

é unânime, pois a combinação destes três elementos é o que dá sentido a um sistema 

colaborativo.  Medeiros et al. (2008) afirmam que um sistema colaborativo deve fornecer 

ferramentas que facilitem a comunicação, coordenação e controle aos usuários, ajudando na 

realização das tarefas propostas. Sampaio (2013) cita que “um ambiente colaborativo [..] é 
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sempre composto por três componentes fundamentais: comunicação, cooperação e 

coordenação”. Esses três componentes formam o Modelo 3C de Colaboração, o qual é utilizado 

por vários pesquisadores para desenvolver sistemas colaborativos, como é o caso de Junior 

(2011), que o utiliza por “alinhar os conceitos que remetem a um grupo de indivíduo s e seus 

objetivos inerentes às atividades cooperativas, através de espaços/recursos compartilhados”. 

Reinert et al. (2015), em sua pesquisa, utilizam jogos que seguem o Modelo 3C para extrair 

características colaborativas e implementá-las no jogo Warming Up The Brain.  

Outros elementos também corroboram com a colaboração. Silva e Costa (2009) 

defendem a distribuição de papéis, julgando ser fundamental para estimular a interação social, 

pois a dependência mútua dos papéis é um ponto de partida para a colaboração entre a equipe. 

Através da responsabilidade de assumir papéis dentro de um sistema colaborativo, os alunos 

estão mais propensos a cooperar entre si, melhorando o ensino-aprendizagem. Essa melhora 

pôde ser comprovada por Mavridis e Tsiatsos (2014), os quais concluem, em seu trabalho, que 

os alunos tiveram uma melhora significativa quando houve cooperação. Ainda nesse contexto, 

Müller et al. (2008) destacam a importância da cooperação dentro de um jogo educacional, na 

hora de criar estratégias e ações, vencendo problemas e desafios.  

Outro elemento importante dentro de um sistema colaborativo é o feedback. Gonzáles 

et al. (2014) afirmam que todas as atividades colaborativas requerem informações sobre o 

trabalho realizado, porque assim será possível visualizar os pontos positivos e negativos do 

grupo, com a finalidade de aperfeiçoamento posterior. Com isso é possível manter um controle 

sobre o que acontece no sistema, e coletar várias informações para análises posteriores, o que 

poderá ajudar a identificar se os alunos obtiveram ganhos ao utilizar o sistema colaborativo. 

Para melhor visualizar as características dos trabalhos abordados, foram elaborados dois 

Quadros: o Quadro 1 mostra um comparativo entre os Jogos Sérios, enquanto que o Quadro 2, 

mostra um comparativo entre os Jogos Colaborativos. 

 

Quadro 1 - Comparativo entre os Jogos Sérios abordados 
 

Jogos Sérios 

Autores 
Arslan et al. 

(2011) 
Krassmann et 

al. (2015) 
Giannakas  et 

al. (2015) 
May et al. 

(2014) 
Irvine et al. 

(2005) 

Projeto 

Network 
Management 
Game (NGM) 

JASPION CyberAware DARS CyberCIEGE 
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Objetivo 

Treinamento de 
usuários em 
gerência e 

administração 
de redes 

(monitoramento 
de rede). 

Trabalhar os 
conceitos de 

redes de 
computadores. 

Ensino de 
Cyber 

Segurança 
para crianças 

do ensino 
primário. 

Expandir 
funcionalid

ades do 
sumulador 
DARS e 
aplicar 

conceitos 
de jogos. 

Manter a 
segurança de 

uma 
organização 

de TI. 

Plataforma PC PC/Mobile Mobile PC PC 

Ferramentas 

NS 2 (The 
Network 

Simulator)  
(https://www.isi
.edu/nsnam/ns/)

, Graphical 
User Interface 

(GUI) 

OpenSim, 
Singularity e 

Firestorm 

Android 
Development 
Kit (ADK), 

libGDX 
game engine 

Graphical 
User 

Interface 
(GUI) 

Game 
Engine 

TYBOLT, 
Scenario 
Definition 

Tool 
(SDT). 

Linguagem de 

programação 
C++ 

OpenSim 
Scripting 
Language 
(OSSL), 
Linden 

Scripting 
Language 

(LSL) 

Java   

 

Fonte: Própria autora. 

 

 No Quadro 1 é possível observar um equilíbrio entre as plataformas utilizadas em cada 

projeto, mas cada um possui uma ferramenta distinta. Alguns dos trabalhos não apresentam 

nenhum indicativo sobre qual linguagem de programação foi utilizada, tendo em vista que cada 

ferramenta, além de possuir sua respectiva linguagem, pode ter compatibilidade com outras 

linguagens. Quanto aos objetivos, os trabalhos de Arslan et al. (2011) e Irvine et al. (2005) 

possuem similaridades: ambos focam no gerenciamento de Redes de Computadores. Já os 

trabalhos de Krassmann et al. (2015), Giannakas  et al. (2015) e May et al. (2014) focam mais 

na aplicação e fixação de conceitos de Redes de Computadores.  

 

Quadro 2 - Comparativo entre os Jogos Colaborativos abordados 
 

Jogos Colaborativos 

Autores 
Buffum et al. 

(2015) 
Alsaleh e Al-Shaer 

(2014) 
Reinert et al. (2015) 

Projeto ENGAGE NetMaze 
Warming Up The 

Brain 
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Objetivo 

Melhoria da 
diversidade de 

gêneros em 
atividades de 

Ciência da 
Computação. 

Analisar e investigar 
cenários de ataques de 

redes. 

Responder o máximo 
de questões no menor 

tempo possível. 

Plataforma PC PC Mobile 

Ferramentas Unity Unity  

Linguagem de 

programação 
C# c#.NET Java 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Já, no Quadro 2, dois dos três trabalhos abordados são para computadores e foram 

desenvolvidos em Unity, enquanto um foi desenvolvido para a plataforma mobile, mas não 

foram encontrados indícios sobre qual ferramenta foi utilizada e apenas foi possível identificar 

a linguagem de programação, Java. Os projetos abordados em Alsaleh e Al-Shaer (2014) e 

Reinert et al. (2015), falam sobre um cenário multiplayer, com exceção do projeto ENGAGE, 

o qual afirma que os alunos jogaram em pares, dando a entender que havia dois alunos por 

computador. Os objetivos de cada projeto são distintos, mas dois deles são voltados à área da 

Computação, enquanto que o projeto citado em Reinert et al. (2015) possui um objetivo, o qual 

pode ser flexibilizado de acordo com a área de conhecimento desejada.  

Dos projetos colaborativos abordados, apenas o descrito em Reinert et al. (2015) fala 

explicitamente da utilização de um Modelo de Colaboração, o Modelo 3C, já que o projeto foi 

adaptado e melhorado para os fins colaborativos. 

O jogo que está sendo proposto nesta pesquisa se diferencia dos descritos anteriormente 

por ter como foco a promoção da colaboração, ao invés de um conteúdo específico, possuindo 

um formato multiplayer, aplicando um Modelo de Colaboração desde o princípio, buscando 

integrar os estudantes através da escolha de papéis/funções a serem desempenhados dentro do 

jogo, incentivando o trabalho em equipe, no intuito de colaborar com o processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, o jogo possui uma temática Medieval, de forma que o cunho 

educativo fique quase imperceptível, através da elaboração de alusões ao conteúdo abordado 

com a temática do mesmo. 
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5 FIREWALL DEFENSE 

 

Este capítulo descreve o jogo sério colaborativo, chamado Firewall Defense, cujo 

objetivo principal é promover a colaboração, utilizando como prova de conceito o conteúdo de 

Segurança de Redes de Computadores, por meio de estratégias colaborativas. Considerando o 

problema exposto na introdução deste trabalho, esta proposta visa contribuir com investigações 

sobre a hipótese de que os jogos colaborativos incentivam o trabalho em grupo e a troca de 

informações para aprimorar conhecimentos de forma mais lúdica. 

O Firewall Defense pode ser considerado um jogo de estratégia, tower defense e quiz, 

uma vez que, para o avanço das etapas do jogo, o aluno é levado a questionamentos referentes 

à segurança de redes de computadores, a fim de garantir o direito de comprar cartas as quais, 

ao longo da partida, auxiliarão a atingir os objetivos, que por sua vez, levam à proteção do 

castelo. 

No jogo, cada equipe precisa proteger o seu castelo. O castelo, por sua vez, faz alusão a 

uma empresa, a qual precisa ter a sua rede de computadores protegida. Visando proteger a rede, 

é preciso utilizar com eficiência os recursos disponíveis, tais como pessoas, materia is, 

equipamentos e até mesmo a própria informação (CASTILHO e FONTE, 2013). Para utilizar 

estes recursos, é necessário ter uma equipe de profissionais, os quais terão um papel a cumprir , 

a fim de que a rede da empresa seja protegida. 

Os avatares, por sua vez, representam os integrantes dessa equipe e são os responsáveis 

pela proteção, precaução e recuperação, em caso de ataques. Cada avatar corresponde a um tipo 

de função: o Commander (comandante) tem como papel liderar a equipe, tomar decisões, 

gerenciar os recursos e providenciar as medidas de segurança; o Knight (cavaleiro) tem como 

função realizar ataques ao castelo/empresa da equipe oponente e, como o mesmo precisa pensar 

basicamente como um hacker para fazer seus ataques, pode trocar informações com os membros 

da sua equipe e ajudá-los a criar estratégias de defesa; e o Guardian (guardião) cuja função é 

monitora e executar as medidas de segurança e, em caso de ataque pode restaurar o que foi 

danificado.  

Para o desenvolvimento do protótipo, foi definido que dentro de uma equipe se faz 

necessário ter um avatar para cada função, uma vez que, além de ajudar a reduzir o tempo de 

cada partida para que não ultrapasse um período de aula, o mesmo possui suas respectivas 

cartas, as quais só podem ser utilizadas pelo avatar correspondente, fazendo com que haja 

diálogo entre os membros da equipe, no intuito de decidir estratégias e quais cartas serão 

utilizadas para progredirem no jogo. 
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As cartas fazem uma analogia aos diversos tipos de ataques, defesas e políticas de 

segurança. Exemplo: uma carta, pertencente ao Commander, tem como ação construir muralhas 

ao redor do castelo, correlacionando a uma DMZ (DeMilitarized Zone), ou zona 

desmilitarizada, separando a rede interna da rede externa, tendo o objetivo de controlar o acesso 

à rede da organização, protegendo a confiabilidade dos dados (LISBETH, 2011).  

Já, o Knight possui, por exemplo, uma carta cuja ação é enviar tropas para invadir o 

castelo inimigo, fazendo alusão a um ataque DDoS, o qual, segundo o CERT.BR (2017), é uma 

técnica onde “um atacante utiliza um conjunto de computadores para tirar de operação um 

serviço, um computador ou uma rede conectada à Internet” e pode ser realizada através do envio 

de diversas requisições para um serviço, gerando um aumento no consumo dos recursos 

essenciais para o seu funcionamento (processamento, memória, espaço em disco, entre outros), 

fazendo com que as requisições dos demais usuários não sejam atendidas. 

O Guardian, no que lhe diz respeito, pode ter como exemplo a carta que possui a ação 

de colocar guardas para proteger o castelo, a qual pode ser comparada a um firewall que, 

segundo BEZERRA (2016), possui as políticas baseadas em dois princípios : 1) “Todo tráfego 

é bloqueado, exceto o que está explicitamente autorizado” e 2) “Todo tráfego é permitido, 

exceto o que está explicitamente bloqueado”, o que claramente pode ser comparado às tarefas 

dos guardas ao protegerem o castelo. 

O jogo é disputado por partidas, onde, em cada partida, competem duas equipes, de três 

jogadores, visando o cumprimento de objetivos para construir as defesas de um castelo, 

podendo as equipes, durante o jogo, utilizarem meios para atrapalhar o progresso da equipe 

adversária. Cada partida é disputada por apenas duas equipes, para que o tempo não ultrapasse 

um período de aula. 

As partidas, por sua vez, são disputadas por turno, onde uma equipe joga um turno por 

vez. Um turno é uma sequência de ações que a equipe executará em um determinado tempo.  

Assim, dentro de cada turno, ela seguirá alguns passos: responder uma questão, comprar uma 

carta em caso de acerto da questão, realizar uma ação (utilizar carta de defesa ou ataque) e 

passar o turno para a outra equipe. 

Durante o turno, há um tempo limite de dois minutos para cada equipe realizar as suas 

jogadas, momento em que devem responder uma pergunta, sorteada aleatoriamente, sobre 

Segurança de Redes de Computadores, sendo que, em caso de acerto, uma carta pode ser 

comprada para ajudar a cumprir os objetivos e progredir no jogo. Em caso de erro, o turno é 

passado para a outra equipe. No protótipo desenvolvido, contém 18 perguntas, sendo possível 

armazenar quantas perguntas desejar. 
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Uma equipe possui três jogadores, onde cada jogador assume um dos três 

papéis/funções, os quais são necessários para executar ações e estratégias em conjunto. Tendo 

em vista a necessidade de cada jogador desempenhar sua função juntamente com os outros 

membros de sua equipe, bem como a necessidade da troca de informações, vale lembrar que o 

número de jogadores por equipe foi limitado a três, garantindo que cada um desempenhe uma 

função e que haja tempo suficiente para que discutam ideias, estratégias e opiniões. 

Cada jogador, ao fazer seu cadastro e login no jogo, cria ou escolhe uma equipe e um 

avatar. Após a escolha das equipes, o jogo sorteia cinco objetivos para cada uma, e o turno é 

iniciado. A escolha da equipe que inicia o jogo é aleatória.  

 

5.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Os tipos de pesquisas utilizadas foram: exploratória e desk research. A pesquisa 

exploratória tem como objetivo aprimorar ideias ou descobertas, tendo um planejamento 

flexível, possibilitando, assim, a consideração de vários aspectos relativos ao tema escolhido 

(GIL, 2002). Já a desk research tem como objetivo a busca de informações em diversas fontes 

(internet, livros, revistas, entre outros), auxiliando os pesquisadores a obterem um melhor 

entendimento sobre o assunto (CENTURIÓN, 2016).  A abordagem utilizada é quanti-

qualitativa, pois dá a possibilidade de associar as estatísticas e as relações humanas, para que 

os dados sejam analisados com mais facilidade (CRIVARO et al., 2007). 

Para a validação da proposta, foi desenvolvido um protótipo de um jogo, o qual 

comporta os requisitos que um jogo precisa para ser educacional e colaborativo. O método de 

pesquisa foi dividido em 4 etapas: Revisão Bibliográfica, Modelagem, Desenvolvimento e 

Avaliação, as quais são descritas a seguir.  

Na primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica, a qual proporcionou uma visão 

mais ampla sobre o que vem sendo estudado e desenvolvido, no que se refere a jogos 

colaborativos.  

Após a definição do tema foram realizados estudos sobre os principais conceitos que 

abrangem este trabalho: Jogos Digitais, Jogos Sérios, Jogos Colaborativos e Segurança de 

Redes de Computadores. Os estudos foram guiados pela necessidade de encontrar trabalhos que 

corroboram com esta pesquisa, para extrair informações e requisitos, com a finalidade de 

desenvolver um jogo sério colaborativo. 

Na segunda etapa houve a definição dos requisitos necessários ao desenvolvimento de 

um jogo digital, de modo que o mesmo seja educacional e colaborativo. Foram encontrados 
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alguns autores que citam em seus trabalhos requisitos que julgam importantes para que a 

colaboração possa existir, os quais são apresentados na Tabela 1 e classificados de acordo com 

os três pilares do Modelo 3C de Colaboração. 

 

Tabela 1 - Requisitos da colaboração 
 

Pilares 3C Requisitos Autores 

Comunicação 
 

Bououd e Boughzala (2012), Collazos et al. (2007), 
Dillenbourg (1999), Ellis et al. (1991), Ewing e Miller 
(2002), Fuks et al. (2002, 2004, 2005), Gerosa et al. 

(2005), Marek et al. (2007), Piçarra (2012), Pimentel 
et al. (2006), Reinert et al. (2015), Roberto et al. 

(2011), Sampaio (2013), Silva e Costa (2009), Soares 
et al. (2013) 

Negociação Dillenbourg (1999), Reinert et al. (2015), Soares et al. 
(2013) 

Cooperação 
 

Bououd e Boughzala (2012), Collazos et al. (2007), 
Ellis et al. (1991), Fuks et al. (2002, 2004, 2005), 

Gerosa et al. (2005), Gonzáles et al. (2007), Pimentel 
et al. (2006), Reinert et al. (2015), Sampaio (2013) 

Interação Dillenbourg (1999), Ewing e Miller (2002), Piçarra 

(2012), Sampaio (2013), Silva e Costa (2009), Soares 
et al. (2013), Sung e Hwang (2013), Zea et al. (2009) 

Coordenação 
 

Collazos et al. (2007), Dias (2010), Ellis et al. (1991), 
Fuks et al. (2002, 2004, 2005), Gerosa et al. (2005), 

Gonzáles et al. (2007), Pimentel et al. (2006), Reinert 

et al. (2015), Sampaio (2013), Soares et al. (2013) 

Divisão de tarefas Collazos et al. (2007), Hamalainen (2006), Marek et 
al. (2007) 

Hierarquia/Papéis Bououd e Boughzala (2012), Ewing e Miller (2002), 
Marek et al. (2007), Silva e Costa (2009) 

Objetivos Gonzáles et al. (2007), Marek et al. (2007), Sampaio 

(2013), Soares et al. (2013), Zea et al. (2009) 

Percepção Ewing e Miller (2002), Fuks et al. (2002, 2004, 2005), 
Gerosa et al. (2005), Reinert et al. (2015), Roberto et 

al. (2011), Soares et al. (2013) 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Depois do levantamento de requisitos foi efetuada uma pesquisa sobre Segurança de 

Redes de Computadores, com o propósito de selecionar as perguntas que seriam feitas ao longo 

do jogo. Também foi realizada a seleção e adaptação do conteúdo necessário à construção de 
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um baralho de cartas, que simbolizam as ações dos jogadores, para cumprir os objetivos 

propostos pelo jogo. 

Na terceira etapa houve a execução e produção do cenário do jogo, bem como a criação 

de objetos (cartas, questões, imagens) e de avatares, os quais representarão os jogadores através 

de uma função ou papel a ser desempenhado pelos mesmos. Para que os papéis sejam 

desempenhados colaborativamente, foram definidos três avatares por equipe, onde todos são 

igualmente importantes e necessários para progredir no jogo. O cenário do jogo possui uma 

temática Medieval, por possibilitar a fácil adaptação do conteúdo para uma forma mais lúdica, 

possuindo um formato 2D, a fim de que os textos contidos nos objetos do jogo sejam mais 

visíveis. As cartas são utilizadas como objetos de ação, dando a possibilidade de inserir 

pequenos textos explicativos, os quais ajudam o aluno a filtrar melhor o conteúdo em questão.  

Em seguida, houve o desenvolvimento do web service, juntamente com o módulo multiplayer, 

para que os alunos possam entrar no jogo e formar equipes. Após, foram desenvolvidas as partes 

que compõem a mecânica do jogo: o esquema de utilização das cartas, bem como a organização 

dos turnos, chat e progresso das equipes. 

Na quarta e última etapa ocorreu a aplicação de uma avaliação, através de dois 

instrumentos: os dados gerados pelo protótipo, a fim de acompanhar o que cada jogador fez 

durante uma partida; um questionário, com 47 questões abertas e 8 fechadas, para traçar o perfil 

de cada jogador, e obter informações para a análise do jogo e da colaboração. 

A validação e avaliação do jogo foram executadas com alunos da disciplina de Sistemas 

Colaborativos da Graduação de Ciência da Computação e Sistemas de Informação e do 

Mestrado em Ciência da Computação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A 

Tabela 2 exibe a sintetização das etapas. 

 

Tabela 2 - Etapas da pesquisa 
 

Etapas Descrição 
Etapa 1 – Revisão 

Bibliográfica 

 Jogos Digitais 

 Jogos Sérios 

 Jogos Colaborativos 

 Segurança de Redes de Computadores 

Etapa 2 - Modelagem  Definição de requisitos 

 Criação e adaptação de conteúdo 

 Criação da mecânica 

Etapa 3 – Desenvolvimento  Produção do cenário 

 Criação e desenvolvimento de objetos, imagens 

e avatares 
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 Desenvolvimento da mecânica do jogo 

 Testes e correções de desenvolvimento 

Etapa 4 – Avaliação  Aplicação da avaliação 

 Análise dos resultados 
 

 

Fonte: Própria autora. 

 

5.2 ARQUITETURA 

 

O jogo Firewall Defense permite que vários jogadores joguem a mesma partida 

simultaneamente (multiplayer) e possui um formato 2D, permitindo uma boa visibilidade dos 

objetos principais do jogo (as cartas e as perguntas). O jogo também conta com um servidor 

que, além de comportar o mesmo, salva em banco de dados as informações coletadas durante 

cada partida. 

Segundo os estudos de Silva e Costa (2009), uma arquitetura de um jogo colaborativo 

deve conter os seguintes componentes: motor de jogo, interface do jogador, interface do 

professor e módulo de armazenamento. Com base nisso, a Figura 2 ilustra a arquitetura do jogo 

proposto neste trabalho, a qual foi adaptada de Silva e Costa (2009) e utiliza o motor de jogo e 

a interface do jogador. Para este protótipo, não foi implementada a interface do professor, tendo 

em vista que a avaliação realizada é com base nas ações dos jogadores. 

A arquitetura do jogo contempla a interface do jogador, a qual ilustra os principa is 

passos a serem dados ao longo do jogo, como fazer seu login, escolher seu avatar, formar a 

equipe e disputar o jogo, sempre mantendo o diálogo com a mesma, para atingir os objetivos 

da partida. O sistema guarda os dados da partida em um banco de dados, com a finalidade de 

que, posteriormente, seja extraído um log do mesmo, informando quem está jogando, suas 

jogadas, o progresso das equipes e as conversações, para que o professor possa ter um feedback 

do progresso dos seus alunos no jogo. 

Para o Host da aplicação foi empregado um Web Service REST (Representational State 

Transfer) baseado em ASP.NET com framework MVC (Model View Control). Ainda no Host, 

como camada de abstração ao banco de dados, foi utilizado o Nhibernate, um framework 

baseado em .NET, que faz o ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) para que as consultas sql 

sejam geradas dinamicamente. Isso faz com que alterações no banco de dados não gerem 

grandes alterações no código fonte, reduzindo o tempo de produção. 
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Figura 2 - Arquitetura do Firewall Defense 

 

 

 
Fonte: Própria autora. 

 

A comunicação entre a aplicação e o Host se dá através de HTTP Requests, o qual 

solicita e recebe informações para o servidor. O formato das informações trocadas é do tipo 

JSON (JavaScript Object Notation), um modelo de representação de dados em forma de texto 

bem mais compacto, tornando mais rápida a transmissão dos dados. 

Para o desenvolvimento do referido protótipo foi utilizada a engine de jogo Unity23, 

software que possui bibliotecas para simplificar o desenvolvimento de um jogo (ASSIS, 2015). 

                                                                 
23 http://unity3d.com/pt/ 
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Com o propósito de armazenar as informações do jogo e dos jogadores, foi empregado 

o banco de dados MySQL24 e, para gerenciá-lo, foi adotado o phpMyAdmin25 em conjunto com 

o MySQL Workbench26, o qual permite ao desenvolvedor criar um banco de dados, modificar, 

consultar, criar relacionamentos, modelos ER (Entidade Relacionamento), entre outros. 

O cenário do jogo é constituído por imagens e objetos 2D (cenário,  decoração, cartas, 

barra de progresso, logo do jogo). Alguns desses foram importados gratuitamente da Asset 

Store27, da Unity. Algumas imagens utilizadas na confecção dos objetos do jogo foram retiradas 

de bases de imagens gratuitas, como a FreePik28, Pixabay29 e Wallheaven30. 

 

5.3 MODELAGEM 

 

Nesta seção são apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento e a 

modelagem do jogo Firewall Defense.  

Em termos de modelagem de dados, o jogo é composto por 7 classes principais: Jogador, 

Equipe, Partida, Pergunta, Turno, Objetivo e Carta. Com a intenção de melhor visualizar a 

modelagem de dados do jogo, foi construído um diagrama de classes (Figura 3), cuja finalidade 

é representar as classes e suas relações. 

A classe Jogador é responsável por armazenar os dados dos alunos, os quais farão um 

cadastro ao acessar o jogo pela primeira vez. A classe Equipe armazenará o nome das equipes 

as quais os alunos criarem. A classe Partida irá armazenar o nome de cada partida e servirá para 

manter o controle dos dados gerados. A classe Pergunta conterá as informações das questões 

que serão feitas no início de cada turno. A classe Turno é responsável por armazenar 

informações sobre as jogadas de cada equipe, tais como o tempo que cada jogador levou para 

responder a pergunta, quais as cartas contidas em mãos, se houve descarte e/ou carta utilizada. 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 http://dev.mysql.com/downloads/connector/  
25 https://www.phpmyadmin.net/ 
26 https://www.mysql.com/products/workbench/  
27 https://www.assetstore.unity3d.com/en/  
28 http://br.freepik.com/ 
29 https://pixabay.com/pt/ 
30 https://alpha.wallhaven.cc/ 
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Figura 3 - Diagrama de classes do Firewall Defense 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

A classe Objetivo armazenará os objetivos, onde apenas 5 serão sorteados para as 

equipes, em cada partida. E, por fim, a classe Carta, que carregará as informações das cartas 

existentes no jogo. 

 

 

5.3.1 Descrição do Processo de Colaboração 

 

Para que a colaboração exista é necessário que um grupo exerça as atividades 

comunicando-se, coordenando as ações, o espaço de trabalho e as atividades, cooperando entre 

si. Na comunicação ocorre a negociação de compromissos e conhecimentos; na coordenação, o 

grupo precisa lidar com conflitos e organizar-se de tal forma que o trabalho já realizado não se 

perca. Já, na cooperação, o grupo realiza as atividades em conjunto, em um espaço 

compartilhado (FUKS et al., 2004).  

No trabalho de Pimentel et al. (2008), os autores elaboraram um quadro com os 

principais elementos das ferramentas do RUP-3C-Groupware, que é um processo de 

desenvolvimento de groupware, de acordo com o Modelo 3C. Groupware é o termo que 

representa as aplicações computacionais projetadas para dar suporte ao trabalho em grupo, com 

o objetivo de auxiliar grupos na comunicação, colaboração e coordenação das suas tarefas 
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(PIMENTEL et al., 2008). Partindo dessa premissa, foi elaborado o Quadro 3, para demonstrar 

a relação dos requisitos da colaboração, de acordo com o Modelo 3C, entre as ferramentas do 

Firewall Defense. 

 

Quadro 3 - Classificação das ferramentas do Firewall Defense de acordo com o Modelo 3C 
 

Comunicação Chat 
privado 

Os jogadores podem enviar mensagens onde apenas 
um destinatário poderá ler/responder 

(independentemente da equipe a qual ele pertence). 

Chat para a 
equipe 

Os jogadores podem enviar mensagens para todos os 
membros de sua equipe, onde apenas a equipe 

poderá ler/responder. 

Chat para 

todos 

Os jogadores podem enviar mensagens onde todos 

poderão ler/responder. 

Avisos Mensagens e avisos do sistema e/ou da equipe para 
ajudar ou alertar os jogadores. 

Cooperação Tarefas Atividades a serem desenvolvidas dentro do jogo. 

Visão do 
jogo 

Visualização do progresso das equipes e do que está 
acontecendo no cenário. 

Funções Definição do papel de cada jogador dentro do jogo. 

Coordenação Liderança Liderar a equipe para que o objetivo do jogo seja 

cumprido com mais eficiência e agilidade. 

Opinião A equipe debate para: tomar decisões frente aos 
desafios, trocar experiências, analisar erros e acertos, 

pontos de vista, sempre interagindo em conjunto, 

para a formação da aprendizagem colaborativa 
(SILVA e COSTA, 2009). 

Sugestão 

Decisão 

Ajuda 

Feedback 

 

Fonte: Adaptado de Pimentel et al. (2008). 

 

5.3.2 Mecânica do Jogo 

 

Considerada a parte mais importante de um jogo, a mecânica é o que interliga os 

elementos que a compõem, como: personagens, cenário, objetos, regras, dando vida ao jogo e 

ao interesse do jogador (SATO e CARDOSO, 2008). Neste trabalho a mecânica é formada por: 

cenário, objetos e regras. 
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5.3.2.1 Cenário 

 

O cenário do jogo possui uma temática medieval. O jogador, ao entrar no jogo, 

visualizará seus dados no canto superior esquerdo da tela do mesmo, tendo uma visão geral da 

partida. Também serão exibidas as cartas, o baralho, os nomes dos outros jogadores, entre 

outros. O protótipo, por não ser uma versão final e completa do jogo, não possui animações ou 

imagens mais detalhadas dos objetos e ações dos mesmos durante o jogo.  

A disposição dos elementos na tela do jogo pode ser vista na Figura 4.  

 

Figura 4 - Cenário do protótipo do jogo Firewall Defense 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Os elementos estão enumerados de acordo com suas respectivas posições: 

1- Tempo do turno exibido em segundos. 

2- Local de exibição do nome da equipe a qual o jogador em questão está. 
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3- Local de exibição dos jogadores e de suas respectivas funções. 

4- Número de cartas que cada jogador possui. 

5- Chat do jogo. Cada jogador só pode visualizar e responder as mensagens enviadas 

pelos membros da sua equipe. 

6- Barra de progresso da equipe.  

7- Escudo do jogo, onde, ao clicar, há a exibição, no meio da tela, dos objetivos da 

equipe. 

8- Local de descarte de cartas. Exibe o número de cartas que foram descartadas por uso 

ou por exceder o limite de cartas que o jogador pode ter em mãos. 

9- Local simbólico do baralho da equipe. 

10- Painel geral do jogo. Aqui serão exibidas as perguntas de início de turno, os 

objetivos a serem cumpridos, mensagens do jogo (avisos, erros, entre outros), bem como uma 

imagem ampliada de uma determinada carta, escolhida pelo jogador, para ser melhor 

visualizada. 

11- Local de exibição das cartas do jogador, as quais podem ser melhor visualizadas ao 

clicar em cima de cada uma delas. 

12- Local de exibição das informações da equipe adversária, onde o jogador em questão 

poderá visualizar nome, avatar/função, número de cartas que cada jogador adversário tem, e os 

objetivos. 

Todas essas informações listadas serão exibidas dinamicamente na tela do jogo. Para 

que possam ser visualizadas, é preciso que os jogadores estejam em uma partida. 

 

5.3.2.2 Objetos 

 

Nesta seção são descritos os objetos/artefatos que compõe o jogo, bem como uma 

explicação do papel de cada um. 

 

5.3.2.2.1 Avatares 
 

 Os avatares representam as funções de cada jogador. Cada avatar terá o visual de acordo 

com a função abaixo descrita. 

1. Knight: é o cavaleiro que será encarregado dos ataques ao inimigo, bem como de 

montar armadilhas. O jogador que escolher esse avatar/função será responsável por 

utilizar as cartas que têm como função impedir que o oponente finalize seus objetivos. 
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2. Commander: é o líder, o encarregado de organizar a equipe, de iniciar uma discussão 

para decidir estratégias e executar as funções principais, tais como comprar as cartas, 

utilizar as cartas de construção das defesas e dar feedback do progresso do jogo. 

3. Guardian: é o guardião do castelo, encarregado de reparar as defesas danificadas 

pelo inimigo e reforçar as proteções contra ataques. O jogador que escolher esse 

avatar/função será responsável por utilizar as cartas que irão retomar o cumprimento de 

um objetivo atacado e/ou cartas de prevenção contra futuros ataques. 

 

5.3.2.2.2 Cartas 

 

Cada equipe iniciará a partida com 3 cartas distribuídas aleatoriamente para cada 

jogador, de modo que possam começar a discutir as estratégias com base nos objetivos e nas 

cartas sorteadas. Cada avatar só poderá utilizar apenas as cartas correspondentes à sua função, 

a menos que seja uma carta do tipo bônus, que não tem uma função específica. 

No jogo há quatro tipos de cartas: 

1. Construção: ajudam os jogadores a cumprir os objetivos para proteger o castelo.  

Esse tipo de carta é utilizado pelo jogador que escolhe o papel de Commander. A Figura 

5a exemplifica uma carta do tipo construção. 

2. Ataque: servem para atrapalhar a equipe adversária e impedi-la de completar os 

objetivos. Esse tipo de carta é utilizado pelo jogador que escolhe o papel de Knight. A 

Figura 5b ilustra um exemplo de carta do tipo ataque. 

3. Defesa: ajudam os jogadores a defender o seu castelo contra os oponentes e/ou 

montar defesas de prevenção. Esse tipo de carta é utilizado pelo jogador que escolhe o 

papel de Guardian. A Figura 6a ilustra um exemplo de carta do tipo defesa. 

4. Bônus: concedem algumas vantages para a equipe, como comprar mais de uma carta, 

concluir uma tarefa/objetivo automaticamente e bônus de tempo, por exemplo. Esse tipo 

de carta pode ser utilizado por qualquer jogador. A Figura 6b ilustra um exemplo de 

carta do tipo bônus. 
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Figura 5 - (a) Exemplo de carta de construção; (b) Exemplo de carta de ataque 

 

 

    (a) Carta de construção     (b) Carta de ataque 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Figura 6 - (a) Exemplo de carta de defesa; (b) Exemplo de carta bônus 
 

 

     (a) Carta de defesa         (b) Carta bônus 

 

Fonte: Própria autora. 
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 Cada carta contém um título, uma descrição lúdica da ação e um espaço para inserir uma 

explicação pedagógica indicando o que essa ação faz.  

 

5.3.2.2.3 Turno 

 

Um turno é um período de tempo destinado a uma equipe para que realize as tarefas e 

objetivos do jogo. Neste caso, a equipe inicia o seu turno respondendo a uma pergunta sobre 

segurança de redes e, no caso de acerto, ela tem o direito de comprar uma carta que auxiliará a 

equipe ao longo da partida, e fazer ou não uma jogada. No caso de erro, a equipe deve passar o 

turno para a outra. Para que a equipe não se estenda muito, o turno tem um tempo de dois 

minutos, pois o mesmo precisa dar aos membros da equipe a oportunidade de conversarem entre 

si, para tomarem decisões e responderem a pergunta, o que não pode demorar muito, a fim de 

respeitar um período de aula. Caso a equipe não responda a pergunta dentro do tempo 

estipulado, o turno é automaticamente passado para a equipe adversária. 

 

5.3.2.2.4 Perguntas 
 

As perguntas são feitas no início de cada turno, a fim de que a equipe possa comprar 

uma carta que a ajude a progredir no jogo, caso responda corretamente. As perguntas têm 

diferentes níveis de expertise, termo utilizado para a medição do conhecimento do aluno em 

determinado assunto (POSSOBOM, 2014), mas o sorteio das mesmas é aleatório, não tendo 

relação com o nível de expertise ou com o andamento do jogo. Cada pergunta contém cinco 

alternativas, onde os jogadores podem escolher apenas uma e, caso a equipe não acerte, não 

poderá comprar uma carta e deverá passar o turno para a equipe adversária. As perguntas 

provêm de provas do PosComp31 (Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em 

Computação), do ENADE32 (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e de concursos 

públicos na área Redes de Computadores33, as quais foram elaboradas em trabalho 

desenvolvido previamente no Grupo de Redes e Computação Aplicada (GRECA), por 

Krassmann (2016). Salienta-se que todas elas foram selecionadas de acordo com a ementa da 

disciplina de Redes de Computadores do 6o semestre do curso Ciência da Computação, da 

UFSM. 

                                                                 
31 http://sbc.org.br/educacao/poscomp  
32 http://portal.inep.gov.br/enade 
33 https://www.qconcursos.com/ 
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O Quadro 4 ilustra a ementa da disciplina, identificando os assuntos abordados no 

Firewall Defense, e também seu nível de expertise correspondente. Em cinza, destacam-se as 

perguntas de nível básico. Em azul, as de nível intermediário, e em laranja, as de nível avançado.  

 

Quadro 4 - Mapeamento dos assuntos da ementa da disciplina abordados no Firewall Defense 
  

Assunto da Ementa Questões (B, I, A) 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico.   

1.2 - Usos de Redes de Computadores.  

1.3 - Órgãos de Padronização.   

UNIDADE 2 - ESTRUTURA E TOPOLOGIAS DE REDES  

2.1 - Redes Locais e Metropolitanas (LANs e MANs).   

2.2 - Redes Geograficamente Distribuídas (WANs).   

2.3 - Arquitetura de Redes (Modelos ISO/OSI e 

TCP/IP).  

  

UNIDADE 3 - CAMADA DE REDE  

3.1 - Serviços.   

3.2 - Roteamento (conceito e algoritmos).   

3.3 - Controle de Congestionamento (políticas e 

algorit.).  

 

3.4 - Ligação Inter-redes.   

3.5 - Camada de Rede na Internet (IP).  

 UNIDADE 4 - CAMADA DE TRANSPORTE  

4.1 - Serviços.   

4.2 - Protocolos.  

4.3 - Protocolos Internet (TCP e UDP).   

UNIDADE 5 - CAMADA DE APLICAÇÃO  

5.1 - Serviços.   

5.2 - Camada de Aplicação na Internet.  

UNIDAE 6 - GERENCIAMENTO DE REDES  

6.1 - Conceitos.  

6.2 - Sistemas Operacionais de Rede.   

6.3 - Protocolos para Gerenciamento de Redes (SNMP).  

6.4 - Softwares Gerenciais   

UNIDADE 7 - SEGURANÇA DE REDES  

7.1 - Conceitos.   

7.2 - Ataques.   

7.3 - Políticas de Segurança.   

7.4 - Mecanismos de Segurança.   

7.5 - Segurança na Internet.   

UNIDADE 8 - PROJETO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE REDES  

8.1 - Análise de Requisitos (infra-estrutura e serviços).  

8.2 - Questões de Desempenho em Projeto de Redes.   

8.3 - Análise de Desempenho.  

 

Fonte: Adaptado de KRASSMANN (2016, p.102). 
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5.3.2.3 Regras 

 

O jogo consiste em montar as defesas de um castelo, simulando, como caso de uso, a 

configuração e aplicação de regras e políticas de segurança de Redes. No jogo, cada equipe terá 

seu castelo e estará competindo para atingir o objetivo principal, qual seja: cumprir as tarefas e 

ser a primeira equipe a montar as defesas do castelo. No protótipo, a limitação de duas equipes 

por partida deve-se ao fato de que o tempo de jogo não deve ultrapassar um período de aula. 

Ao iniciar o jogo, o jogador se cadastra, faz login, escolhe uma equipe e, dentro da 

mesma, cada um terá um papel, escolhendo uma classe dentre três: Knight (Cavaleiro), 

Commander (Comandante) e Guardian (Guardião). 

Para melhor entendimento do funcionamento do jogo, foi elaborado um diagrama de 

atividades, que pode ser visto na Figura 7, o qual representa o detalhamento das atividades que 

serão realizadas pelos jogadores, no jogo Firewall Defense, as quais estão sucintamente 

descritas abaixo. 

O jogo funciona por turnos, para responder uma pergunta e, em caso de acerto, a equipe 

adquire uma carta e faz a sua jogada. Após realizar a jogada, a equipe passa o turno para a outra. 

O progresso do jogo dar-se-á a partir da porcentagem gerada ao finalizar os objetivos.  

Quando um objetivo é finalizado, o mesmo não poderá mais ser alvo de ataques. O turno 

começa com uma pergunta sobre Redes de Computadores, a qual aparecerá para todos os 

integrantes da equipe, os quais precisam colaborar entre si, para responder corretamente. Cada 

um terá a oportunidade de marcar a resposta que julgou ser correta. A alternativa que contiver 

mais marcações será considerada como resposta da equipe. E, se a escolha estiver correta, a 

equipe terá o direito de adquirir uma carta, a qual a ajudará a cumprir os objetivos, ou poderá 

atrapalhar a equipe adversária no cumprimento de seus objetivos. Caso a equipe não responda 

corretamente a questão, não terá o direito de comprar uma carta, e o turno será automaticamente 

passado para a outra equipe. 

O jogo termina quando uma das equipes conseguir atingir os 100% da barra de 

progresso, tendo completado todos os objetivos, o que significa que seu castelo estará protegido. 

Posteriormente, mesmo se houver alguma interrupção no meio do jogo, poderá ser feita uma 

consulta ao banco de dados, para gerar um relatório da partida, com a finalidade de que o 

professor possa ter um acompanhamento e um feedback das jogadas e mensagens trocadas pelos 

jogadores durante a mesma. 
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Figura 7 - Diagrama de atividades 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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As equipes são compostas por 3 jogadores, obrigatoriamente, e cada jogador terá uma 

função que será única dentro do jogo, para melhor atender os requisitos de colaboração. 

 A pontuação se dá através do cumprimento de cada objetivo, que corresponde a 20% do 

progresso. A barra de progresso vai de 0 – 100%. A equipe que primeiro atingir os 100% vence 

o jogo. 

 Cada equipe entrará em jogo com apenas cinco objetivos. Um objetivo pode ser, por 

exemplo, a construção de um fosso ao redor do castelo. E, para cumprir esse objetivo, a equipe 

deverá seguir três passos: cavar o fosso, enchê-lo de água e colocar jacarés. 

Em seu turno, a equipe responderá uma questão sobre Segurança de Redes de 

Computadores, a qual é utilizada para testar e aprimorar os conhecimentos dos alunos e 

bonificar o acerto da equipe. Se a resposta for correta, a equipe tem direito de comprar uma 

carta, a qual ajudará ou atrapalhará a equipe adversária, podendo ser utilizada, através de uma 

jogada, neste turno ou não. Caso a equipe não utilize nenhuma carta (porque optou por não 

fazer nenhuma jogada, ou por não ter nenhuma carta que seja útil para a estratégia naquele 

momento), e a quantia de cartas que cada jogador possui for superior a cinco, no final do turno 

devem ser descartadas cartas da escolha da equipe, até restarem apenas cinco. Cada equipe 

precisa montar estratégias de ataque e defesa, para que finalize os objetivos antes da equipe 

adversária, e vença o jogo. 

Após a explanação do processo de desenvolvimento e funcionamento do jogo, o capítulo 

seguinte apresenta a avaliação e análise dos resultados obtidos através da aplicação do mesmo 

como um dos instrumentos de avaliação.  
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6 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo é descrito o processo de avaliação do Firewall Defense e a discussão dos 

resultados obtidos. O objetivo é verificar a influência da aplicação de jogos colaborativos no 

processo de ensino-aprendizagem, por meio da análise dos dados gerados pelo protótipo 

desenvolvido e com a opinião dos participantes dada através de um questionário. 

Segundo Guerreiro et al. (2000, p. 28),  

 

Tradicionalmente, a avaliação da aprendizagem colaborativa tem sido feita  

por meio de exames ou testes com os alunos, para determinar o quanto eles 

aprenderam. [..] No entanto, poucas investigações foram feitas para avaliar a 

qualidade do processo de colaboração (tradução nossa). 

 

Para avaliar a colaboração em um jogo digital é preciso analisar os dados gerados pelo 

software juntamente com as respostas dadas, em um questionário, pelos participantes. Assim é 

possível saber se houve a colaboração e se os participantes foram capazes de percebê-la e 

utilizá- la para cumprir os objetivos dados. 

Collazos et al. (2004), consideram a aprendizagem colaborativa como um fenômeno 

complexo, onde a compreensão dos processos colaborativos, de tomada de decisão e 

aprendizagem em grupo, são importantes tanto para alunos quanto para os professores em um 

ambiente de aprendizagem colaborativa. 

Para melhor compreender o processo de avaliação, este capítulo foi dividido em 4 

partes: Planejamento, Instrumentos de Avaliação, Execução e Análise de Resultados. 

 

6.1 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

 

 Para melhor discussão e análise dos resultados, a avaliação foi realizada através de dois 

instrumentos: o protótipo do jogo, que coleta os dados gerados durante as partidas, e um 

questionário, que registra dados pessoais e as opiniões de cada jogador em relação à experiênc ia 

que tiveram com a atividade. 

A aplicação da avaliação contou com um cronograma, que pode ser visualizado na 

Tabela 3, que serviu de guia desde a introdução do protótipo até a finalização da atividade. 

Para a análise dos dados coletados, bem como para montar o questionário (Apêndice 

A), foram utilizadas métricas e indicadores, abordados por Guerrero et al. (2000) e Collazos et 

al. (2007), os quais são descritos no subcapítulo seguinte. 
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Tabela 3 - Cronograma da execução da avaliação do protótipo 
 

 

Fonte: própria autora. 

 

Em função do limite de tempo para a aplicação do protótipo, os participantes exploraram 

o mesmo durante a partida.  

 

6.1.1 Métricas 

 

Collazos et al. (2002), em seu trabalho, utilizaram métricas, eventos que podem ser 

medidos (tais como tempo, duração do turno, entre outros). Estas métricas são provenientes do 

desempenho do sistema, do usuário e do grupo, ao realizar as atividades propostas. Neste 

trabalho foram utilizadas as métricas que mais se adequaram ao contexto do jogo proposto. O 

Quadro 5 exibe as métricas, suas definições e alguns exemplos de mensagens extraídas do log 

do chat. 

 

Quadro 5 - Descrição das métricas com alguns exemplos 
 

Métricas Significado Exemplo 

Número de erros Total de erros das 

perguntas. 

“Guardian clicou errado.” 

Solução para o problema O grupo é capaz de 

resolver o jogo. 

 

Movimentos Número de cartas 

utilizadas. 

 

Passos Descrição 

1 Apresentação do protótipo. 

2 Apresentação das regras do jogo. 

3 Tutorial sobre o jogo (em forma de texto). 

4 Alerta sobre os bugs do protótipo. 

5 Apresentação dos objetivos da avaliação. 

6 Frizar que seja utilizado apenas o chat do jogo para comunicação. 
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Verificações de 

pontuação 

Número total de 

verificações de pontuação. 

“Eles tao 100% em um objetivo ja 

gurizada.” 

Estratégia de uso Esboçar, com clareza, uma 

estratégia para cumprir um 

objetivo. 

“Eu usei a de fazer a passagem 

subterranea depois eu vou usar a 

que dá mais recursos pra 

construção.” 

Manter a estratégia Usar a estratégia definida 

durante todo o jogo. 

 

Comunicar a estratégia Negociar, entrar em 

consenso e propagar 

informações sobre 

estratégia. 

“Quando for afirmativa a gente 

pode cada 1 pesquisar uma, tipo eu 

pesquiso a A, knight a B e 

defender a C.” 

Mensagens de estratégia Mensagens que propõem 

diretrizes para alcançar os 

objetivos da equipe. 

“Uhm.. eu tenho uma carta de 

passagem subeterranea, agora uso 

essa ou a dos recursos de 

construção? 

Mensagens de estratégia 

de trabalho 

Mensagens que ajudam o 

coordenador a tomar as 

decisões mais adequadas. 

“Não ha porque usar minhas 

cartas, nao vai fazer nada” 

Mensagens de estratégia 

de coordenação 

Mensagens que 

correspondem a atividades 

cujo objetivo principal é 

regular a dinâmica do 

processo, e são 

caracterizadas por ações 

futuras prescritas. 

“Quer que eu ataque 

Commander?” 

“Na proxima vou usar uma carta 

bonus.” 

Mensagens de trabalho Mensagens recebidas pelo 

coordenador. 

“Knight ataca.” 

Mensagens de 

coordenação 

Mensagens enviadas pelo 

coordenador. 

“Vamo decidir agora o que usar 

depois perdemos tempo.” 

Mensagens de revisão de 

critérios de êxito 

Mensagens que revisam 

os limites, diretrizes e 

“Viu knight, usa alguma carta... pq 

o máximo é 5 na mão daí o excesso 
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papéis da atividade da 

equipe. 

é descartado... e vai que uma delas 

sirva pra alguma coisa.” 

Mensagens laterais O tipo de mensagens 

específicas (mensagens 

sociais, comentários) e 

conversas que não estão 

focadas na solução do 

problema. 

“Deveria ter prestado mais atenção 

em redes.” 

“Ainda bem que nao botei o nome 

pedro rocha se nao ia errar o tiro.” 

Total de mensagens Número total de 

mensagens recebidas e 

enviadas pela equipe 

durante a atividade. 

 PET_INSANOS_OF_DEATH: 

235 mensagens no total;  

 SonecaProfana: 66 mensagens 

no total;  

 Redes: 224 mensagens no total;  

 Equipe 1: 145 mensagens no 

total. 

 

Fonte: Adaptado de COLLAZOS et al. (2002). 

 

6.1.2 Indicadores 

 

Os indicadores são utilizados para avaliar o grau de colaboração na interação de um 

grupo. Collazos et al. (2007) identificaram cinco indicadores, quatro deles baseados nas 

seguintes atividades propostas por Johnson e Johnson (apud Collazos et al., 2004): uso de 

estratégias, cooperação intra-grupo, verificação dos critérios de sucesso, acompanhamento e 

capacidade de prestar ajuda. O quinto indicador baseia-se no desempenho do grupo.  A partir 

disso, os autores criaram um Índice de Colaboração (IC), que é uma média dos cinco 

indicadores (IC = [I1 + I2 + I3 + I4 + I5]/5), o qual permite avaliar o processo de trabalho dos 

grupos. Cada indicador possui uma pontuação que pode variar de 0 a 1. Collazos et al. (2007) 

definiram quatro categorias de mensagens: de coordenação, trabalho, estratégia e mensagens 

laterais, pois segundo os mesmos, para determinar os valores dos indicadores, é preciso analisar 

semanticamente as mensagens trocadas durante o processo de colaboração.  
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6.1.2.1 Uso de estratégias 

 

Este indicador é responsável por captar a habilidade de criar, comunicar e aplicar uma 

estratégia para cumprir uma determinada tarefa em conjunto (COLLAZOS et al., 2004). O 

desenvolvimento dessa habilidade pelos integrantes do grupo indica que os mesmos são capazes 

de ter um comum entendimento sobre o problema, assim como descrevem Dillenbourg et al. 

(1995). Fussel et al., (1998), em seu trabalho, ressaltam a importância da discussão de uma 

estratégia para resolver um problema, pois isso ajuda os membros do grupo a compartilharem 

uma mesma visão de objetivos e tarefas que precisam ser cumpridas, podendo melhorar a 

coordenação.  

Collazos (2003) afirma que, para calcular este indicador, é preciso avaliar alguns 

elementos, tais como a estratégia (elemento mais importante para a execução da tarefa, portanto 

tem um valor maior) e o resultado, e como a estratégia equivale a um total de 80% do cálculo 

do indicador, o autor utilizou os seguintes valores para mensurar o fatores que compõe este 

elemento: 20% para o uso explícito da estratégia escolhida durante a atividade, 25% para a 

capacidade de manter essa estratégia, 30% para a qualidade da comunicação estratégica, e os 

outros 5% são destinados a outras medidas de qualidade (como o tempo, por exemplo). O outro 

elemento tem um peso de 20%. A verificação, através do log do chat, definirá a soma da 

porcentagem dos elementos utilizados,  e o valor final deste indicador é calculado em uma 

escala de 0 a 1 que, segundo Guerreiro et al. (2000) 1, significa que os jogadores foram aptos a 

utilzar as estratégias.  

 

6.1.2.2 Cooperação intragrupo 

 

A compreensão das ideias, perguntas, explicações e soluções de problemas fazem parte 

da aprendizagem colaborativa (COLLAZOS et al., 2004). Tendo isso em vista, este indicador 

está relacionado à aplicação de estratégias de colaboração. Se cada membro do grupo chega a 

um entendimento em comum sobre as tarefas e suas relações com o objetivo principal, menos 

exigirão coordenação, podendo antecipar suas ações (COLLAZOS et al., 2007) (DEUTSCH, 

1962). Segundo Guerrero et al. (2000), quando se trata de jogos, esse indicador também está 

relacionado às mensagens trocadas, pois os autores acreditam que uma boa estratégia 

compartilhada deve refletir em uma boa comunicação. Quando a comunicação é eficiente, as 

mensagens são mais claras, precisas e oportunas, exigindo menos troca de mensagens. A 

pontuação desse indicador varia de 0 a 1, onde 1 significa que foram enviadas muitas mensagens 
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de coordenação. Essa pontuação pode ser medida através da fórmula I2 = 1 - (Mensagens de 

estratégia de trabalho/Mensagens de trabalho), (COLLAZOS et al., 2002).  

 

6.1.2.3 Revisão de critérios de sucesso 

 

Este indicador tem como objetivo medir o grau de envolvimento dos membros do grupo. 

Assim como o indicador anterior, as mensagens trocadas também são o meio de avaliação, pois 

segundo Collazos et al. (2002), reflete no interesse do desempenho individual e coletivo, uma 

vez que, no jogo, o sucesso ou fracasso do grupo em relação aos objetivos pode ser visto na 

pontuação parcial ou final obtida. A pontuação desse indicador varia de 0 a 1, onde 1 indica 

que houve um grande número de consultas à pontuação. Essa pontuação pode ser medida 

através da fórmula I3 = 1 - (Mensagens de revisão/Mensagens totais), (COLLAZOS et al., 

2002). 

 

6.1.2.4 Monitoramento 

 

Tem como objetivo, como o próprio nome já diz, monitorar o grupo a fim de verificar 

se as estratégias escolhidas para cumprir tarefas e objetivos estão sendo mantidas, e se os 

jogadores estão mantendo o foco nas metas e critérios de sucesso.  Segundo Guerrero et al. 

(2000), se algum membro do grupo não seguir as estratégias, o grupo não atingirá o objetivo 

comum. A pontuação desse indicador varia de 0 a 1, onde 1 indica boa coordenação. Essa 

pontuação pode ser medida através da fórmula I4 = 1 - (Mensagens de estratégia de 

coordenação/Mensagens de coordenação) (COLLAZOS et al., 2002). 

 

6.1.2.5 Desempenho do grupo 

 

Baeza-Yates e Pino (1997) propuseram uma avaliação levando em conta três aspectos: 

1) qualidade do resultado do trabalho colaborativo, 2) tempo total decorrido durante o trabalho 

e 3) quantidade total de trabalho realizado. Para este trabalho, foi adaptado de Collazos et al. 

(2004) o modo de avaliação deste indicador. A qualidade será medida através da quantidade de 

acertos das perguntas. O tempo é equivalente ao tempo total de cada equipe durante o jogo. O 

trabalho será mensurado através do número total de mensagens menos o número de mensagens 

laterais enviadas pelos membros do grupo. Collazos et al. (2002) pontuaram a Qualidade, 

Trabalho e Tempo em uma escala de 0 a 1 (onde 0 é o pior desempenho possível e 1 é o melhor). 
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E, por fim, é calculada a média destes três aspectos, gerando a pontuação do I5. A pontuação 

deste indicador varia de 0 a 1, onde 1 indica um alto grau de compromisso com a equipe.  

O Quadro 6 mostra a sumarização dos indicadores. 

 

Quadro 6 - Sumário de indicadores 

  

Indicadores Medidas 

I1 Resultado Estratégia 

Solução Qualidade Uso 

explícito 

Manutenção Comunicação 

20% 5% 20% 25% 30% 

I2 1 – (Mensagens de estratégia de trabalho/Mensagens de trabalho) 

I3 1 – (Mensagens de revisão/Mensagens totais) 

I4 1 – (Mensagens de estratégia de coordenação/Mensagens de coordenação) 

I5 Qualidade Tempo Trabalho 

Quantidade de acertos das 

perguntas 

Tempo total de 

trabalho 

(Mensagens totais-

Mensagens laterais) 

 

Fonte: Adaptado de COLLAZOS et al. (2007). 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Neste subcapítulo são descritos dois instrumentos, os quais foram utilizados para 

executar a avaliação do protótipo do jogo Firewall Defense. 

 

6.2.1 Instrumento de Avaliação I - Protótipo 

 

O protótipo foi desenvolvido de modo que pudesse armazenar, em um banco de dados, 

o máximo possível de informações que uma partida poderia gerar. Entre as informações 

geradas, as mais importantes para análise são: as mensagens trocadas pelos jogadores, as cartas 

recebidas e utilizadas, a listagem de objetivos sorteados, o tempo de cada turno e a pontuação 

de cada equipe. 

Através desses dados, foi possível acompanhar os passos de cada jogador durante a 

partida e verificar: qual foi o desempenho de cada equipe, se houve diálogo, criação de 
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estratégias, atitudes em jogo, qual foi a pontuação da equipe no término da partida, quais foram 

os fatores que levaram a equipe a atingir a pontuação obtida e se os jogadores seguiram as 

estratégias combinadas. 

Além de analisar como os jogadores se saíram durante as partidas, também ocorreu a 

verificação do protótipo como ferramenta para a colaboração, isto é, se o mesmo atingiu os 

objetivos propostos neste trabalho. 

 

6.2.2 Instrumento de Avaliação II - Questionário 

 

O questionário visa coletar a opinião dos alunos sobre o processo de colaboração e 

comparar com os dados gerados pelo protótipo. O mesmo pode ser visto no Apêndice A. O 

intuito é saber se os participantes reconheceram um ambiente colaborativo no jogo, qual foi a 

sua experiência e se houve colaboração por parte de todos. 

A fim de traçar o perfil de cada jogador e analisar a percepção dos mesmos em relação 

ao jogo e à colaboração, o questionário desenvolvido é composto por 47 questões/afirmativas 

e 8 campos para inserir os dados pessoais e sugestões, sendo dividido em 3 partes: Perfil do 

Jogador, Análise do Jogo e Análise da Colaboração. Essa delimitação foi definida para traçar 

as características de cada jogador, para que fosse possível analisar com mais precisão a 

contribuição do protótipo no âmbito da colaboração. 

O Perfil do Jogador engloba 5 questionamentos sobre a preferência de cada um em 

relação à jogos e trabalho em grupo. Com isso, é possível predeterminar se aquele jogador tem 

mais propensão a colaborar e se o mesmo se interessa por jogos. 

As nove afirmativas sobre o jogo foram elaboradas para analisar a opinião dos alunos 

quanto ao jogo em si, se o mesmo os deixa mais motivados e se contribui para a colaboração e 

aprendizagem em conjunto com os companheiros de equipe. 

Para a análise da colaboração foi efetuada uma adaptação do questionário apresentado 

no trabalho de Collazos (2003), contando com 33 afirmativas, com a finalidade de avaliar a 

colaboração de cada jogador com a sua equipe durante a partida. Dentre as afirmativas, há 

algumas que são mais objetivas e outras que parecem se repetir, escritas com outras palavras, 

para que seja possível confirmar a veracidade do que foi respondido nas afirmativas objetivas. 

Como um exemplo disso, temos a afirmativa objetiva “Eu atuo como uma pessoa 

independente dos demais membros da equipe.”, fazendo com que o aluno responda se agiu 

ou não colaborativamente durante a partida, enquanto a afirmativa “É importante para mim 
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agir como uma pessoa independente, na equipe.” faz com que o aluno dê sua opinião pessoal 

sobre a sua preferência, onde uma resposta confirma ou não se o jogador realmente agiu da 

maneira que pensa. 

As respostas do questionário têm como parâmetro a Escala Likert, a qual, segundo 

Likert (1932), é “Um tipo de de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários e em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta 

escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação”. As 

alternativas utilizadas no questionário aqui proposto foram: Discordo totalmente (DT), 

Discordo (D), Não concordo nem discordo (N), Concordo (C) e Concordo totalmente (CT). Em 

apenas uma questão as alternativas foram: Nunca, Raramente, Mensalmente, Semanalmente e 

Diariamente, porque era preciso descobrir com qual frequência o aluno joga. A pontuação, de 

1 a 5, foi distribuída de acordo com o enunciado de cada questão/afirmativa, e pode ser 

visualizada nas Tabelas 4, 5 e 6.  

 

Tabela 4 - Escala Likert de Pontuação, Perfil de Jogador 
 
 

Questões/Afirmativas Pontuação na Escala Likert 

CT C N D DT 

Perfil do 

Jogador 

1 - Você gosta de jogos digitais? 5 4 3 2 1 

2 - Você costuma jogar jogos digitais? 5 4 3 2 1 

3 - Você prefere jogar jogos multiplayer? 5 4 3 2 1 

4 - Você gosta de fazer trabalhos em grupo? 5 4 3 2 1 

5 - Você aprende mais quando estuda em grupo? 5 4 3 2 1 

 

Fonte: adaptado de Likert (1932). 

 

Tabela 5 - Escala Likert de Pontuação, Análise do Jogo 
 
 

Questões/Afirmativas Pontuação na 

Escala Likert 

CT C N D DT 

Análise 

do 

Jogo 

1 - As regras do jogo são claras. 5 4 3 2 1 

2 - Aprender a jogar este jogo foi fácil. 5 4 3 2 1 

3 - O jogo possui mensagens claras de avisos e/ou alertas. 5 4 3 2 1 

4 - Os textos contidos no jogo são legíveis. 5 4 3 2 1 

5 - O jogo contribuiu para aumentar meu conhecimento. 5 4 3 2 1 

6 - O jogo contribuiu para trabalhar em grupo. 5 4 3 2 1 

7 - Senti-me motivado a aprender com este jogo. 5 4 3 2 1 
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8 - O tempo de cada turno foi suficiente para me 
comunicar com a equipe e cumprir tarefas. 

5 4 3 2 1 

9 - Este é um jogo que facilita a aprendizagem. 5 4 3 2 1 

 

Fonte: adaptado de Likert (1932). 

 

Tabela 6 - Escala Likert de Pontuação - Análise da Colaboração 
 

 
Questões/Afirmativas Pontuação na 

Escala Likert 

C

T 

C N D D

T 

Análise da 

Colaboração 

1 - Eu respeito as decisões da equipe. 5 4 3 2 1 

2 - Eu atuo como uma pessoa independente dos demais 
membros da equipe. 

1 2 3 4 5 

3 - Eu não apoiaria uma decisão da equipe, se soubesse 

que a mesma estivesse errada. 

5 4 3 2 1 

4 - Eu continuaria na equipe, caso a mesma precisasse 

de mim, mesmo não me sentindo satisfeito (a) com ela. 

5 4 3 2 1 

5 - É importante para mim agir como uma pessoa 

independente, na equipe. 

1 2 3 4 5 

6 - Respeito os desejos da equipe. 5 4 3 2 1 

7 - Aceito as reivindicações da equipe, embora isso 
implique em fazer algo contra a minha vontade. 

5 4 3 2 1 

8 - Em qualquer trabalho em equipe, minha identidade 
pessoal é muito importante. 

1 2 3 4 5 

9 - Acho que nossa performance nessa atividade foi 

satisfatória. 

5 4 3 2 1 

10 - Fiquei satisfeito(a) com a maneira como 

trabalhamos em equipe. 

5 4 3 2 1 

11 - Todos os membros da equipe estão preparados 

para resolver uma situação problemática. 

5 4 3 2 1 

12 - Alguns membros da equipe trabalharam devagar. 1 2 3 4 5 

13 - Meu nível pessoal de satisfação, dentro da equipe, 
foi alto. 

5 4 3 2 1 

14 - Senti-me importante dentro da equipe. 5 4 3 2 1 

 15 - Consegui comunicar-me com meus colegas de 

equipe através do chat do jogo. 

5 4 3 2 1 

16 - Entre os componentes da minha equipe houve 

cooperação para cumprir os objetivos do jogo. 

5 4 3 2 1 

17 - Foi possível visualizar, durante o jogo, os 
objetivos de cada equipe. 

5 4 3 2 1 

18 - Durante o jogo foi possível acompanhar o 
progresso da minha equipe. 

5 4 3 2 1 

19 - Durante o jogo foi possível acompanhar o 
progresso da equipe adversária. 

5 4 3 2 1 
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20 - Constantemente observei como estava o progresso 
do jogo da minha equipe. 

5 4 3 2 1 

21 - Constantemente observei como estava o progresso 
do jogo da equipe adversária. 

5 4 3 2 1 

22 - Na minha equipe havia liderança, para que os 
objetivos do jogo fossem cumpridos com mais 

eficiência e agilidade. 

5 4 3 2 1 

23 - Minha equipe dialogou para tomar decisões. 5 4 3 2 1 

24 - Tive dificuldade em interagir com minha equipe. 1 2 3 4 5 

25 - Senti que um ou mais membros da equipe não 

gostaram de trabalhar em equipe. 

1 2 3 4 5 

26 - Minha equipe interagiu para criar estratégias. 5 4 3 2 1 

27 - Durante o jogo busquei seguir as estratégias 
traçadas pela equipe. 

5 4 3 2 1 

28 - A função de cada membro, na equipe, estava bem 
definida. 

5 4 3 2 1 

29 - Quando não concordei com a equipe, expressei 
minha opinião. 

5 4 3 2 1 

30 - Fiquei satisfeito com o desempenho da minha 
equipe. 

5 4 3 2 1 

31 - Fiquei satisfeito em trabalhar em equipe. 5 4 3 2 1 

32 - Gostaria de trabalhar novamente com esta equipe. 5 4 3 2 1 

33 - Prefiro aprender algum conteúdo com este jogo a 
aprender de outra forma (outro método de ensino). 

5 4 3 2 1 

 

Fonte: adaptado de Likert (1932). 

 

Para maior comodidade e facilidade de acesso, o questionário foi disponibilizado online, 

através de um formulário criado no Google Forms34, a fim de ser respondido individualmente. 

 

6.3 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

A execução do protótipo e a aplicação do questionário foram realizados entre Maio e 

Junho de 2017, utilizando 2 períodos de aula, onde cada aluno utilizou um computador em um 

laboratório de informática do Centro de Tecnologia da UFSM, contando com a supervisão da 

autora-pesquisadora. Para que isso fosse possível, os computadores utilizados precisavam 

possuir o sistema operacional Windows com os drivers da placa de vídeo atualizados, e o 

Directx 935, ou superior, instalado. 

                                                                 
34 https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
35 https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=34429 
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 As atividades de avaliação foram aplicadas com alunos da disciplina de Sistemas 

Colaborativos da Graduação de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação, e com 

alunos do Mestrado em Ciência da Computação, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). 

 Antes de iniciar a execução do protótipo, houve uma explanação sobre o mesmo, bem 

como dos objetivos, regras e jogabilidade. Durante o jogo, os jogadores foram observados e 

acompanhados pela autora, para que em caso de dúvidas as mesmas fossem sanadas em tempo 

hábil. Ao final da partida, os alunos foram convidados a responder o questionário de avaliação. 

Seis responderam na mesma hora, e o restante optou por responder em outro momento, 

totalizando apenas 10 questionários respondidos, quando o total de participantes foi 12. 

No dia da execução da avaliação houve um imprevisto com o horário de abertura do 

laboratório, e, por consequência, não foi possível copiar o protótipo para cada computador antes 

da chegada dos alunos. Todo o planejamento da atividade de avaliação sofreu um atraso, 

fazendo com que o início da partida ocorresse durante a explicação da atividade, para que 

houvesse tempo hábil na execução. Dessa forma, alguns alunos não conseguiram acompanhar 

a explicação, causando um certo desconforto e dúvidas, as quais se refletiram nas respostas do 

questionário de avaliação. Uma instância do protótipo teve que ser executada por uma dupla de 

alunos, para que um dos alunos, que compareceu após o início do jogo, tivesse a oportunidade 

de acompanhar as jogadas e estar apto a responder o questionário. Na execução da segunda 

avaliação não havia participantes suficientes para formar duas equipes e foi necessário convidar 

dois alunos do Mestrado de Ciência da Computação (UFSM) para completar uma equipe. Por 

este motivo, houve um atraso na iniciação da partida. Em função dos imprevistos, as partidas 

não puderam ser concluídas, uma vez que, em ambas, o tempo de aula havia se esgotado. 

 

6.4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste subcapítulo serão apresentadas as considerações sobre os resultados obtidos 

através dos instrumentos de avaliação. A apresentação da análise dos resultados será dividida 

em quatro partes: Análise do Perfil, Análise do Jogo, Análise da Colaboração e, por fim, a 

Discussão dos Resultados. 
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6.4.1 Análise do Perfil 

 

A avaliação foi executada com 12 alunos, 11 do sexo masculino e um do sexo feminino, 

na faixa etária de 20 a 28 anos, sendo 10 matriculados na disciplina de Sistemas Colaborativos, 

ofertada pelo curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, da UFSM, e estão 

entre o 5o e 9o semestre. Os outros dois alunos são mestrandos do Programa de Pós Graduação 

de Ciência da Computação (PPGI), da UFSM. Todos os participantes já possuem conhecimento 

sobre Redes de Computadores, que é a disciplina utilizada, como prova de conceito, neste 

trabalho. 

No intuito de otimizar a avaliação do protótipo, foram levantados alguns 

questionamentos sobre as preferências de cada jogador. A Figura 8 apresenta os dados coletados 

do questionário, os quais traçam o perfil de cada jogador. 

 

Figura 8 - Perfil do jogador 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Os jogadores foram questionados sobre sua preferência por jogos digitais, e a grande 

maioria afirmou gostar, concordando totalmente. Quando questionados sobre a preferência por 

jogos Multiplayer, novamente a maioria concordou totalmente, e apenas um afirmou não gostar. 

Sobre trabalhar e aprender em grupo, a maioria das respostas foi entre a neutralidade e a 

positividade, o que nos leva a concluir que o perfil dos participantes é, na sua maioria, de alunos 

que tem propensão a colaborar.  
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Como podemos ver na Figura 9, todos os participantes que responderam o questionár io 

costumam jogar, mas a maioria deles não joga com muita frequência. Isso leva a concluir que 

o público participante da pesquisa é composto por jogadores assíduos e esporádicos, fato esse 

que faz com que a avaliação do protótipo seja equilibrada, já que a pesquisa não visa resultados 

influenciados por apenas um determinado tipo de público.   

Figura 9 - Questão sobre a frequência com a qual jogam 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Através da Figura 9 foi possível observar que todos os participantes têm familiaridade 

com os jogos, já que nenhum deles afirmou nunca ter jogado. Quatro participantes afirmam 

jogar diariamente, enquanto um alega jogar semanalmente, dois dizem jogar mensalmente e 

três afirmam jogar raramente. Foi possível identificar, através de uma questão aberta (onde os 

participantes podiam dar opiniões e sugestões sobre o protótipo), que os participantes que jogam 

com maior frequência ficaram mais atentos à jogabilidades específicas, o que pode-se observar 

em algumas das sugestões deixadas: “Criar uma heurística para distribuição de cartas [..]”, e 
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Nunca: nunca jogo

Raramente: jogo de tempos em tempos

Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês

Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana

Diariamente: jogo todos os dias
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outras relacionadas à facilidades, como por exemplo enviar uma mensagem apertando a tecla 

“Enter” ao invés de clicar no botão “Enviar”. 

 

6.4.2 Análise do Instrumento de Avaliação I – Protótipo 

 

Neste subcapítulo será feita a análise do Instrumento de Avaliação I, através dos dados 

gerados pelo protótipo durante as partidas. 

A primeira avaliação com o protótipo foi executada no dia 26 de Junho de 2017 e contou 

com a participação de 6 alunos da Graduação de Sistemas da Informação (UFSM) e um aluno 

da Graduação do curso de Engenharia de Controle e Automação (UFSM), todos eles 

matriculados na disciplina de Sistemas Colaborativos. A partida durou cerca de 33 minutos. 

Na Figura 10 é possível visualizar um resumo da partida, a qual detalha o horário de 

início de cada turno, qual equipe jogou em cada turno, os erros e acertos das perguntas, as 

alternativas escolhidas por cada jogador, e o tempo que cada jogador levou para jogar cada 

turno. 

A segunda avaliação foi aplicada no dia 9 de Junho de 2017 e contou com a participação 

de 6 alunos, sendo três deles do Curso Técnico de Redes de Computadores, ofertado pelo 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), um aluno da Graduação de Sistemas da 

Informação (UFSM) e dois do Mestrado em Ciência da Computação (PPGI - UFSM). A partida 

teve duração de 53 minutos. O resumo da mesma pode ser visto na Figura 11, a qual exibe as 

informações sobre o nome das equipes escolhidas pelos alunos antes de iniciarem a partida, 

quais perguntas foram sorteadas, a alternativa correta, a resposta dada por cada jogador, e o 

tempo de cada jogador, dentro de um turno. 

É possível observar que o tempo de cada jogador (J1, J2 e J3) é diferenciado. Acredita -

se que isso se deve ao fato de que houve pesquisa e discussão para chegarem a um resultado. 

Alguns participantes informaram que realizaram uma pesquisa, como pode ser observado nestes 

trechos de mensagens: “[..] é fast internet, ethernet seria 10/10, pesquisei”, “[..] to com a 

wikipédia aberta aqui”. A discussão, no momento de responderem as perguntas sobre qual 

alternativa seria a correta, foi explícita e pode ser notada em algumas mensagens trocadas, como 

por exemplo, neste trecho de conversa, onde o Commander explica qual seria a alternat iva 

correta: “[..] o IPS, acredito que faça a correlação de eventos também, [..] acho que seria a E”, 

no que o Knight responde: “é a E”, e o Guardian complementa: “E mesmo, pelo que vi aqui”.  

Também houve momentos em que os participantes realizaram as escolhas de maneira aleatória, 

o que pode ser percebido neste trecho de conversa: “[..] chuto C, sei lá”. 
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Figura 10 - Resumo da partida PET_INSANOS_OF_DEATH Vs. SonecaProfana 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Existiram alguns turnos em que as questões se repetiram e, ao analisar o tempo dos 

jogadores nos mesmos, pode-se perceber com clareza que o tempo de cada um, utilizado para 

responder as questões, foi inferior a um minuto, porque já sabiam a resposta correta, o que pode 

ser comprovado através do trecho de conversa onde o Guardian informa que a pergunta já havia 

sido feita anteriormente: “de novo a da VPN[..]”, no que o Commander já responde: “letra C 

de novo”. Como o foco proposto neste trabalho não é o conteúdo, não foi elaborado um conjunto 

grande de perguntas, motivo pelo qual não foi estabelecido nenhum algoritmo de sorteio para 

que as questões não se repetissem. 

Durante alguns turnos, alguns jogadores excederam o tempo limite do turno (dois 

minutos), o qual acabou sendo encerrado. Como os jogadores em questão não clicaram em 

nenhuma alternativa, os campos resposta dos mesmos ficaram em branco, o que pode ser 

observado na Figura 10 e 11. Em poucos casos, alguns dos jogadores não conseguiram clicar 

em uma alternativa, fazendo com que o turno acabasse por limite de tempo. Isso pode ter 
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ocorrido por problemas de compatibilidade da resolução da tela com a disposição do objeto em 

questão, fazendo com que o protótipo não armazenasse o tempo do jogador afetado naquele 

turno. Mas caso houvesse o armazenamento, o tempo gravado seria de dois minutos, que é o 

tempo máximo de cada turno. 

A utilização das cartas nos turnos em que as equipes acertaram as respostas das questões 

não afetou diretamente o tempo do turno, pois além de ser rápida a utilização das mesmas, os 

jogadores, na maioria das vezes, enquanto o turno era da equipe adversária, observavam as 

cartas que tinham em mãos e já comunicavam-se com os companheiros, informando as cartas 

que tinham, como pode ser notado na mensagem “tenho guardas pro castelo, barreira pro 

terreno, e guardas pra torre vigia”, enviada durante a partida entre a equipe “Equipe 1” e a 

equipe “Redes”, mensagem essa enviada por um integrante da equipe “Equipe 1”, às 9h34min, 

durante o turno de ID 176 (vide Figura 11), pertencente à equipe “Redes”. Também 

aproveitavam para tomar decisões sobre qual carta utilizar no próximo turno: “na próxima vou 

usar uma carta bonus”. Houve algumas situações em que alguns jogadores simplesmente 

escolhiam por conta uma carta e a utilizavam sem comunicar à equipe, ou informavam após a 

utilização da mesma. Ao buscar uma explicação para este fato, percebe-se um contrassenso 

entre o que o jogador respondeu no questionário e a sua ação registrada no log de mensagens 

do jogo, pois ao analisar o perfil do jogador, percebe-se que o mesmo afirmou gostar de fazer 

trabalhos em grupo, indicando uma propensão maior em ser colaborativo. Mas de acordo com 

as respostas das afirmativas 2, “Eu atuo como uma pessoa independente dos demais membros 

da equipe.”, e 5, “É importante para mim agir como uma pessoa independente, na equipe.”, da 

parte de Avaliação da Colaboração, o mesmo não concordou e nem discordou, o que pode 

explicar o fato ocorrido. 

Também é possível observar que os jogadores levaram um tempo maior nos turnos 

iniciais para responder cada pergunta e fazer ou não uma jogada, lembrando que o tempo gasto 

para responder cada pergunta é maior do que o tempo gasto para fazer uma jogada, isso porque 

os participantes colaboraram entre si, conversando sobre a resposta e/ou pesquisando na 

internet. Examinando o chat da partida, constata-se que ambas as equipes conversaram sobre 

qual alternativa seria a correta, que pesquisaram quando houve dúvidas, e que mantiveram os 

companheiros informados sobre qual carta foi comprada após o acerto da pergunta.  
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 Figura 11 - Resumo da partida Redes Vs. Equipe 1 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Nota-se ainda que em alguns turnos, alguns dos jogadores não clicaram em nenhuma 

alternativa, o que pode ter ocorrido pelo término do tempo máximo de cada turno, e/ou pelo 

protótipo ter gerado algum erro naquele momento, o que também explica o não armazenamento 

de informação no banco de dados, para o jogador em questão. Durante a partida, não houve 

relatos de problemas no protótipo e também não foram observados descontentamentos por parte 

dos jogadores, embora no questionário relataram alguns erros do protótipo. 

Ambas as equipes buscaram empenhar-se para evoluir no jogo, conversando sobre as 

perguntas, pesquisando e combinando estratégias, o que, além de ter sido observado pela autora 

durante a aplicação da avaliação, pode ser verificado nas mensagens trocadas pelos 

participantes de cada equipe. 

Pode-se dizer que esta aplicação da avaliação foi mais positiva do que a outra, já que 

ambas as equipes tiveram mais foco no jogo e demonstraram ter tido um maior entendimento 

das regras, o que é possível ser visto com clareza em uma das mensagens trocadas, que dizia : 

“viu Knight, usa alguma carta, pq o máximo é 5 na mão”, ou ainda quando uma das equipes 

conversava sobre qual carta utilizar e um jogador respondeu: “nem ta nos objetivos, entao não 

precisa se preocupar com isso”, o que leva a concluir que estavam atentos à lógica do jogo. 

Porém, não foi possível cruzar os dados do protótipo com os dados do questionário, uma vez 

que os envolvidos não participaram do Instrumento de Avaliação II (questionário). 

Os jogadores da Equipe 1, mesmo trocando informações sobre as cartas em mãos e sobre 

a pergunta de cada turno, ainda agiam independentemente na hora de clicar em uma das 

alternativas da pergunta que julgavam ser a correta, pois de acordo com as gravações parciais 

da partida, alguns jogadores clicavam na alternativa e só depois informavam a equipe sobre a 

escolha e o porquê da mesma. Mas, em contrapartida, tomavam decisões conjuntas sobre qual 

carta utilizar em cada turno. 

Já, os jogadores da equipe Redes discutiram menos sobre as perguntas, mas houve 

pesquisa e acordo sobre qual alternativa clicar. Nota-se, também, que houve liderança, tendo 

em vista que em alguns momentos da partida, pode-se observar no chat que houve delegação 

de tarefas, sobre qual carta utilizar em qual turno, e houve empenho para seguir a estratégia. 

Também se mostraram focados no jogo, o que pode ser confirmado através das mensagens 

trocadas, pois houve pouca mensagem lateral. 

Nas Tabelas 7 e 8 é possível conferir quais foram as cartas adquiridas por cada equipe 

da primeira avaliação, a qual objetivo sorteado na partida ela pertence, e qual a função apta a 

utilizar cada carta.  
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Tabela 7 - Cartas adquiridas pela equipe PET_INSANOS_OF_DEATH 
 

PET_INSANOS_OF_DEATH 

Cartas adquiridas Objetivos sorteados Função  

Colocar guarda na torre vigia. Construir uma torre vigia. Guardian 

Adquirir recursos para construção. Construir uma torre vigia. Commander 

Adquirir recursos para fabricar armamento. Fabricar armament. Commander 

Cavar passagem subterrânea. ##### Commander 

As torres vigias ganham visão ampla do terreno. Construir uma torre vigia. Guardian 

Coloque guardas para proteger a construção da torre 
vigia. 

Construir uma torre vigia. Guardian 

Colocar dragão para proteger o castelo. Proteger o castelo. Guardian 

Enviar tropas para invadir o castelo inimigo. Proteger o castelo. Knight 

Enviar cavalo de troia para o castelo inimigo. Proteger o castelo. Knight 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do 
inimigo. 

Construir uma torre vigia. Knight 

Construir torre vigia. Construir uma torre vigia. Commander 

 

Fonte: Própria autora. 

 

 Cada jogador da equipe PET_INSANOS_OF_DEATH recebeu, no início do turno, três 

cartas, sendo que as outras foram adquiridas após acertarem a pergunta do início de cada turno. 

Pode-se observar que apenas uma das cartas recebidas não correspondia a nenhum objetivo 

sorteado, o que significa que tinham maiores chances de progredir no jogo, já que cada carta 

permite completar uma porcentagem de aproximadamente 33% do objetivo correspondente, o 

que corresponde a aproximadamente 6% do progresso total. 

 Já, a equipe SonecaProfana não recebeu as três cartas iniciais para cada jogador. Todas 

as cartas recebidas, exibidas na Tabela 8, foram adquiridas por acertar as perguntas de início 

do turno. Acredita-se que o não recebimento inicial das cartas deu-se pelo fato da equipe não 

ter acertado a pergunta do primeiro turno, o que pode ter gerado um erro no protótipo. Até o 

momento não foi possível confirmar com exatidão o que aconteceu de fato. 

 

Tabela 8 - Cartas adquiridas pela equipe SonecaProfana 
 

SonecaProfana 

Cartas adquiridas Objetivos Função  

Colocar dragão para proteger o castelo. Proteger o castelo. Guardian 

Escolha objetivo e marque como finalizado. Bônus. Todos 
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Equipar soldados alistados com armaduras. ##### Commander 

Colocar água no fosso. Construir um fosso. Commander 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Apenas uma carta recebida pela equipe SonecaProfana não correspondia a nenhum dos 

objetivos sorteados. Mesmo com uma pequena quantidade de cartas, a equipe se sobressaiu no 

quesito progresso, o que pode ter ocorrido pelo fato de que uma das cartas recebidas era um 

bônus, o qual permitia que um dos objetivos fosse finalizado e, se utilizada, aumentaria em 20% 

o progresso total da equipe. 

Nas Tabelas 9 e 10 é possível conferir quais foram as cartas adquiridas por cada equipe 

da segunda avaliação. 

 
Tabela 9 - Cartas adquiridas pela Equipe 1 
 

Equipe 1 

Cartas adquiridas Objetivos sorteados Função 

Destruir barreiras do inimigo. Construir um fosso. Knight 

Enviar tropas para invadir o castelo inimigo. ##### Knight 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do inimigo. ##### Knight 

Coloque guardas para proteger a construção da torre vigia. ##### Guardian 

Coloque barreiras ao longo do terreno do castelo. Construir muralhas. Guardian 

Coloque guardas para proteger o castelo. Construir uma passagem 

subterrânea. 

Guardian 

Construir torre vigia. ##### Commander 

Adquirir recursos para construção. ##### Commander 

Escolha objetivo e marque como finalizado. Bônus. Todos 

Construir torre vigia. ##### Commander 

Finalizar passagem subterrânea com portas e trancas. Construir uma passagem 

subterrânea. 

Commander 

Planejar passagem subterrânea. Construir uma passagem 

subterrânea. 

Commander 

Coloque guardas para proteger a construção da muralha. Construir muralhas. Guardian 

Envie tropa de arqueiros  para atacar as defesas do inimigo. ##### Knight 

Envie tropa de arqueiros para atacar as defesas do inimigo. ##### Knight 

Faça um ataque surpresa e destrua os reforços das entradas do 

castelo inimigo. 

##### Knight 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do inimigo. ##### Knight 

Enviar tropas para invadir o castelo inimigo. ##### Knight 

Forjar recursos para fabricar armamento. Fabricar armamento. Commander 

Fabricar Armaduras. Fabricar armaduras. Commander 

Adquirir recursos para construção da muralha. Construir muralhas. Commander 

Coloque guardas para proteger o castelo. Construir uma passagem 

subterrânea. 

Guardian 
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Fabricar armamentos. Fabricar armamento. Commander 

Adquirir recursos para fabricar armaduras . ##### Commander 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Tabela 10 - Cartas adquiridas pela equipe Redes 
 

Redes  

Cartas adquiridas Objetivos sorteados Função 

As torres vigias ganham visão ampla do terreno. ##### Guardian 

Colocar dragão para proteger o castelo. ##### Guardian 

Colocar dragão para proteger o castelo. ##### Guardian 

Enviar cavalo de troia para o castelo inimigo. ##### Knight 

Faça um ataque surpresa e destrua os reforços das entradas do 

castelo inimigo. 

##### Knight 

Faça um ataque surpresa e destrua os reforços das entradas do 

castelo inimigo. 

##### Knight 

Construir Muralha. Construir muralhas. Commander 

Equipar soldados alistados com armaduras . ##### Commander 

Equipar soldados alistados com armaduras . ##### Commander 

Destrua o objetivo não finalizado do oponente. Bônus Todos 

Enviar tropas para invadir o castelo inimigo. ##### Knight 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do inimigo. ##### Knight 

Equipar soldados alistados com armaduras . ##### Commander 

Colocar água no fosso. Construir um fosso. Commander 

As torres vigias ganham visão ampla do terreno. ##### Guardian 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do inimigo. ##### Knight 

Colocar água no fosso. Construir um fosso. Commander 

Destruir barreiras do inimigo. Construir um fosso. Knight 

Construir torre vigia. ##### Commander 

Coloque guardas para proteger o castelo. Construir uma passagem 

subterrânea. 

Guardian 

Construir Muralha. Construir muralhas. Commander 

Enviar dragões para atacar as torres vigias do inimigo. ##### Knight 

Adquirir recursos para fabricar armamento. Fabricar armamento. Commander 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Comparando as duas tabelas, nota-se que a Equipe 1 obteve um número maior de cartas 

as quais ajudavam a cumprir os objetivos sorteados e/ou atacar os objetivos da equipe 

adversária, embora ambas as equipes tenham adquirido ao longo da partida quase a mesma  

quantidade de cartas. Mas no jogo, mesmo que uma equipe adquira várias cartas que se 
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encaixam nos objetivos, se não houver uma comunicação direta e objetiva, estratégia, foco e 

engajamento, a equipe terá mais chances de fracassar. 

Os objetivos sorteados para as equipes da primeira aplicação do protótipo, com seu 

respectivo progresso, podem ser visualizados na Figura 12. 

Nesta partida, a equipe PET_INSANOS_OF_DEATH atingiu 26,4% do progresso total 

da partida, enquanto a equipe SonecaProfana atingiu 33,2%, ambas deixando de pontuar apenas 

em dois dos cinco objetivos.  

 

Figura 12 - Progresso dos objetivos das equipes PET_INSANOS_OF_DEATH e 

SonecaProfana 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Tendo isso em vista, é possível concluir que a equipe PET_INSANOS_OF_DEATH 

teve dificuldades para gerenciar o tempo de cada turno, a fim de  que fosse possível utilizar as 

cartas obtidas. Isso pode ter ocorrido pela falta de atenção aos objetivos e/ou pela falta de 

comunicação. Analisando o chat das duas equipes, foi possível perceber que a equipe 

SonecaProfana trocou mensagens mais diretas e específicas sobre qual estratégia utilizar, 

enquanto que a outra equipe, trocou mais mensagens laterais e não tão específicas sobre 

estratégia de jogo, o que pode ter gerado uma certa falta de foco, pois mostraram-se perdidos, 

em alguns momentos, durante a partida. Os Quadros 7 e 8 exibem alguns trechos de exemplos 

de mensagens diretas e laterais da equipe PET_INSANOS_OF_DEATH e da equipe 

SonecaProfana, respectivamente. 
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Quadro 7 – Trechos de exemplos de mensagens diretas e laterais da equipe PET 
 

PET_INSANOS_OF_DEATH 

Mensagens diretas Mensagens laterais 

Knight eles tao 100% em um 
objetivo ja gurizada. bora 
utilizar o navegador ai 

Knight toca o terror ai 

Commander PROCURA RESPOSTA 
NA INTERNET 

Guardian nem sei o que aconteceu 

Knight certeza d Knight ainda bem que nao botei o 

nome pedro rocha 

Guardian eu usei a carta :) Knight se nao ia errar o tiro 

Knight tenho 3 descarte Commander meu guardiao é ratao 

Knight cara, so 1 pode usar por 
turno 

Commander tu tem que me proteger mlq 

Guardian quando eu acertar vou 

construir 

Knight foco pedro rocha 

Knight deixa eu usar a proxima Knight ta errando todas 

Knight to com 5 Commander kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Knight boaaa commander Commander vcs tem que prestar atencao 
 

Fonte: Própria autora. 

 

Quadro 8 – Trechos de exemplos de mensagens diretas e laterais da equipe Soneca 
 

SonecaProfana 

Mensagens diretas Mensagens laterais 

Commander colocando ipconfig no 

cmd 

Commander É HORA DO DUELO 

Commander quando for afirmativa a 
gente pode cada 1 

pesquisar uma 

Commander DUDUDUDUDUUDUDU 

Commander tipo eu pesquiso a A, 
knight a B e defender a C 

Knight não faço nem ideia 

Knight é endereço mac Commander deveria ter prestado mais 
atenção em redes 

Guardian usei um dragão pra 
proteger o castelo uhhu 

Commander @_@ nao sei nada 

Commander "escolha um objetivo e 
marque-o como 

finalizado" 

  

Commander que objetivo a gente 
escolhe para finalizar 

  

 

Fonte: Própria autora. 
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Os objetivos sorteados para as equipes da segunda aplicação do protótipo, com seu 

respectivo progresso, podem ser visualizados na Figura 13. 

Embora a equipe Redes tenha obtido um maior engajamento, o que pôde ser observado, 

analisando o log de mensagens, é que a Equipe 1 acabou atingindo um percentual total maior, 

pois além de terem comprado uma carta bônus que permitia marcar um objetivo como 

finalizado (lembrando que um objetivo finalizado eleva o progresso em 20%), os integrantes da 

equipe atentaram-se aos objetivos e os relacionaram com as cartas que tinham em mãos, já que 

é necessário analisar essa relação durante a partida e não apenas informar o que tem em mãos 

e criar uma estratégia com base só nisso. É preciso analisar o jogo como um todo. Segundo 

Pimentel et al. (2008), ter visão do jogo é um dos requisitos para a cooperação. 

 

Figura 13 - Progresso dos objetivos das equipes Redes e Equipe 1 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Em resumo, duas partidas foram realizadas com a formação de quatro equipes: 

PET_INSANOS_OF_DEATH, SonecaProfana, Redes e Equipe 1. A equipe PET jogou com a 

equipe SonecaProfana, e a equipe Redes com a Equipe 1. A fim de avaliar o Índice de 

Colaboração de cada equipe, foi calculada a média dos indicadores, descritos no subcapítulo 

6.1.2, e os resultados são exibidos no Quadro 9. 

 

 

0%

100%

66%

0%0%

66%66%

100%

33%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

REDES EQUIPE1

Fabricar armaduras

Construir um fosso

Construir uma passagem subterrânea

Construir muralhas

Fabricar armamento



81 

 

Quadro 9 - Cálculo do índice de colaboração 
 

EQUIPES I1 I2 I3 I4 I5 IC 

PET 0,73 0,30 0,70 0,33 0,48 0,50 

SONECA 0,39 0,15 0,00 0,00 0,59 0,22 

REDES 1,00 0,46 0,70 0,40 0,67 0,64 

EQUIPE 1 1,00 0,95 0,30 0,60 0,73 0,71 

 

Fonte: prórpia autora. 

 

A equipe que obteve um maior índice de colaboração foi a equipe “Equipe 1”, e a que 

obteve um menor índice, foi a equipe “SonecaProfana”. Ao analisar os resultados das partidas, 

pôde-se constatar que a “Equipe 1” obteve a maior pontuação durante a partida contra a equipe 

“Redes”, obtendo dois objetivos cumpridos totalmente. Já, na partida da equipe que obteve o 

menor índice de colaboração, ocorreu o contrário: a equipe “SonecaProfana” teve a melhor 

pontuação, com um objetivo cumprido totalmente, mas isso ocorreu devido ao fato de que a 

equipe conquistou uma carta bônus, a qual permitia que a mesma pudesse ter um objetivo 

finalizado, pois sem ela a equipe teria apenas dois objetivos com 1/3 concluídos, enquanto a 

equipe adversária conseguiu cumprir 1/3 de dois objetivos e 2/3 de um objetivo. Examinando 

o log do chat, pode-se observar que a equipe “SonecaProfana” teve menor interação entre os 

membros na hora de combinar estratégias e trocar informações para cumprir os objetivos, 

corroborando com o fato de seu índice ter sido baixo, apesar de ter conquistado a melhor 

pontuação. 

 

6.4.3 Análise do Instrumento de Avaliação II - Questionário 

 

Neste subcapítulo será feita a análise do Instrumento de Avaliação II, descrito no 

subcapítulo 6.2.2. A análise será dividida entre as duas últimas partes do questionário, sendo 

que a primeira já foi analisada no subcapítulo 6.4.1, conforme a divisão do mesmo: Análise do 

Perfil, Análise do Jogo e Análise da Colaboração. 
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6.4.3.1 Análise do Jogo 

 

Durante as partidas, pôde-se observar que tanto os participantes que jogam com 

frequência, quanto os que não jogam com frequência se atentaram aos detalhes dos objetos do 

jogo, explorando e testando os mesmos.  

A Figura 14 apresenta os resultados sobre o que os participantes acharam sobre a ideia 

do jogo e o protótipo em si, como jogo educacional e ferramenta de colaboração, obtidos através 

do questionário. As respostas foram agrupadas entre os que concordam totalmente e os que só 

concordam, e os que discordaram totalmente e os que só discordaram. 

 

Figura 14 - Resultado da Análise do Jogo 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Na questão 1 - As regras do jogo são claras, cinco participantes afirmaram que as 

regras são claras, sendo que três deles não concordaram nem discordaram, e apenas dois 

discordaram. Pode-se observar que as opiniões são bem divididas, indicando que os 
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participantes tiveram uma certa dificuldade para entender o funcionamento do jogo. Isso pode 

ter ocorrido pelo fato de que a apresentação das regras não foi adequada. Uma possível solução 

para tal seria um maior detalhamento da apresentação das regras do jogo, em um intervalo de 

tempo maior, a fim de que os alunos absorvam, compreendam e possam tirar dúvidas. Também 

pode ser inserido um “help” com estas informações. 

Na questão 2 – Aprender a jogar este jogo foi fácil, seis participantes concordaram 

que é fácil aprender a jogar o jogo, e apenas um discordou. Isso pode ter ocorrido pelo fato de 

que o perfil do aluno não é o de um jogador frequente e por o mesmo não possuir afinidade com 

jogos multiplayer. 

Já na questão 3 – O jogo possui mensagens claras de avisos e/ou alertas , sete 

participantes concordaram, enquanto apenas dois discordaram, indicando que o jogo possui 

mensagens, avisos e/ou alertas claros, mas, para um maior entendimento, podem ser realizadas 

melhorias na forma de passar as informações, inserindo mais detalhes. Em contrapartida, na 

questão 4 – Os textos contidos no jogo são legíveis , todos os participantes concordaram que 

as mensagens, notificações, alertas e textos são claros e legíveis. 

Na questão 5 – O jogo contribuiu para aumentar meu conhecimento, nove 

participantes afirmaram que o mesmo contribuiu para o aumento do conhecimento, ao passo 

que apenas um discortou totalmente. Ao realizar uma análise no log de mensagens foi possível 

observar que muitos participantes discutiram e pesquisaram sobre os assuntos abordados nas 

questões. Mensagens como “ips não apenas identifica um padrão como impede”, “o IPS, 

acredito que faça a correlação de eventos também”, ou ainda “D de novo, a que começa com 

física, segundo algumas imagens do wiki”, demonstra que houve colaboração e isso é muito 

relevante para o aprendizado, pois segundo Fuks et al. (2002), essa atitude leva ao raciocínio e 

ao refinamento das informações. 

Na questão 6 – O jogo contribuiu para trabalhar em grupo, nove dos dez 

participantes que responderam o questionário afirmaram que o jogo contribuiu para que 

trabalhassem em grupo, o que é essencial que ocorra quando se trata de colaborar, reafirmando 

Valsiner e Connolly (2002), ao alegarem que é necessário fornecer condições para que a 

colaboração possa existir. 

Na questão 7 – Senti-me motivado a aprender com este jogo, seis participantes 

afirmaram que sentiram-se motivados a aprender com o jogo proposto, apenas um participante 

não sentiu-se assim, e três não souberam informar com clareza. Investigando mais a fundo o 

participante que não sentiu-se motivado, pôde-se perceber que o mesmo tem um perfil mais 

individualista quando se trata de aprender e colaborar. Além disso, o mesmo teve problemas 
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com a jogabilidade, prejudicando sua experiência em jogo, o que claramente se reflete na sua 

participação em jogo e nas respostas do questionário. 

O tempo de cada turno é um fator importante para que os membros de cada equipe 

possam comunicar-se, discutir ações e estratégias, e ainda dispor de tempo para fazer pesquisas 

caso julgarem necessário. Esse fator é abordado na questão 8 – O tempo de cada turno foi 

suficiente para me comunicar com a equipe e cumprir tarefas , onde pode-se observar que 

as respostas ficaram divididas entre os participantes que acharam que o tempo foi suficiente e 

os que acharam que não foi suficiente. Cinco deles afirmaram que o tempo foi suficiente, contra 

dois que discordaram, e três que não souberam afirmar ou discordar sobre isso. Analisando as 

mensagens trocadas no chat do jogo (Apêndice B), pode-se dizer que os participantes que não 

acharam o tempo suficiente, foram aqueles que pesquisaram e conversaram com a equipe para 

decidir sobre qual seria a resposta correta da pergunta sorteada e/ou sobre qual carta utilizar 

para realizar uma jogada. Tendo isso em vista, é preciso reconsiderar o tempo de cada turno. 

Uma possível solução para tal é aumentar o tempo de cada turno em dois minutos, e/ou 

aumentar e dividir o tempo do turno, três ou quatro minutos para responder a pergunta e mais 

dois minutos para a realização de uma jogada, para que seja possível que os alunos pesquisem 

e conversem com maior tranquilidade.  

A questão 9 – Este é um jogo que facilita a aprendizagem, busca reafirmar o que foi 

respondido na questão 5, a qual procura saber se o jogo é um facilitador da aprendizagem, e 

novamente o resultado foi satisfatório, pois todos os jogadores concordaram que o jogo Firewall 

Defense facilita a aprendizagem, o que comprova que os participantes realmente sentiram estar 

aprimorando seus conhecimentos. 

 

6.4.3.2 Análise da Colaboração 

 

Para uma melhor visualização dos resultados, as questões referentes à Análise da 

Colaboração foram divididas em três partes. A Figura 15 exibe a primeira parte dos resultados. 

Além da opinião dos participantes sobre o protótipo como ferramenta de colaboração e 

aprendizagem, buscou-se, através do questionário, saber mais sobre as atitudes dos mesmos, 

porque assim é possível comparar as respostas e, em caso de contradição, analisar quais foram 

os fatores que levaram a esse resultado. Na questão 1 - Eu respeito as decisões da equipe , a 

pretensão é saber se o participante respeita as decisões da equipe, pois em um ambiente 

colaborativo é preciso que a equipe chegue a um acordo em prol do cumprimento dos objetivos 

que estão sendo propostos, uma vez que se não houver apoio entre os mesmos, as chances de 
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fracassarem aumentam. Nesta questão, todos os participantes responderam que respeitam as 

decisões da equipe e, comparando as observações feitas durante a partida, realmente pôde-se 

observar que todos buscaram respeitar a sua equipe.  

 

Figura 15 - Resultado da Análise da Colaboração Parte 1 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

A questão 2 - Eu atuo como uma pessoa independente dos demais membros da 

equipe procura saber se o participante age como uma pessoa independente dos demais membros 

da equipe. A maioria respondeu que sim, o que leva a concluir que, por mais que respeitem as 

decisões da equipe, isso não significa que irão agir conforme o combinado, conclusão essa que 

pôde ser observada durante as partidas, onde muitas vezes um dos participantes fazia uma ação 

e só depois conversava com a equipe sobre isso, ou apenas comunicava o que havia feito. Esse 

fato corrobora com a questão 3 - Eu não apoiaria uma decisão da equipe, se soubesse que a 

mesma estivesse errada, a qual avalia se o participante apoiaria uma decisão da equipe se 

soubesse que a mesma estivesse errada. A maioria dos participantes afirmou que não apoiaria 

a equipe nesse caso. 
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A questão 4 - Eu continuaria na equipe, caso a mesma precisasse de mim, mesmo 

não me sentindo satisfeito (a) com ela trata sobre continuar na equipe, caso a mesma 

precisasse do participante, mesmo que ele(a) não se sentisse satisfeito com ela. A maioria 

afirmou que continuaria na equipe, enquanto dois não se posicionaram e três discordaram, 

afirmando que não continuariam na equipe.  

A questão 5 - É importante para mim agir como uma pessoa independente, na 

equipe visa verificar se os participantes julgam ser importante para eles agir como uma pessoa 

independente na equipe, e a maioria deles foi neutra ao responder. Apenas quatro afirmaram 

que é importante agir como uma pessoa independente na equipe, contra dois, que afirmaram 

que não é importante agir dessa forma. Isso confronta as respostas dadas pelos mesmos na 

questão 2, onde ao serem questionados se agem como pessoas independentes dos demais 

membros da equipe, responderam que sim, na sua maioria, confirmando que suas atitudes 

entram em consenso com a maneira como pensam. 

Na questão 6 - Respeito os desejos da equipe , a grande maioria concordou que respeita,  

confirmando o que foi respondido na questão 1, quando questionados sobre respeitar as decisões 

da equipe. Ainda falando sobre o respeito às decisões e desejos da equipe, a questão 7 - Aceito 

as reivindicações da equipe, embora isso implique em fazer algo contra a minha vontade  

busca saber se o participante aceita as reivindicações da mesma, mesmo que isso implique em 

fazer algo contra a sua vontade, e mais uma vez as respostas dadas corroboram com os 

questionamentos anteriores, com a maioria dos participantes afirmando que aceitariam as 

reivindicações da equipe, e apenas dois respondendo que não aceitariam. 

A questão 8 - Em qualquer trabalho em equipe, minha identidade pessoal é muito 

importante consiste em saber se os participantes julgam que sua identidade pessoal é muito 

importante nos trabalhos em equipe, e a grande maioria discordou. 

Na questão 9 - Acho que nossa performance nessa atividade foi satisfatória, a grande 

maioria respondeu que sim, tendo apenas uma resposta negativa, que pode ter sido ocasionada 

em função de que o prórpio aluno achou que a performance da equipe não foi satisfatória. 

Na questão 10 - Fiquei satisfeito(a) com a maneira como trabalhamos em equipe , os 

participantes precisaram analisar como foi o trabalho em equipe e responder se ficaram 

satisfeitos com a maneira como trabalharam. Quase todos concordaram que ficaram satisfeitos. 

Apenas um respondeu não estar satisfeito e, por coincidência, foi o mesmo que respondeu, de 

forma negativa, o questionamento anterior, certamente por não ter um perfil colaborativo. 

A segunda parte da análise é exibida na Figura 16. 
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Figura 16 - Resultado da Análise da Colaboração Parte 2 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Na questão 11 - Todos os membros da equipe estão preparados para resolver uma 

situação problemática, a grande maioria acredita que todos os membros da equipe estavam 

preparados para resolver uma situação problemática. Mas dividiram opiniões quando avaliaram 

a agilidade dos membros da equipe (questão 12 - Alguns membros da equipe trabalharam 

devagar), o que pode ter ocorrido em função de muitos participantes terem pesquisado e 

tentado conversar mais sobre as decisões. Em contrapartida, a maioria informou que seu nível 

de satisfação, dentro da equipe, foi grande (questão 13 - Meu nível pessoal de satisfação, 

dentro da equipe, foi alto) e que se sentiram importantes dentro da equipe (questão 14 - Senti-

me importante dentro da equipe). 

Na questão 15 - Consegui comunicar-me com meus colegas de equipe através do 

chat do jogo, oito dos dez participantes afirmaram ter conseguido comunicar-se com a equipe 

através do chat do jogo (Apêndice B) e apenas dois não souberam afirmar, embora em duas 
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aplicações do protótipo houve o envio de 670 mensagens em 1h26min de jogo. Tendo em vista  

este resultado, pode-se dizer que o mesmo corrobora com o fato de que o protótipo cumpriu 

com um dos principais requisitos da colaboração (prover a comunicação), pois segundo Fuks 

et al. (2003), os participantes precisam comunicar-se para colaborar, lembrando, também, que 

a comunicação é um dos pilares do Modelo 3C, modelo este que serviu como base para a 

elaboração do jogo proposto neste trabalho. Mas além do software proporcionar um ambiente 

para essa interação, é preciso que os participantes queiram e se esforcem para colaborar.  

A questão 16 - Entre os componentes da minha equipe houve cooperação para 

cumprir os objetivos do jogo busca descobrir se entre os componentes da equipe houve 

cooperação para cumprir os objetivos do jogo, e de acordo com nove dos dez participantes, 

houve cooperação de todos na equipe. Apenas um discordou totalmente, cujo perfil não é de 

uma pessoa propensa a colaborar. 

Durante a partida, é importante que cada equipe consiga visualizar os seus objetivos, 

bem como o seu progresso, para que possam pensar e discutir melhores estratégias. Pensando 

nisso, a questão 17 - Foi possível visualizar, durante o jogo, os objetivos de cada equipe  tem 

como objetivo saber, de cada participante, se durante o jogo foi possível visualizar os objetivos 

de cada equipe. A grande maioria concordou que foi possível visualizar, mas dois dos 

participantes afirmaram que não foi possível. Acredita-se que isso tenha sido em decorrência 

da escassez de tempo destinado às explicações mais detalhadas sobre o protótipo, antes do início 

da partida, sendo necessário terminar as explicações durante a mesma, fazendo com que os 

participantes não conseguissem acompanhar, e/ou pelo fato de não terem lido a mensagem 

inicial da partida, na qual consta a informação de como acessar os objetivos durante a mesma. 

Já, nas questões 18 - Durante o jogo foi possível acompanhar o progresso da minha 

equipe e 19 - Durante o jogo foi possível acompanhar o progresso da equipe adversária , 

os participantes afirmaram que foi possível acompanhar o progresso de ambas, pois a barra de 

progresso, por não ocupar muito espaço na tela, diferente dos objetivos, estava visível, sem que 

o jogador precisasse clicar em algum menu ou objeto para visualizá- la. 

As questões 17, 18 e 19 contêm o elemento de percepção do Modelo 3C de Colaboração, 

e têm como objetivo saber se os participantes tiveram a percepção do que os companheiros de 

equipe estavam fazendo e como os objetivos (de ambas as equipes) estavam progredindo, 

fornecendo informações que os ajudariam na hora de discutir e negociar estratégias. 

Um dos indicadores que serviram como base na elaboração da avaliação, é o da revisão 

dos critérios de sucesso, o qual, segundo Guerreiro et al. (2000), reflete o interesse do 

participante no desempenho individual e coletivo, pois quanto mais preocupado o jogador está 
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com os objetivos da equipe, mais vezes irá consultar a pontuação. No caso do jogo aqui 

proposto, a pontuação se dá através da barra de progresso geral e do progresso exibido ao lado 

de cada objetivo. Para saber como foi essa experiência dos participantes, as questões 20 - 

Constantemente observei como estava o progresso do jogo da minha equipe  e 21 - 

Constantemente observei como estava o progresso do jogo da equipe adversária visam 

saber se os jogadores acompanharam, constantemente, o progresso de ambas as equipes. O 

resultado foi unânime: todos concordaram que fizeram esse acompanhamento constantemente, 

o que também foi possível constatar durante a partida, pois a preocupação em evoluir no jogo 

era evidente, o que gerou certa motivação, principalmente naqueles cuja equipe estava com um 

melhor percentual de progresso. 

A terceira parte da análise é exibida na Figura 17. 

A questão 22 - Na minha equipe havia liderança, para que os objetivos do jogo 

fossem cumpridos com mais eficiência e agilidade  tem como objetivo descobrir se houve 

liderança dentro de cada equipe, para que os objetivos do jogo fossem cumpridos com mais 

eficiência e agilidade. Os participantes, em sua maioria, afirmaram que houve liderança na sua 

equipe, sendo que apenas dois discordaram. Um destes dois, julga-se que discordou em função 

de não ter predisposição ao trabalho em equipe e em decorrência de alguns problemas técnicos. 

Já, quanto ao outro participante, não foi possível observar com clareza qual o motivo da 

discordância. 

Na questão 23 - Minha equipe dialogou para tomar decisões , os dez participantes 

concordaram que sentiram que a equipe dialogou para cumprir as tarefas. Este resultado foi 

muito significante para a validação do jogo, uma vez que um dos objetivos deste era justamente 

proporcionar esse tipo de diálogo. Entretanto, mesmo que tenham concordado que houve 

diálogo e cooperação entre os membros de cada equipe, os participantes afirmaram que sentiram 

dificuldade em interagir com a mesma, segundo as respostas da questão 24 - Tive dificuldade  

em interagir com minha equipe , onde nove participantes afirmaram ter tido dificuldade e 

apenas um discordou. Essa dificuldade pode ter sido gerada pelo fato de que a grande maioria 

sentiu que um ou mais membros da equipe não gostaram de trabalhar em conjunto, o que 

também percebe-se na questão 25 - Senti que um ou mais membros da equipe não gostaram 

de trabalhar em equipe , quando nove participantes afirmaram o mesmo, e apenas um 

discordou. 
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Figura 17 - Resultado da Análise da Colaboração Parte 3 
 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Os participantes, em sua maioria, afirmaram que tiveram dificuldades em interagir com 

sua equipe. Contudo, ao serem questionados se houve interação entre os membros para criar 

estratégias (questão 26 - Minha equipe interagiu para criar estratégias), apenas três 

afirmaram que não, quatro não souberam afirmar se houve ou não a interação para criar 

estratégias, e outros quatro afirmaram que a interação existiu. Já, ao analisar o log do chat 

(Apêndice B), é possível observar mensagens de interação com o intuito de criar estratégias, 

tais como: “cada um marca a sua e já eras”, “eles tão 100% em um objetivo já gurizada, bora 

utilizar o navegador ai”, “vamo decidir agora o que usar, depois perdemos tempo”, entre outras. 

Tendo isso em vista, acredita-se que, para aqueles que consideraram não ter ocorrido interação 
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para criar estratégias, a questão pode não ter sido escrita ou interpretada de forma clara, em 

relação à natureza da intenção, uma vez que na questão 27 - Durante o jogo busquei seguir as 

estratégias traçadas pela equipe  cinco participantes declararam que procuraram seguir o 

combinado e dois, que não buscaram seguir o que foi proposto pela equipe, respostas estas que 

indicam a ocorrência, sim, de interações para criar estratégias. Não foi possível determinar o 

motivo pelo qual os dois participantes não seguiram o combinado, pois ao analisar os perfis, 

percebe-se que os mesmos têm propensão a colaborar e, analisando as questões sobre o 

desempenho da equipe e a satisfação em trabalhar com a mesma (questões 13, 23, 24, 25, 30, 

31 e 32), ambos responderam positivamente. Também foram analisadas as respostas destes dois 

participantes, dadas na questão de avaliação do jogo, de número 6 - O jogo contribuiu para 

trabalhar em grupo, e ambos afirmaram que o jogo contribuiu para o trabalho em grupo. 

Na questão 28 - A função de cada membro, na equipe, estava bem definida, o 

objetivo foi descobrir se os participantes perceberam uma definição clara da função de cada 

membro da sua equipe. O número de participantes que tiveram esta percepção foi quase igual 

ao número de participantes que não souberam afirmar se perceberam ou não, com clareza, as 

funções de cada um, e apenas dois participantes afirmaram não ter percebido com clareza. 

Apesar da discordância, pode-se observar, no protótipo, que cada jogador escolhe uma função 

e que cada uma delas contém um tipo de carta associada, a qual só pode ser utilizada pelo 

detentor da função correspondente. Portanto, ao associar as suas cartas aos objetivos do jogo, o 

participante consegue perceber o impacto que a utilização das mesmas terá na pontuação do 

jogo. E cabe aqui salientar que esta informação foi dada antes do início da partida e relembrada, 

algumas vezes, durante a mesma.  

O fato dos participantes não terem percebido com clareza as funções de cada um, 

impacta, mas de forma mínima, na questão 22 - Na minha equipe havia liderança, para que  

os objetivos do jogo fossem cumpridos com mais eficiência e agilidade , visto que uma 

resposta negativa indica que o participante, que escolheu ser Commander, o qual também 

assumia a função de liderança, não se identificou com a mesma, ou seus companheiros de 

equipe não o viam como tal. Mas ainda assim, qualquer participante da equipe poderia liderar, 

o que de fato ocorreu em alguns momentos durante o jogo, como pode ser observado no log do 

chat (Apêndice B), em algumas mensagens, as quais indicam liderança por parte de outros 

membros da equipe que não escolheram a função Commander, como por exemplo, em uma das 

partidas, o Knight envia a seguinte mensagem para os seus companheiros de equipe: “vamo 

decidir uma e chutar”, ou, também, em outra partida onde, em um trecho de conversa, é possível 
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observar o Guardian tomando uma atitude quando percebe que seus companheiros não possuem 

cartas para construir as defesas do castelo, e diz: “vamos atacando então”. 

 Com relação à questão 29 - Quando não concordei com a equipe, expressei minha 

opinião, foi possível observar que a maioria dos participantes expressou sua opinião quando 

discordou da equipe. Apenas um não opinou, e o restante ficou neutro. Apesar disso, a grande 

maioria afirmou ter ficado satisfeita com o desempenho da sua equipe (questão 30 - Fique i 

satisfeito com o desempenho da minha equipe), e apenas um, com perfil individualis ta, 

afirmou que não ficou satisfeito.  

A maior parte dos participantes, inclusive o com perfil individualista, afirmarou ter 

ficado satisfeita em trabalhar em equipe (questão 31 - Fiquei satisfeito em trabalhar em 

equipe), e foi unânime ao afirmar que gostaria de trabalhar novamente com a sua equipe 

(questão 32 - Gostaria de trabalhar novamente com esta equipe). 

A questão 33 - Prefiro aprender algum conteúdo com este jogo a aprender de outra 

forma (outro método de ensino) tinha como objetivo descobrir se os participantes preferem 

aprender algum conteúdo com o jogo proposto neste trabalho, ou aprender através de outro 

método de ensino, e a grande maioria afirmou preferir aprender com o jogo aqui proposto. Dois 

não opinaram, e um afirmou preferir aprender com outros métodos de ensino, mesmo tendo 

dito que “[..] o jogo é interessante para o aprendizado e para a colaboração em equipe”. 

Ao final do questionário, foi deixado um espaço para que os participantes dessem sua 

opinião sobre o protótipo, e sugestões para melhoria do mesmo. Para melhor visualização, as 

opiniões foram inseridas na Tabela 11, e separadas por prós e contras. 

 

Tabela 11 - Opinião deixada pelos participantes, no questionário 
 

Prós Contras 

“Jogo bom e motivador.”  

“[..] o jogo é interessante para o 

aprendizado e para a colaboração em 

equipe.” 

“[..]presentar alguns bugs, por exemplo a 

porcentagem total da minha equipe não era 

apresentada. E alguns problemas quanto a 

parte de escolher a resposta certa.” 

“Interessante.”  

“A ideia do jogo é legal.” 
“[..] ainda precisa ser refinado para melhor 

aproveitamento.” 
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“A ideia é boa.” 
“[..] mas como foi dito pelos responsáveis, 

ainda apresenta muitos bugs.” 

“O jogo tem uma boa proposta.” 

“[..] porém contem alguns bugs, acredito que 

por estar em fase de protótipo, que deixam a 

experiência do user um pouco chata.” 

“Eu gostei bastante do jogo, sempre  

incentivando o trabalho em equipe. O 

sistema de "gamificação" faz com que a 

equipe se empenhe bastante para ganhar. 

*Trabalhei como suporte da equipe e deu 

para perceber o engajamento da equipe  

em achar a resposta e saber a opinião dos 

outros membros da equipe.” 

 

“jogo muito bem intuitivo.” “[..] mas com alguns bugs.” 

“Muito bom e divertido.”  

“Vejo este jogo como um protótipo de uma 

ótima ideia para ser aplicada no 

aprendizado de diversos assuntos nas mais  

variadas áreas do conhecimento.” 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

 É possível apurar que as opiniões dadas foram, em sua maioria, positivas em relação à 

ideia do protótipo apresentado. Já era esperado que os participantes relatassem suas 

experiências negativas em referência aos “bugs”, embora os problemas existentes tenham sido 

expostos. Ainda assim, houve contratempo com apenas um dos participantes, o qual realmente 

teve sua experiência de jogo afetada, porém isso não o impediu de continuar jogando. 

Durante a execução da avaliação foi possível fazer algumas observações sobre os 

alunos. Houve uma maior interação via chat do jogo, o que pode se confirmar através do número 

de mensagens trocadas durante cada partida. A primeira partida, com duração de 

aproximadamente 34 minutos, teve um total de 301 mensagens trocadas, enquanto que na 

segunda partida, com duração aproximada de 53 minutos, houve um total de 369 mensagens 

trocadas. 
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Dentre todas as mensagens trocadas, a grande maioria delas teve como foco responder 

corretamente as perguntas do início de cada turno, como pode ser visto na seguinte mensagem: 

“olha... complicado. que eu lembre, dá pra usar ipSEC pra fazer VPN, por ex, mas acho que dá 

pra fazer outras coisas tb, tipo... a letra E, eu acho [..]o que vces acham?”. Posteriormente as 

cartas que cada participante tinha em mãos e quais delas utilizar passaram a ser o foco: 

“ganhamos uma carta, ‘Escolha um objetivo e marque-o como finalizado’”, “[..] eu tenho uma 

carta de passagem subeterranea, [..] uso essa ou a dos recursos de construção?”. Também foram 

detectadas mensagens laterais, as quais não se referem a trabalho, mas sim a outros assuntos, 

os quais não contribuem para o progresso da partida, como por exemplo: “ainda bem que nao 

botei o nome pedro rocha, se nao ia errar o tiro”. Além disso, foram detectadas mensagens onde 

alguns participantes informaram que pesquisaram na internet, para que fosse possível responder 

corretamente as perguntas, como pode ser observado nestas mensagens: “to com a wikipedia 

aberta aqui”, “segundo eu achei aqui [filtro de pacotes]”. Ainda houve mensagens de 

participantes solicitando que os membros da equipe pesquisassem, como se vê na mensagem 

“quando for afirmativa a gente pode cada 1 pesquisar uma [..]tipo eu pesquiso a A, knight a B 

e defender a C”, demonstrando, assim, que houve liderança. 

Dentre as 4 equipes que foi possível formar para avaliar o protótipo, pôde-se observar 

que uma delas se sobressaiu, e de forma muito satisfatória. Houve engajamento do grupo, os 

participantes trabalharam em conjunto, o Commander da equipe delegou tarefas, liderou, criou 

estratégias, e os outros membros seguiram, colaboraram, e trabalharam para que o combinado 

se cumprisse. Mas mesmo com tanto empenho, a equipe obteve o segundo melhor índice de 

colaboração, porque o cálculo do índice não leva em conta apenas o trabalho conjunto; o 

sucesso obtido também é considerado. 

 Através dos dados obtidos com os instrumentos de avaliação foi possível apurar se 

houve colaboração entre os participantes e se os mesmos tiveram a percepção da colaboração. 

Nos relatos, os participantes disseram que o jogo proporcionou a colaboração e que o mesmo 

os motivou para a busca do conhecimento. 

 Também foi possível observar que houve uma preocupação, por parte dos participantes, 

em se expressar e expor ideias de forma adequada, posivelmente devido ao fato de estarem 

sendo monitorados, como pode ser observado em um trecho de conversa, onde um dos 

integrantes de uma das equipes fala coisas inapropriadas e um dos colegas diz: “n fala palavrão 

[..] que coisa feia [..] só se liga no jogo”, e outro complementa: “ta sendo gravado [..] apenas 

lembrando”, corroborando com a ideia do autor Buchinger et al. (2013), o qual afirma que o 

trabalho em grupo pode gerar maior motivação e aprendizagem, uma vez que o trabalho de cada 
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um ou do grupo pode estar sendo avaliado por outras pessoas. Houve, também, indícios de que 

este fator contribuiu para a colaboração, fazendo com que os participantes se empenhassem na 

tarefa, buscassem trocar conhecimentos e cumprissem os objetivos propostos. 

Quando os participantes interagiram entre si para combinar ações e, nos momentos de 

divergência, foram capazes de se justificar e conversar para chegarem a um consenso, 

demonstraram um comportamento, em grupo, positivo. O desenvolvimento e/ou 

aprimoramento das habilidades sociais também é um fator importante na colaboração, o qual 

se mostrou presente durante a aplicação do protótipo e pôde ser observado em alguns trechos 

do log de mensagens (Quadro 10) e também nas respostas das questões 23, 24 e 26, do 

questionário, referentes à avaliação da colaboração, quando a maioria dos participantes avaliou 

positivamente as interações entre os membros da equipe, compactuando, assim, com o 

pensamento de autores como Roberto et al. (2011), Silva e Costa (2009) e Sung e Hwang 

(2013), os quais afirmam em sua pesquisa que, além da troca de conhecimento, a colaboração 

proporciona o desenvolvimento das habilidades sociais, fazendo com que os alunos pratiquem 

o respeito às opiniões alheias, aprimorem a interação social e o comportamento em grupo. 

 

Quadro 10 - Trecho de um diálogo armazenado no log de mensagens 
 

Jogador Mensagem 

Commander acredito que seja C 

Knight acredito que seja b 

Commander ethernet eh 10Mbps 

Knight 10/100 

Knight não? 

Guardian pensei na C também 

Guardian mas sou zero a esquerda nessa parte 

Commander acredito que o FaEth seja 10/100 

Knight é fast ethernet 

Knight ethernet seria 10/10 

Knight pesquisei 

Commander o IPS, acredito que faça a correlação de eventos tb 

Commander ou melhor, acho que seria a E 

Knight é a E 

Commander E. 

Guardian E mesmo, pelo que vi aqui 

 

Fonte: Própria autora. 
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No Quadro 10 vê-se os participantes conversando sobre qual alternativa seria a correta, 

justificando seus pontos de vista e, posteriormente, entrando em um acordo. 

Neste trabalho, o foco principal foi descrever o processo de colaboração utilizado na 

criação e desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, bem como apresentar o método de aplicação da mesma, e os resultados obtidos, 

levando em consideração a ação e a percepção dos participantes ao utilizarem essa ferramenta. 

A partir disso, foi possível ter um maior entendimento de como a colaboração influenciou os 

participantes a realizarem as tarefas propostas e a opinião que os mesmos tiveram sobre isso, 

contribuindo para que novas melhorias possam ser aplicadas, a partir dos resultados analisados, 

obtendo, assim, um melhor aproveitamento da ferramenta.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Esta pesquisa teve como foco analisar a influência da aplicação de um protótipo de jogo 

colaborativo no processo de ensino-aprendizagem, o qual permite que os alunos joguem uma 

mesma partida simultaneamente. Para tal, houve o desenvolvimento do protótipo (Firewall 

Defense), que teve como base o Modelo 3C de Colaboração, com a finalidade de moldar sua 

jogabilidade e guiar os estudantes, quase que automaticamente, para que houvesse a 

colaboração e o engajamento entre os mesmos, durante o jogo.  

Com base nas informações obtidas ao longo da aplicação do protótipo e dos resultados 

gerados a partir dos instrumentos de avaliação, é possível concluir que a proposta aqui 

apresentada influenciou positivamente, tendo em vista que o perfil da maioria dos participantes, 

de acordo com o subcapítulo 6.4.1 da análise de resultados, são de jogadores (gamers), os quais 

afirmaram preferir aprender jogando o Firewall Defense, de acordo com a análise de resultados 

do subcapítulo 6.4.3.2. Porém, houve falta de foco durante a partida, por parte de alguns 

participantes, os quais, mesmo com as explicações dadas sobre o jogo, não se atentaram para 

os detalhes importantes, como combinar as cartas recebidas de acordo com os objetivos 

sorteados, o que reforça a importância e a necessidade da colaboração e do engajamento no 

processo de ensino-aprendizagem, para que o mesmo se torne mais qualitativo e eficaz. 

Conclui-se, portanto, que o protótipo de jogo colaborativo aqui apresentado possui os 

requisitos necessários para que haja a colaboração, fazendo com que os alunos possam usufruir 

de seus benefícios, como a troca, aprendizado e revisão de conhecimentos, tudo isso de uma 

forma lúdica e descontraída, a fim de que as tarefas e/ou o próprio processo de ensino-

aprendizagem não se tornem maçantes e menos eficazes. Também, pelos indícios encontrados, 

de influências motivacionais, nos participantes, é possível afirmar que o protótipo proporcionou 

a busca e a troca de conhecimentos, contribuindo, assim, para o engajamento do grupo em prol 

do benefício comum. 

Embora tenham transcorrido adversidades, a experiência com o protótipo pode ser 

considerada positiva, uma vez que foi possível perceber a troca de conhecimentos e o 

engajamento dos participantes para chegarem a um objetivo comum, como demonstrado no 

subcapítulo 6.4.2 e 6.4.3 da análise dos resultados. Além de ter sido possível observar os 

participantes colaborando, os mesmos tiveram essa mesma percepção, relatando que o protótipo 

incentivou a colaboração e que o mesmo pode ser utilizado na aquisição, troca e aprimoramento 

de conhecimentos e/ou habilidades. 
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Existem diversas possibilidades de moldar o jogo proposto, para atender aos mais 

variados requisitos colaborativos e de aprendizagem. Pode-se dizer que ele permite que sejam 

feitas várias adaptações, uma vez que sua mecânica se adequa a diversos tipos de conteúdo, e 

ainda gera a possibilidade de um aprendizado colaborativo de forma lúdica e motivadora. 

 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros, almeja-se o desenvolvimento completo da proposta aqui 

apresentada, bem como correções e implementação de melhorias, as quais serão apresentadas 

neste subcapítulo. 

Para que a troca de mensagens entre os membros das equipes seja mais rápida e efetiva, 

um chat por voz pode ser desenvolvido, não sendo, assim, necessário digitar, o que consome 

um tempo precioso da partida. 

Com a finalidade de tornar o aprendizado mais dinâmico, pode ser implementada uma 

funcionalidade, para que o  professor cadastre as perguntas que quiser, separando ou não por 

categorias, e possa, também, escolher o nível de expertise das perguntas que serão sorteadas no 

início de cada turno. No banco de dados já há esta informação, porém não foi implementada a 

funcionalidade que permite selecionar o nível de expertise e filtrar as perguntas, sendo que 

todas elas, de forma indiscriminada, sejam sorteadas aleatoriamente. 

Outrossim, para obter um aproveitamento mais abrangente do jogo, um repositório pode 

ser desenvolvido, a fim de que sejam armazenados diversos conteúdos, possibilitando a escolha 

de cada um em consonância com a demanda. O professor também poderá cadastrar perguntas 

referentes ao conteúdo de interesse, de acordo com o nível de expertise, possibilitando, 

posteriormente, que o mesmo configure a partida. Através de uma interface de configurações 

da partida, será possível direcionar o conteúdo conforme a necessidade, para melhor 

aproveitamento dos alunos. Essa interface permitirá que o professor configure, além do 

conteúdo, a porcentagem de cada nível de expertise das perguntas sorteadas, como, por 

exemplo, em uma partida, onde o professor pode escolher que 75% das perguntas sorteadas 

sejam de nível básico, 20% de nível intermediário e 5% de nível avançado. Assim, o mesmo 

tem a possibilidade de melhor direcionar o conteúdo a ser estudado, e os alunos, de obter um 

aproveitamento maior.  

Outra interface que pode ser desenvolvida é a de relatórios. Nessa interface, o professor 

pode gerar um relatório da partida, indicando quais informações deseja obter. Através disso, ele 

pode avaliar tanto a performance dos alunos quanto a das equipes, verificar onde há 
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dificuldades, e quais delas devem ser mais trabalhadas, além de apurar onde houve melhor ias 

na aprendizagem. 

Além dos ajustes mencionados anteriormente, novas avaliações precisam ser realizadas, 

envolvendo um número maior de sujeitos de pesquisa, no intuito de aprofundar as contribuições 

e limitações da proposta aqui apresentada. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Perfil do Jogador 

1 - Você gosta de jogos digitais? 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

2 - Você costuma jogar jogos digitais? 

Nunca: 
nunca 
jogo 

Raramente: jogo 
de tempos em 

tempos 

Mensalmente: jogo 
pelo menos uma vez 

por mês 

Semanalmente: jogo 
pelo menos uma vez 

por semana 

Diariamente: 
jogo todos os 

dias 

 

3 - Você prefere jogar jogos multiplayer? 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

4 - Você gosta de fazer trabalhos em grupo? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

5 - Você aprende mais quando estuda em grupo? 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

Análise do Jogo 

1 - As regras do jogo são claras. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

2 - Aprender a jogar este jogo foi fácil. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

3 - O jogo possui mensagens claras de avisos e/ou alertas. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

4 - Os textos contidos no jogo são legíveis. 
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Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

5 - O jogo contribuiu para aumentar meu conhecimento. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

6 - O jogo contribuiu para trabalhar em grupo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

7 - Senti-me motivado a aprender com este jogo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

8 - O tempo de cada turno foi suficiente para me comunicar com a equipe e cumprir 

tarefas. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

9 - Este é um jogo que facilita a aprendizagem. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

Análise da Colaboração 

1 - Eu respeito as decisões da equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

2 - Eu atuo como uma pessoa independente dos demais membros da equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

3 - Eu não apoiaria uma decisão da equipe, se soubesse que a mesma estivesse errada. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

4 - Eu continuaria na equipe, caso a mesma precisasse de mim, mesmo não me sentindo 

satisfeito (a) com ela. 
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Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

5 - É importante para mim agir como uma pessoa independente, na equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

6 - Respeito os desejos da equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

7 - Aceito as reivindicações da equipe, embora isso implique em fazer algo contra a 

minha vontade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

8 - Em qualquer trabalho em equipe, minha identidade pessoal é muito importante. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

9 - Acho que nossa performance nessa atividade foi satisfatória. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

10 - Fiquei satisfeito(a) com a maneira como trabalhamos em equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

11 - Todos os membros da equipe estão preparados para resolver uma situação 

problemática. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

12 - Alguns membros da equipe trabalharam devagar. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

13 - Meu nível pessoal de satisfação, dentro da equipe, foi alto. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 
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14 - Senti-me importante dentro da equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

 15 - Consegui comunicar-me com meus colegas de equipe através do chat do jogo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

16 - Entre os componentes da minha equipe houve cooperação para cumprir os objetivos 

do jogo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

17 - Foi possível visualizar, durante o jogo, os objetivos de cada equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

18 - Durante o jogo foi possível acompanhar o progresso da minha equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

19 - Durante o jogo foi possível acompanhar o progresso da equipe adversária. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

20 - Constantemente observei como estava o progresso do jogo da minha equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

21 - Constantemente observei como estava o progresso do jogo da equipe adversária. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

22 - Na minha equipe havia liderança, para que os objetivos do jogo fossem cumpridos 

com mais eficiência e agilidade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 
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23 - Minha equipe dialogou para tomar decisões. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

24 - Tive dificuldade em interagir com minha equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

25 - Senti que um ou mais membros da equipe não gostaram de trabalhar em equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

26 - Minha equipe interagiu para criar estratégias. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

27 - Durante o jogo busquei seguir as estratégias traçadas pela equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

28 - A função de cada membro, na equipe, estava bem definida. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

29 - Quando não concordei com a equipe, expressei minha opinião. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

30 - Fiquei satisfeito com o desempenho da minha equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 

31 - Fiquei satisfeito em trabalhar em equipe. 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

32 - Gostaria de trabalhar novamente com esta equipe. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

 



114 

 

33 - Prefiro aprender algum conteúdo com este jogo a aprender de outra forma (outro 

método de ensino). 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 
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APÊNDICE B – LOG DE MENSAGENS 

 

Log de mensagens Partida 1 

PET_INSANOS_OF_DEATH 

26/05/2017 09:11 Guardian dai gurizada 

26/05/2017 09:11 Knight e ai petboys 

26/05/2017 09:11 Guardian vamos pra vitória 

26/05/2017 09:12 Commander eai 

26/05/2017 09:12 Knight voces que fizeram redes 

26/05/2017 09:12 Commander isso ai é ged 

26/05/2017 09:12 Commander carai 

26/05/2017 09:12 Guardian assinatura digital 

26/05/2017 09:12 Guardian confirmado 

26/05/2017 09:12 Commander letra B? 

26/05/2017 09:12 Knight confirmado 

26/05/2017 09:12 Knight b 

26/05/2017 09:12 Commander fui 

26/05/2017 09:13 Guardian de nada 

26/05/2017 09:13 Commander qqqqqq? 

26/05/2017 09:13 Knight qqqq? 

26/05/2017 09:13 Commander mata tod mundo 

26/05/2017 09:13 Commander melhor defesa é o ataque 

26/05/2017 09:13 Knight toca o terror ai 

26/05/2017 09:14 Guardian nem sei o que aconteceu 

26/05/2017 09:14 Commander Rei arthur do gremio que falou 

26/05/2017 09:14 Knight ainda bem que nao botei o nome pedro rocha 

26/05/2017 09:14 Knight se nao ia errar o tiro 

26/05/2017 09:14 Commander dai f*** 

26/05/2017 09:14 Guardian n fala palavrão 

26/05/2017 09:14 Guardian que coisa feia 

26/05/2017 09:14 Knight dai complica 

26/05/2017 09:14 Commander calaa boca 

26/05/2017 09:14 Knight huahuahua 

26/05/2017 09:14 Commander sou o comandante 

26/05/2017 09:14 Knight ta sendo gravado 

26/05/2017 09:14 Guardian só se liga no jogo 

26/05/2017 09:14 Knight apenas lembrando 

26/05/2017 09:14 Commander faco o que eu quiser 

26/05/2017 09:15 Commander ta demorando... 

26/05/2017 09:15 Knight mesma questao? 

26/05/2017 09:15 Guardian a mesma? 

26/05/2017 09:15 Commander acho que sim 

26/05/2017 09:15 Knight b again 

26/05/2017 09:15 Commander vamo ve 
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26/05/2017 09:15 Guardian ai trolou 

26/05/2017 09:16 Knight escolhe 1 comandante 

26/05/2017 09:16 Knight 1,2,3,4? 

26/05/2017 09:16 Commander 4 

26/05/2017 09:16 Knight fechou 

26/05/2017 09:17 Commander quero bater nos caras mano 

26/05/2017 09:17 Commander pqp 

26/05/2017 09:17 Knight como funciona para usar as cartas? 

26/05/2017 09:17 Commander esses maluco nao sabem colaborar 

26/05/2017 09:18 Knight só apareceu guardar aqui 

26/05/2017 09:18 Commander por "usar" 

26/05/2017 09:18 Commander mas quando for a nossa vez 

26/05/2017 09:18 Knight mas aparece onde esse usar? 

26/05/2017 09:18 Guardian da a dica "comandante" 

26/05/2017 09:18 Guardian kkkkkk 

26/05/2017 09:19 Knight bora 

26/05/2017 09:19 Commander aiii 

26/05/2017 09:19 Commander trolo 

26/05/2017 09:19 Commander o que voces acham 

26/05/2017 09:19 Commander ela ta meia atrasada só 

26/05/2017 09:19 Guardian mas n faço ideia 

26/05/2017 09:19 Commander bota letra E 

26/05/2017 09:19 Guardian blz 

26/05/2017 09:19 Knight blza 

26/05/2017 09:20 Commander bugo aqui 

26/05/2017 09:20 Guardian n foi a e 

26/05/2017 09:20 Commander logico que errou 

26/05/2017 09:20 Commander n consegui responder isso 

26/05/2017 09:20 Commander ai trolou 

26/05/2017 09:21 Commander ai 

26/05/2017 09:21 Knight cliquem no icone aqui do lado do chat aparece 33% 

26/05/2017 09:21 Guardian ta levemente bugado 

26/05/2017 09:21 Knight fabricar armamento 

26/05/2017 09:21 Commander 
entenderam pq o windows tem que ter esse tema pro jogo 
funcionar? 

26/05/2017 09:21 Commander nao to entendendo essa relacao 

26/05/2017 09:21 Commander kkkkkkkkkkkkk 

26/05/2017 09:21 Guardian kkkkkkkkkkk 

26/05/2017 09:21 Knight kkkkkk 

26/05/2017 09:21 Commander n faz sentido 

26/05/2017 09:22 Commander tem umas bolinha ali atras 

26/05/2017 09:22 Guardian tu n tem o conhecimento básico 

26/05/2017 09:22 Commander nada de medieval 

26/05/2017 09:22 Knight essa e nosso objetivo 

26/05/2017 09:22 Commander ata 
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26/05/2017 09:22 Guardian agora tu sabe 

26/05/2017 09:22 Knight e agora? 

26/05/2017 09:22 Commander sniffing 

26/05/2017 09:22 Commander poe ae 

26/05/2017 09:22 Knight marquei c 

26/05/2017 09:23 Commander quem foi? 

26/05/2017 09:23 Guardian errou 

26/05/2017 09:23 Knight ta de saca comandante? 

26/05/2017 09:23 Commander falei que era C 

26/05/2017 09:23 Commander huashuashuashuiashuiashUIHUIAhuiashui 

26/05/2017 09:23 Knight mandando nossa equipe pro barro 

26/05/2017 09:23 Knight huahuahuauahahu 

26/05/2017 09:23 Commander QUE RATIADA 

26/05/2017 09:23 Commander guardian clicou errado 

26/05/2017 09:23 Commander ctz 

26/05/2017 09:24 Commander eu nao tava errado 

26/05/2017 09:24 Guardian tu deu a dica errada vacilão 

26/05/2017 09:24 Commander dei nada 

26/05/2017 09:24 Commander meu guardiao é ratao 

26/05/2017 09:24 Commander tu tem que me proteger mlq 

26/05/2017 09:24 Knight foco pedro rocha 

26/05/2017 09:25 Knight ta errando todas 

26/05/2017 09:25 Commander kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

26/05/2017 09:25 Commander pelo menos o outro time é pior que nos 

26/05/2017 09:25 Commander n lembro 

26/05/2017 09:25 Knight e o que parece 

26/05/2017 09:25 Commander B 

26/05/2017 09:25 Commander eu acho 

26/05/2017 09:25 Guardian b 

26/05/2017 09:25 Knight b 

26/05/2017 09:25 Commander hauhUHASUHASUH 

26/05/2017 09:25 Knight po*** comandante 

26/05/2017 09:25 Guardian boa 

26/05/2017 09:26 Commander Q 

26/05/2017 09:26 Knight passa o posto 

26/05/2017 09:26 Commander TODO MUNDO FALOU B 

26/05/2017 09:26 Knight fomos induzidos ao erro 

26/05/2017 09:26 Commander po*** 

26/05/2017 09:26 Guardian tufalou primeiro 

26/05/2017 09:26 Commander queria ver sangue aqui 

26/05/2017 09:26 Commander e nao ta acontecendo nada 

26/05/2017 09:26 Guardian levou ao errou 

26/05/2017 09:26 Guardian ba**** 

26/05/2017 09:26 Commander aindabem que estao esperando criticas no formuladrio 

26/05/2017 09:26 Commander meeeeeeee 
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26/05/2017 09:26 Knight a outra equipe ta ¨6% 

26/05/2017 09:27 Commander tenho 3 carta e n consigo usar 

26/05/2017 09:27 Commander vcs nao jogaram 

26/05/2017 09:27 Knight pois e 

26/05/2017 09:27 Knight nao consegui 

26/05/2017 09:27 Commander quando a gente tinha chance 

26/05/2017 09:27 Commander agora a gente vai perder 

26/05/2017 09:28 Commander chuto C 

26/05/2017 09:28 Commander sei la 

26/05/2017 09:28 Guardian c 

26/05/2017 09:28 Knight acho que e b 

26/05/2017 09:28 Knight marcamos c de novo entao 

26/05/2017 09:29 Commander eai? 

26/05/2017 09:29 Commander qual marcaram? 

26/05/2017 09:29 Knight c 

26/05/2017 09:29 Guardian b 

26/05/2017 09:29 Commander nao falo mais nada 

26/05/2017 09:29 Guardian cada um marca a sua e ja eras 

26/05/2017 09:30 Knight ai da erro 

26/05/2017 09:30 Guardian n colaboro mais com niguem 

26/05/2017 09:30 Knight vamos definir 

26/05/2017 09:30 Knight e de errado? 

26/05/2017 09:30 Commander acho que é d 

26/05/2017 09:31 Knight d entao 

26/05/2017 09:31 Guardian acho que eu n sei 

26/05/2017 09:31 Knight bora d 

26/05/2017 09:31 Commander mas eu acho que to errado 

26/05/2017 09:31 Commander fui d 

26/05/2017 09:31 Knight po*** commander...nunca vai passar no poscomp 

26/05/2017 09:31 Guardian never 

26/05/2017 09:31 Commander vou roder forte 

26/05/2017 09:32 Guardian tu acha que vai rolar mestrado? 

26/05/2017 09:32 Guardian sem chance 

26/05/2017 09:32 Knight mestrado em redes 

26/05/2017 09:32 Knight kkkkkk 

26/05/2017 09:33 Knight 
eles tao 100% em um objetivo ja gurizada. bora utilizar o 

navegador ai 

26/05/2017 09:33 Commander eles têm sorte 

26/05/2017 09:33 Knight se é questao de concurso tem 

26/05/2017 09:33 Commander é o que ta faltando pra nos 

26/05/2017 09:33 Commander wi-fi? 

26/05/2017 09:34 Commander vcs tem que prestar atencao 

26/05/2017 09:34 Knight resp b 

26/05/2017 09:34 Commander m*** 

26/05/2017 09:34 Knight certeza 
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26/05/2017 09:34 Commander fui b 

26/05/2017 09:34 Commander NAO ESQUECE DE JOGAR 

26/05/2017 09:34 Commander AI MULEQUE 

26/05/2017 09:34 Commander PROCURA RESPOSTA NA INTERNET 

26/05/2017 09:35 Knight fiz isso 

26/05/2017 09:35 Commander naicer 

26/05/2017 09:35 Knight cara, nao consegui usar carta nenhuma 

26/05/2017 09:35 Knight eu acho 

26/05/2017 09:36 Commander cara, voces nao jogaram de novona passada? 

26/05/2017 09:36 Guardian d 

26/05/2017 09:37 Commander B 

26/05/2017 09:37 Commander ctz 

26/05/2017 09:37 Commander pera 

26/05/2017 09:37 Commander naooo 

26/05/2017 09:37 Knight d 

26/05/2017 09:37 Commander D 

26/05/2017 09:37 Knight certeza d 

26/05/2017 09:37 Commander fui 

26/05/2017 09:37 Commander   

26/05/2017 09:37 Commander cara 

26/05/2017 09:37 Commander vcs nao tao jogando? 

26/05/2017 09:38 Knight sim 

26/05/2017 09:38 Guardian eu usei a carta :) 

26/05/2017 09:38 Commander ahh 

26/05/2017 09:38 Commander eu tenho 2 cartas que sao fantasmas 

26/05/2017 09:38 Knight tenho 3 descarte 

26/05/2017 09:38 Knight 
nao sei como usar isso mas tem 33% em alguma outra 

coisa 

26/05/2017 09:39 Knight 
mostra ai onde tu clica que to olhando tua tela 
commander 

26/05/2017 09:39 Commander eai 

26/05/2017 09:40 Guardian nem ideia 

26/05/2017 09:40 Knight nem ideia 

26/05/2017 09:40 Knight deixa p guardiao 

26/05/2017 09:40 Commander ai é f*** 

26/05/2017 09:40 Commander chuta uma ai knight 

26/05/2017 09:40 Knight confio na escolha dele 

26/05/2017 09:40 Knight c de cassio 

26/05/2017 09:40 Knight huahuahuaua 

26/05/2017 09:40 Guardian nem eu confio 

26/05/2017 09:41 Commander foi 

26/05/2017 09:41 Guardian c de gremio 

26/05/2017 09:41 Knight c de celso roth 

26/05/2017 09:41 Commander C de Série C 

26/05/2017 09:41 Knight bugou 
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26/05/2017 09:41 Knight todos resp 

26/05/2017 09:41 Commander a knight 

26/05/2017 09:41 Knight eu obs o pc de vcs 

26/05/2017 09:41 Commander tamo sendo hackeado 

26/05/2017 09:42 Knight d again 

26/05/2017 09:42 Commander D 

26/05/2017 09:42 Knight bora 

26/05/2017 09:43 Knight cara, so 1 pode usar por turno 

26/05/2017 09:43 Knight as cartas 

26/05/2017 09:43 Guardian quando eu acertar vou construir 

26/05/2017 09:43 Knight agora bugou...tinha o usar 

26/05/2017 09:43 Guardian a torre 

26/05/2017 09:43 Knight deixa eu usar a proxima 

26/05/2017 09:43 Knight to com 5 

26/05/2017 09:44 Knight posso ferrar o castelo deles 

26/05/2017 09:44 Knight marca c 

26/05/2017 09:44 Knight boaaa commander 

26/05/2017 09:44 Guardian ja eras 

26/05/2017 09:44 Knight obrigado commander 

 

SONECAPROFANA 

26/05/2017 09:12 Commander É HORA DO DUELO 

26/05/2017 09:12 Commander DUDUDUDUDUUDUDU 

26/05/2017 09:13 Knight não faço nem ideia 

26/05/2017 09:14 Commander 2 

26/05/2017 09:15 Guardian c 

26/05/2017 09:15 Commander colocando ipconfig no cmd 

26/05/2017 09:15 Commander não aparece será? 

26/05/2017 09:17 Knight ????? 

26/05/2017 09:17 Commander deveria ter prestado mais atenção em redes 

26/05/2017 09:17 Commander @_@ nao sei nada 

26/05/2017 09:18 Knight vamo decidir uma e chutar 

26/05/2017 09:18 Knight letra b 

26/05/2017 09:18 Commander quando for afirmativa a gente pode cada 1 pesquisar uma 

26/05/2017 09:18 Commander tipo eu pesquiso a A, knight a B e defender a C 

26/05/2017 09:19 Knight isso 

26/05/2017 09:19 Guardian achei q era b tb mas não deu tempo de clicar kkkk 

26/05/2017 09:21 Knight é endereço mac 

26/05/2017 09:21 Guardian e aí? 

26/05/2017 09:21 Knight tenho quase certeza 

26/05/2017 09:21 Knight letra d 

26/05/2017 09:21 Guardian foi d então 

26/05/2017 09:21 Commander foi 

26/05/2017 09:22 Knight feito 
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26/05/2017 09:23 Knight letra d 

26/05/2017 09:24 Knight to com a wikipedia aberta aqui 

26/05/2017 09:24 Commander D de novo 

26/05/2017 09:24 Commander a que começa com fisica 

26/05/2017 09:24 Guardian isso 

26/05/2017 09:24 Commander segundo algumas imagens do wiki 

26/05/2017 09:25 Commander ganhamos uma carta 

26/05/2017 09:25 Guardian usei um dragão pra proteger o castelo uhhu 

26/05/2017 09:25 Commander "escolha um objetivo e marque-o como finalizado" 

26/05/2017 09:26 Guardian física? 

26/05/2017 09:26 Commander isso, é fisica 

26/05/2017 09:26 Commander letra A 

26/05/2017 09:27 Knight isso 

26/05/2017 09:27 Commander que objetivo a gente escolhe para finalizar 

26/05/2017 09:27 Guardian bora 15 

26/05/2017 09:29 Guardian b 

26/05/2017 09:29 Knight wifi 

26/05/2017 09:29 Commander a resposta eh B 

26/05/2017 09:29 Knight b 

26/05/2017 09:30 Commander 
ganhei uma carta aqui "equipe os soldados alistados com 
armaduras." 

26/05/2017 09:32 Knight letra e eu acho 

26/05/2017 09:32 Commander BORA 

26/05/2017 09:32 Knight E 

26/05/2017 09:33 Guardian e foi 

26/05/2017 09:35 Knight letra C? 

26/05/2017 09:35 Commander filtro de pacotes 

26/05/2017 09:35 Commander segundo eu achei aqui [ filtro de pacotes] 

26/05/2017 09:35 Knight A então? 

26/05/2017 09:35 Knight blz 

26/05/2017 09:35 Guardian a 

26/05/2017 09:35 Commander A 

26/05/2017 09:38 Commander caras sumiu minha pergunta 

26/05/2017 09:39 Knight letra E? 

26/05/2017 09:39 Commander vamos E 

26/05/2017 09:39 Guardian e 

26/05/2017 09:41 Knight Letra D? 

26/05/2017 09:42 Commander sim 

26/05/2017 09:42 Commander vamos na D, é a mesma daquela hora 

26/05/2017 09:43 Commander é a mesma da outra, filtro de pacotes 

26/05/2017 09:43 Commander letra A 

26/05/2017 09:45 Commander GG IZI LIXOS 

26/05/2017 09:45 Commander rsrs 

26/05/2017 09:46 Guardian hehe 
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Log de mensagens Partida 2 

REDES 

09/06/2017 09:27 Commander e ai gente 

09/06/2017 09:28 Guardian filtro de pacotes 

09/06/2017 09:28 Commander quais as cartas de vcs 

09/06/2017 09:28 Commander eu tenho soldados com armadura , muralha 

09/06/2017 09:29 Guardian torres de vigia ganham visão aumentada 

09/06/2017 09:29 Guardian um dragão pra proteger o castelo 

09/06/2017 09:29 Commander na proxima vou criar muralha 

09/06/2017 09:30 Commander guardian cria a torre 

09/06/2017 09:30 Guardian ok 

09/06/2017 09:30 Commander knight suas cartas? 

09/06/2017 09:30 Guardian n posso criar a torre, só aumentar o campo de visão dela 

09/06/2017 09:30 Knight quer que eu ataque commander? 

09/06/2017 09:30 Commander pode ser 

09/06/2017 09:30 Knight E cavalo de troia e 2 de ataque surpresa 

09/06/2017 09:31 Guardian fast ethernet? 

09/06/2017 09:31 Knight tem pergunta 

09/06/2017 09:31 Commander letra c a resposta 

09/06/2017 09:31 Commander fast 

09/06/2017 09:32 Knight de tróia ou ataque surpresa 

09/06/2017 09:32 Commander ataque surpresa 

09/06/2017 09:32 Commander eu ja criei a muralha 

09/06/2017 09:33 Guardian 

ganhamos uma carta de destruir o objetivo não finalizado 

do oponentedestruir o objetivo não finalizado da equipe 
inimiga 

09/06/2017 09:35 Commander cho que é enlace? 

09/06/2017 09:35 Knight é eu acho 

09/06/2017 09:35 Guardian 
eu n consegui responder, cliquei em qualquer coisa sem 

querer 

09/06/2017 09:36 Knight Como que aplica a carta? 

09/06/2017 09:36 Commander eu cliquei na resposta certa 

09/06/2017 09:36 Guardian n 

09/06/2017 09:36 Commander clica na carta abaixo e usarela 

09/06/2017 09:36 Guardian aqui n apareceu 

09/06/2017 09:36 Commander uuéé 

09/06/2017 09:36 Knight aqui também não 

09/06/2017 09:37 Commander ´mas é por turno 

09/06/2017 09:37 Knight Sim nem no turno 

09/06/2017 09:37 Guardian Mas no nosso turno não apareceu 

09/06/2017 09:37 Commander no proximo turno usa sua carta 

09/06/2017 09:37 Knight Não aparece nada nem no nosso turno 

09/06/2017 09:37 Commander tem que cuidar o tempo aima que aparece 

09/06/2017 09:37 Commander agora o turno é nosso 
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09/06/2017 09:37 Guardian nivel 2 do modelo osi 

09/06/2017 09:38 Guardian enlace? 

09/06/2017 09:38 Knight sim 

09/06/2017 09:38 Commander usem suas cartas se quiserem 

09/06/2017 09:38 Guardian seria o Mac? 

09/06/2017 09:38 Knight é a letra d mac 

09/06/2017 09:38 Commander isso mac 

09/06/2017 09:39 Guardian vou por um dragão para proteger a base 

09/06/2017 09:39 Knight Usei a carta 

09/06/2017 09:39 Commander ok 

09/06/2017 09:39 Knight ganhei a carta enviar tropas para invadir o castelo 

09/06/2017 09:40 Guardian ok 

09/06/2017 09:40 Commander olhem os objetivos 

09/06/2017 09:40 Commander ok 

09/06/2017 09:40 Commander no escudo 

09/06/2017 09:40 Guardian 
não consigo fazer nada para ajudar nos objetivos por 

enquanto 

09/06/2017 09:40 Commander nem eu 

09/06/2017 09:41 Knight Nem eu 

09/06/2017 09:41 Guardian vamos atacando então 

09/06/2017 09:41 Commander acho que é letra c 

09/06/2017 09:41 Knight è a letra a? 

09/06/2017 09:41 Knight Eu acho que é a A 

09/06/2017 09:42 Commander blz letra A então 

09/06/2017 09:42 Knight Que tua cha guardian? 

09/06/2017 09:42 Guardian n consegui ler de novo 

09/06/2017 09:42 Guardian 
fui clicar em descartar e a questão apareceu na frente na 
hora que eu cliquei 

09/06/2017 09:42 Guardian ai eu escolhi a letra E sem nem ler o que era 

09/06/2017 09:43 Commander eu nao consegui responder 

09/06/2017 09:43 Commander sumiu as alternativas 

09/06/2017 09:43 Knight Acabou o tempo 

09/06/2017 09:43 Knight Como que se fabrica armaduras 

09/06/2017 09:43 Commander sem estresse 

09/06/2017 09:44 Guardian deve ter uma carta pra isso 

09/06/2017 09:44 Commander eu acho que e pelas cartas que recebemos 

09/06/2017 09:44 Guardian só temos que acertar as questões para receber 

09/06/2017 09:44 Guardian spoofing 

09/06/2017 09:45 Commander spoofing 

09/06/2017 09:45 Knight Ok 

09/06/2017 09:45 Guardian alguem tem uma carta boa para usar? 

09/06/2017 09:45 Commander nao 

09/06/2017 09:45 Guardian na proxima vou usar uma carta bonus 

09/06/2017 09:45 Commander ok 

09/06/2017 09:45 Guardian de destruir o objetivo do oponente 
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09/06/2017 09:46 Guardian criptografia de dados 

09/06/2017 09:46 Knight letra c 

09/06/2017 09:46 Commander isso 

09/06/2017 09:46 Commander usa a carta 

09/06/2017 09:47 Guardian que carta recebemos? 

09/06/2017 09:47 Knight só pode um por vez usar 

09/06/2017 09:47 Knight Foi tu que recebeu guardian 

09/06/2017 09:47 Commander equipe de so,dados alistados com armaduras 

09/06/2017 09:48 Commander eu recebi 

09/06/2017 09:48 Guardian n, foi o commander 

09/06/2017 09:48 Knight Aplica essa depois commander 

09/06/2017 09:48 Commander fast 

09/06/2017 09:48 Guardian sim 

09/06/2017 09:49 Knight Aplica uma carta commander 

09/06/2017 09:49 Commander naoconsigo 

09/06/2017 09:49 Knight Eu apliquei o dragão 

09/06/2017 09:49 Guardian que carta tu recebeu commander? 

09/06/2017 09:49 Commander ganhei coloque agua no fosso 

09/06/2017 09:50 Guardian blz, usa ela depois eu acho, que é nosso objetivo 

09/06/2017 09:50 Guardian Ou a knight ataca 

09/06/2017 09:50 Knight Vai ter que aplicar essa depois 

09/06/2017 09:50 Commander knight ataca 

09/06/2017 09:50 Knight commander a agua no fosso 

09/06/2017 09:50 Guardian 10.20.0.1 

09/06/2017 09:50 Knight sim 

09/06/2017 09:51 Commander isso 

09/06/2017 09:51 Commander cliquem ai 

09/06/2017 09:51 Knight Ataca alguem 

09/06/2017 09:51 Commander eu tentei e sumiu a pergunta 

09/06/2017 09:51 Commander respondam ai a pergunta 

09/06/2017 09:51 Guardian ja respondi 

09/06/2017 09:51 Knight Dai tu manda guardar 

09/06/2017 09:52 Guardian fica clicando em guardar 

09/06/2017 09:52 Knight commander aperta m guardar até voltar a pergunta 

09/06/2017 09:52 Guardian ele guarda todas as cartas que tu abriu 

09/06/2017 09:52 Guardian tem que ficar clicando até fechar tudo 

09/06/2017 09:52 Commander ok 

09/06/2017 09:52 Commander ta 

09/06/2017 09:52 Knight Tu tem que reposnder para depois usar a carta 

09/06/2017 09:53 Commander huummm 

09/06/2017 09:54 Knight assinatura digital? 

09/06/2017 09:54 Guardian assinatura digital 

09/06/2017 09:54 Commander isso 

09/06/2017 09:55 Knight commander aplica a carta do fosso na proxima 

09/06/2017 09:55 Commander erramos?? 
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09/06/2017 09:55 Knight pelo jeito 

09/06/2017 09:55 Commander ta 

09/06/2017 09:55 Guardian talvez fosse criptografia simétrica 

09/06/2017 09:56 Commander entao era integridade 

09/06/2017 09:56 Knight era integridade 

09/06/2017 09:57 Knight Agora commander 

09/06/2017 09:57 Commander nao da 

09/06/2017 09:57 Commander nao consigo 

09/06/2017 09:57 Knight Responde primeiro 

09/06/2017 09:57 Knight Dai vai nas cartas 

09/06/2017 09:57 Commander letra e né 

09/06/2017 09:57 Knight dai espera aparecer usar 

09/06/2017 09:58 Knight é E sim 

09/06/2017 09:58 Knight Tá na carta commander? 

09/06/2017 09:58 Commander ja respondi e nao consigo usar a carta 

09/06/2017 09:58 Commander repondam ai rapido 

09/06/2017 09:58 Knight Quando eu responder tu vai poder usar 

09/06/2017 09:58 Guardian ja respondi tambem 

09/06/2017 10:00 Guardian contabilização eu acho 

09/06/2017 10:00 Guardian Contabilização 

09/06/2017 10:00 Knight Essa? 

09/06/2017 10:00 Commander isso 

09/06/2017 10:01 Knight Respondem 

09/06/2017 10:01 Commander foi 

09/06/2017 10:01 Knight guardian que carta tu ganhou 

09/06/2017 10:01 Guardian as torres vigias ganham visão ampla do ataque 

09/06/2017 10:02 Guardian tenho duas dessa e duas de por um dragão de defesa -.-' 

09/06/2017 10:02 Commander eu tenho so as dos soldados com armaduras 

09/06/2017 10:02 Knight Quem aplica carta na próxima? 

09/06/2017 10:03 Knight Vai tu guardian 

09/06/2017 10:03 Commander usem a de vcs 

09/06/2017 10:03 Commander isso 

09/06/2017 10:03 Guardian ta 

09/06/2017 10:03 Knight è fast 

09/06/2017 10:03 Commander fast 

09/06/2017 10:03 Knight Aplica guardian 

09/06/2017 10:03 Commander vai guardian aplica 

09/06/2017 10:04 Guardian ja respondi 

09/06/2017 10:04 Guardian deu 

09/06/2017 10:04 Guardian que que tu recebeu knight? 

09/06/2017 10:04 Guardian Ganhei do dragão de novo 

09/06/2017 10:04 Commander ???? 

09/06/2017 10:04 Knight dragão para atcar as torres vigias 

09/06/2017 10:04 Commander isso 

09/06/2017 10:05 Knight Vou aplicar uma 
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09/06/2017 10:05 Guardian acho que funcionam como firewall e filtro de conteudo 

09/06/2017 10:05 Commander tbm acho 

09/06/2017 10:05 Knight também 

09/06/2017 10:06 Commander vou respoder 

09/06/2017 10:06 Commander recebi de novo aagua no fosso 

09/06/2017 10:06 Guardian usa de novo então 

09/06/2017 10:06 Knight aplica essa commander 

09/06/2017 10:07 Guardian contabilização 

09/06/2017 10:07 Commander isso 

09/06/2017 10:07 Knight é 

09/06/2017 10:07 Commander usei 

09/06/2017 10:08 Knight Vou usar uma 

09/06/2017 10:08 Guardian 10.20.0.1 

09/06/2017 10:08 Commander letra a 

09/06/2017 10:08 Commander usa 

09/06/2017 10:09 Commander ganhei construir torre vigia 

09/06/2017 10:09 Knight Aplica essa na Proxima 

09/06/2017 10:09 Commander ok 

09/06/2017 10:11 Guardian letra e 

09/06/2017 10:11 Commander ok 

09/06/2017 10:11 Guardian ips não apenas identifica um padrão como impede 

09/06/2017 10:11 Knight yes 

09/06/2017 10:11 Commander usei a carta 

09/06/2017 10:11 Knight Qual carta guardian? 

09/06/2017 10:12 Guardian guardas para proteger o castelo 

09/06/2017 10:12 Knight Não vem carta que ajuda nos nossos objetivos 

09/06/2017 10:12 Knight Quem vai aplicar? 

09/06/2017 10:12 Commander usem vcs 

09/06/2017 10:12 Knight que carta tu tem commander 

09/06/2017 10:12 Commander dos soldados 

09/06/2017 10:13 Knight usa essa 

09/06/2017 10:13 Guardian n da pra usar 

09/06/2017 10:13 Commander ok 

09/06/2017 10:13 Guardian acho que n vai dar 

09/06/2017 10:13 Knight s nossas nunca fazem efeito 

09/06/2017 10:13 Guardian pq apareceu o coiso na frent ena hora 

09/06/2017 10:13 Guardian mas igual nenhuma carta ajuda nos objetivo 

09/06/2017 10:14 Knight Qual carta tu ganhou guardian 

09/06/2017 10:14 Commander ta dificil de vim carta boa 

09/06/2017 10:16 Guardian ve que carta a gente vai receber 

09/06/2017 10:17 Commander knight qual sua carta 

09/06/2017 10:17 Knight recebi dos dragões 

09/06/2017 10:17 Knight VOU usar 

09/06/2017 10:17 Guardian vou usar os guardas 

09/06/2017 10:17 Commander blz 
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09/06/2017 10:17 Guardian usa knight 

09/06/2017 10:17 Commander vai knight 

09/06/2017 10:19 Guardian acho que é a e 

09/06/2017 10:19 Guardian E 

09/06/2017 10:20 Commander e 

09/06/2017 10:20 Knight Aplica commander 

09/06/2017 10:20 Commander ja apliquei 

 

EQUIPE 1 

09/06/2017 09:28 Commander vai começar!! 

09/06/2017 09:29 Commander acredito que seja C 

09/06/2017 09:29 Knight acredito que seja b 

09/06/2017 09:29 Commander ethernet eh 10Mbps 

09/06/2017 09:29 Knight 10/100 

09/06/2017 09:30 Knight não? 

09/06/2017 09:30 Guardian pensei na C também 

09/06/2017 09:30 Guardian mas sou zero a esquerda nessa parte 

09/06/2017 09:30 Commander acredito que o FaEth seja 10/100 

09/06/2017 09:30 Commander 
 

09/06/2017 09:30 Knight é fast ethernet 

09/06/2017 09:30 Knight ethernet seria 10/10 

09/06/2017 09:30 Knight pesquisei 

09/06/2017 09:32 Commander o IPS, acredito que faça a correlação de eventos tb 

09/06/2017 09:32 Commander ou melhor, acho que seria a E 

09/06/2017 09:33 Knight é a E 

09/06/2017 09:33 Commander E. 

09/06/2017 09:33 Guardian E mesmo, pelo que vi aqui 

09/06/2017 09:34 Guardian tenho guardas pro castelo, barreira pro terreno, e guardas 
pra torre vigia 

09/06/2017 09:35 Knight eu tenho destruir as barreiras, enviar tropas e enviar um 

dragao 

09/06/2017 09:35 Knight pra atacar 

09/06/2017 09:35 Knight C? 

09/06/2017 09:36 Commander uhm... criptografia? 

09/06/2017 09:36 Commander é... 

09/06/2017 09:36 Knight respondi C 

09/06/2017 09:37 Guardian vou de C também 

09/06/2017 09:37 Knight tempo ta acabando 

09/06/2017 09:38 Knight alguem tem carta pra cumprir o objetivo? 

09/06/2017 09:39 Commander ainda não 

09/06/2017 09:39 Commander Endereço MAC 

09/06/2017 09:39 Commander (nivel 2 = MAC) 

09/06/2017 09:40 Commander correto? 
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09/06/2017 09:40 Guardian acredito que sim 

09/06/2017 09:40 Commander tempo!!! 

09/06/2017 09:40 Commander KKKKKKK 

09/06/2017 09:41 Commander 20%!!! 

09/06/2017 09:41 Knight boa 

09/06/2017 09:42 Knight quais cartas vcs tem? 

09/06/2017 09:42 Knight vamo decidir agora o que usar 

09/06/2017 09:42 Knight depois perdemos tempo 

09/06/2017 09:42 Commander uhm 

09/06/2017 09:43 Guardian barreiras pro terreno, guardas pro castelo e pra torre vigia 

09/06/2017 09:43 Commander essa é aquela do fast ethernet 

09/06/2017 09:43 Knight entao usa barreiras 

09/06/2017 09:43 Commander usa das barreiras... 

09/06/2017 09:43 Guardian c? 

09/06/2017 09:44 Knight fast ethernet 

09/06/2017 09:44 Commander bom, voltando a questao... C 

09/06/2017 09:44 Knight que cartas ainda temos? 

09/06/2017 09:45 Guardian pra mim, sobrou guardas pro terreno e guardas pra torre 

09/06/2017 09:45 Guardian de novo a da vpn UAHEAU 

09/06/2017 09:45 Knight C denovo 

09/06/2017 09:45 Commander letra C. de novo 

09/06/2017 09:45 Knight e agora, que carta veio? 

09/06/2017 09:46 Commander eu usei a de fazer a passagem subterranea 

09/06/2017 09:46 Knight boa 

09/06/2017 09:46 Commander depois eu vou usar a que dá mais recursos pra construção 

09/06/2017 09:46 Commander NAT 

09/06/2017 09:47 Knight nat 

09/06/2017 09:48 Commander uhm.. eu tenho uma carta de passagem subeterranea, agora 

09/06/2017 09:48 Knight é contigo, lord commandant 

09/06/2017 09:48 Commander uso essa ou a dos recursos de construção? 

09/06/2017 09:48 Knight recursos 

09/06/2017 09:48 Knight creio que a dos recursos faria a das passagens dar % maior 

09/06/2017 09:48 Commander M... tarde demais 

09/06/2017 09:49 Commander a carta da planta da passagem subterrane não fez nada... 
acho que seria tipo, pra espionar o castelo inimigo. 

09/06/2017 09:49 Commander D, de novo 

09/06/2017 09:49 Knight eles haviam destruido as passagens ja 

09/06/2017 09:49 Knight por isso ta em 33 

09/06/2017 09:50 Knight não ha porque usar minhas cartas, nao vai fazer nada 

09/06/2017 09:50 Commander sim... 

09/06/2017 09:50 Commander uhm. eu usei a carta dos recursos, mas não adiantou tb; 

09/06/2017 09:51 Knight acho que quando construirmos algo denovo ela vai ajudar 

09/06/2017 09:51 Commander pode ser... é, bem lembrado 
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09/06/2017 09:52 Commander 1000 base-fx acredito que seja fibra óptica 1Gbps 

09/06/2017 09:52 Commander no caso... camada física? 

09/06/2017 09:53 Knight acho que sim 

09/06/2017 09:53 Knight tropa de arqueiros para atcar as defesas? 

09/06/2017 09:53 Commander minha nao serve 

09/06/2017 09:54 Commander alguem tem uma carta? 

09/06/2017 09:54 Guardian pode mandar, eu só tenho cartas de suporte pra 
construções 

09/06/2017 09:54 Knight usei essa, mas nao resolveu contra as miralhas 

09/06/2017 09:54 Guardian guardinhas e tal 

09/06/2017 09:55 Knight desempenho? 

09/06/2017 09:55 Commander gerencia de contabilização... pelo que eu lembre da 
cadeira de redes do **** :P 

09/06/2017 09:55 Knight a entao? 

09/06/2017 09:55 Commander yep 

09/06/2017 09:56 Commander alguem tem uma carta? 

09/06/2017 09:56 Knight ganhei a da tropa de arqueiros denovo 

09/06/2017 09:56 Knight mas ela nao fez nada 

09/06/2017 09:56 Guardian guardas pro castelo? pode ser? 

09/06/2017 09:56 Commander a minha é a da torre... ¬¬ 

09/06/2017 09:56 Knight guardas 

09/06/2017 09:57 Commander Boa!! 

09/06/2017 09:59 Knight nao lembro, ultima vez que vi isso foi na graduação 

09/06/2017 09:59 Guardian d 

09/06/2017 09:59 Guardian segundo a boa e velha wikipedia UHAEAU 

09/06/2017 09:59 Commander D... a primeira é a física, e a última é aplicação 

09/06/2017 10:00 Knight justo, normal que a primeira camada seja fisica 

09/06/2017 10:01 Commander eu não vou usar esta carta... 

09/06/2017 10:01 Commander DHCP 

09/06/2017 10:02 Knight mais uma do dragao 

09/06/2017 10:02 Commander kkkkk 

09/06/2017 10:02 Guardian só tenho de suporte a construções que ainda nao temos 

09/06/2017 10:02 Knight meta 

09/06/2017 10:02 Commander seilá, usa a do dragaop 

09/06/2017 10:02 Knight usa a do suporte 

09/06/2017 10:02 Commander va que sirva de armamento :P 

09/06/2017 10:03 Commander é, pode ser 

09/06/2017 10:03 Knight o dragao ataca as torres 

09/06/2017 10:03 Knight nem ta nos objetivos, entao nao precisa se preocupar com 
isso 

09/06/2017 10:04 Commander e de novo 

09/06/2017 10:04 Knight usa aquela do suporte 

09/06/2017 10:05 Commander usa uma carta qqer... 
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09/06/2017 10:06 Commander viu knight, usa alguma carta... pq o máximo é 5 na mão 

09/06/2017 10:06 Commander daí o excesso é descartado... e vai que uma delas sirva pra 
alguma coisa 

09/06/2017 10:06 Commander D 

09/06/2017 10:07 Knight mandei o dragao ja kkk 

09/06/2017 10:07 Commander forjar recursos pra armamento!!! UHUUU 

09/06/2017 10:07 Knight entao usa essa 

09/06/2017 10:07 Commander essa é a da criptografia 

09/06/2017 10:08 Knight usa a dos armamentos 

09/06/2017 10:08 Commander aeee!! 46%!! 

09/06/2017 10:09 Commander olha... complicado. que eu lembre, dá pra usar ipSEC pra 
fazer VPN, por ex. 

09/06/2017 10:09 Commander mas acho que dá pra fazer outras coisas tb, tipo... a letra E, 

eu acho 

09/06/2017 10:10 Commander n sei bem... 

09/06/2017 10:10 Commander o que vces acham? 

09/06/2017 10:10 Knight fui na tua 

09/06/2017 10:10 Guardian e? 

09/06/2017 10:10 Commander tempo 

09/06/2017 10:11 Commander qual que era a letra E mesmo? 

09/06/2017 10:12 Commander eu tenho pra muralha 

09/06/2017 10:12 Knight entao faz 

09/06/2017 10:12 Guardian tenho guardas pra construção da muralha, talvez aumente 

a % na próxima rodada 

09/06/2017 10:13 Commander sim... é uma boa 

09/06/2017 10:13 Knight blz 

09/06/2017 10:14 Knight assinatura? 

09/06/2017 10:14 Commander acho que sim 

09/06/2017 10:15 Guardian aeee, +6% 

09/06/2017 10:15 Commander massa! 

09/06/2017 10:15 Knight falta 6 cartas :) 

09/06/2017 10:15 Commander falta só o fosso e o armamento 

09/06/2017 10:16 Commander usei a de fabricar armamento 

09/06/2017 10:18 Commander 254 hosts na classe C, né? 

09/06/2017 10:18 Commander E 

  


