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PROPOSTA DE UM MODELO PARA CRIAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS 
 

PROPOSAL OF MODEL TO CREATE EDUCATIONAL GAMES 
 

Matheus Tanuri Pascotini, Érico do Amaral 
 
 

RESUMO 
 
Os jogos educacionais são uma nova ferramenta para abordar conteúdos no ambiente escolar. 
Atualmente eles são reconhecidos pelas novas gerações, e transformam o aluno em um personagem 
ativo em sala de aula. O principal desafio da utilização dessa ferramenta é construir soluções que 
apoiem o processo de ensino-aprendizagem e ainda sejam divertidos. Para isso foram analisados os 
benefícios de se usar jogos em sala de aula, a construção de equipes para desenvolvimento de jogos 
educacionais e as vantagens de desenvolver modelos para auxiliar no processo de tarefas 
complexas. O foco desta pesquisa é propor um modelo de criação de jogos educativos que facilite o 
diálogo inicial entre a equipe de desenvolvimento de jogos e o professor conteudista. Este modelo é 
montado em cima de fundamentos que buscam um uso acessível a todas as áreas do conhecimento. 
Como resultado, observou-se a eficácia e viabilidade de implementação desse modelo em uma 
equipe multidisciplinar. Espera-se que o modelo fomente o interesse dos professores pela criação de 
jogos educacionais, e que sirva como auxílio para novas pesquisas nesta área. 

Palavras-chave: Jogos educacionais. Equipes multidisciplinares. Modelos. 

 

ABSTRACT 

Educational games are a new tool for viewing content in the classroom. They are very  familiar to the 
new generations, games transform  the student into an active character in the classroom. The main 
challenge of its use is to find or develop games that are both educational and fun. In order to do so, 
we analyzed the benefits of using classroom games, building teams for educational game 
development, and the advantages of developing models to aid in the process of complex tasks. This 
work brings a proposal of a model to the development of educational games, with the intention of 
simplify the first contact between the developers and the teacher. This model is based in fundamentals 
that aim a acessible use for all the knowledge áreas. As a result, we observed the effectiveness and 
feasibility of implementing this model in a multidisciplinary team. It is expected that the model fosters 
teachers' interest in creating educational games, and support new researches in this field. 

 
Keywords: Educational games. Multidisciplinary team. Models.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

educação possibilitou aos professores desenvolver novas maneiras de ensinar seu 

conteúdo. Saber utilizar a tecnologia correta para desenvolver suas ideias em sala 

de aula é um desafio para o professor. Coll e Monereo (2010) comentam que apesar 

das TIC dividirem os mesmos princípios, como o uso de signos para representar 

uma determinada informação e transmiti-las, elas se diferem profundamente entre si 

quanto às suas possibilidades e limitações para representar uma informação. Ao 

utilizar um vídeo, o professor pode elucidar melhor seu conteúdo através das 

imagens e do som. Ao utilizar um podcast, temos como vantagem a portabilidade de 

um arquivo de som, onde o aluno é capaz de escutar durante uma viagem, ou em 

outro momento fora da sala de aula. Os jogos educacionais também então se 

tornando parte desse novo modo de ensino, uma das suas características apontadas 

por Costa (2010) é que o jogo é inegavelmente um agente motivador. E essa é uma 

das principais razões de ser utilizado na educação, seja para que um aluno passe a 

gostar de um determinado assunto, ou simplesmente para motivá-los a aprender 

sobre aquele conteúdo. 

Além de ser uma ferramenta com grande poder de cognição, um dos 

principais motivos de utilizar um jogo em sala de aula é para manter o aluno 

motivado e engajado no conteúdo. Segundo Alves (2015), isso é devido à presença 

de um constante feedback. Enquanto o jogador avança, ele sabe por meio de 

sistemas de pontuação, mudança de fase, se está indo bem ou o quão próximo está 

do seu resultado desejado. Essa é uma maneira de recompensar o jogador por suas 

descobertas, fazendo com que cada progresso tenha uma gratificação. Isso o 

mantém interessado em continuar a jogar, e consequentemente a aprender. 

Desenvolver um jogo educacional digital é uma tarefa complexa, que exigem 

equipamentos modernos, softwares específicos e uma equipe multidisciplinar 

capacitada em diversos assuntos, como programação, design de jogos, ilustração, 

pedagogia, música, entre outros. É um processo trabalhoso e que envolve muitas 

partes. Uma maneira de simplificar esse processo seria desenvolver um modelo com 

o intuito de reduzir o trabalho dos agentes envolvidos. Salen e Zimmerman (2015) 

sugerem que uma maneira de se entender algo é desenvolver um modelo sobre o 

assunto. Esse modelo pode ser sobre o sistema solar, auxiliando o trabalho dos 
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astrônomos, sobre as cognições cerebrais, que ajudam os neurocientistas. Esses 

modelos nos ajudam a entender sistemas complexos. Quando se pensa em um 

modelo de um jogo educacional, é possível através dele simplificar as etapas de 

construção do jogo de maneira que um professor sem muitos conhecimentos em 

desenvolvimento de jogos consiga entender a sua lógica e pensar seus conteúdos 

em torno dele.  

Esses modelos permitem uma ampla utilização da ferramenta, contemplando 

as mais diversas áreas de conhecimento. Entender como utilizá-los em uma equipe 

multidisciplinar pode potencializar o número de jogos desenvolvidos. Ao facilitar a 

criação de jogos, os professores são motivados a introduzir jogos em suas 

disciplinas, dinamizando o ensino em sua sala de aula.  

A fim de apresentar o estudo em questão, o presente artigo está estruturado 

da seguinte forma: inicia-se com metodologia da pesquisa, que demonstra como 

será feito o levantamento bibliográfico e apresenta um escopo da construção do 

trabalho. No capítulo três temos o referencial teórico, divididos em três tópicos que 

estão diretamente conectados. O primeiro deles é sobre educação e jogos, onde se 

apresenta os benefícios de se utilizar jogos na sala de aula. O segundo fala de como 

é importante desenvolver relação próxima entre o professor e game designer, este 

último sendo o carro chefe do desenvolvimento de um jogo. O terceiro tópico faz 

uma análise sobre as vantagens de se desenvolver modelos para isolar problemas 

menores de um projeto complexo e conseguir resolvê-los de uma maneira mais 

acessível. Ainda nesse capítulo é feito um levantamento de trabalhos correlatos que 

endossam os apontamentos feitos no referencial teórico. No quarto capítulo damos 

início a descrição e construção do modelo de desenvolvimento de jogos 

educacionais. É feito uma descrição dos métodos que foram a base para a criação 

deste modelo, e em seguida é explicado passo a passo como ele se dá. Então é 

descrito a validação e aplicação do modelo, e posteriormente é feita a discussão dos 

resultados. O artigo é finalizado com uma conclusão que faz um apanhado geral do 

que foi visto. 

 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Segundo Silva e Menezes (2005), esta pesquisa se classifica de natureza 

aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 
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solução de problemas específicos. Sua abordagem é qualitativa, considerando que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. Do ponto de vista de seus objetivos ela é classificada como 

exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Por fim, esta pesquisa também envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. 

A pesquisa será aplicada no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar. Ela foi segmentada em quatro etapas. Na primeira etapa será 

desenvolvida uma proposta de modelo a ser validado, com o objetivo facilitar o 

desenvolvimento de jogos educacionais. Esta proposta será feita através de um 

formulário, com questões sobre a afinidade do professor com jogos, e 

posteriormente questões sobre o conteúdo que deseja transformar em um jogo 

educacional. A segunda etapa da pesquisa é aplicar esta proposta com docentes de 

Ensino Superior, buscando as mais diversas áreas do conhecimento para se ter um 

modelo abrangente. Na terceira etapa será feita a coleta destes dados, elaborando 

perfis de cada professor e recolhendo suas propostas de jogos, para que na quarta 

etapa eles possam ser analisados junto à equipe multidisciplinar do NTE, que é 

composta por dois artistas, dois programadores, dois pedagogos e um game 

designer. Será feita uma análise das qualidades e dos problemas encontrados na 

utilização desse modelo. A Figura 1 ajuda a demostra o processo. 

 

Figura 01 – Processo de desenvolvimento do trabalho 
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Fonte: Autor. 

 

Através dessas etapas, pretende-se validar a eficácia do modelo, 

considerando as questões que norteiam os jogos educacionais, como a adaptação 

dos conteúdos em forma de jogo, a usabilidade da ferramenta e a interatividade que 

ela oferece. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção aborda os benefícios de se utilizar jogos como uma nova 

tecnologia para a sala de aula, maneiras de desenvolver um projeto de jogo 

educacional em uma equipe multidisciplinar e modelos que auxiliam nessa 

construção e tradução de conteúdos. 

 

3.1 Jogos e educação. 

 

As tecnologias da informação e comunicação tem se tornado muito presentes 

nas nossas vidas. Passamos muito tempo em frente a celulares e computadores, e 

isso alterou a forma como trabalhamos e a forma com que nos comunicamos. Hoje 

temos acesso a novos conteúdos de maneira muito rápida e dinâmica. Quando 

analisamos o impacto disso na sala de aula, percebemos um crescente desinteresse 

dos alunos pelas formas mais tradicionais de ensino. Martins e Giraffa (2009) 

comentam que essa nova revolução nas formas de buscar informações diferem da 

forma de trabalhar e interagir da maioria dos professores. Essa geração, tida como 

nativas digitais, cresceram junto com a internet e está muito habituada com novas 

formas de entretenimento, principalmente com os videogames, uma mídia com um 

envolvimento de alta intensidade e de participação ativa. Para Mcgonigal (2012), as 

crianças nativas digitais estão acostumadas a sentir uma ativação extrema e 

positiva, e quando fazem atividades que não estimulam sua participação, se sentem 

entediadas e frustradas. Ela afirma que é muito difícil para as crianças funcionarem 

com baixa motivação quando se cresceu participando de jogos sofisticados, fazendo 

disso o principal motivo da dificuldade dessas crianças em enfrentarem uma sala de 

aula tradicional, um ambiente com uma longa série de obstáculos obrigatórios e que 

apenas desenvolvem estresse negativo. 
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Dentre as diversas tecnologias de informação e comunicação que podem 

auxiliam os professores durantes o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e 

participativas, os jogos são uma solução efetiva para engajar e motivar seus alunos, 

transformando a aprendizagem em uma atividade mais prazerosa. Segundo Prensky 

(2001) esse sentimento de satisfação, prazer ou felicidade ao realizar atividades é o 

principal motivo de fazê-los repetidas vezes. 

O educador Makiguti (2002) reafirma isso quando fala que a felicidade é o 

direito humano mais fundamental, sendo entendida no pleno exercício de encarar e 

resolver problemas. Jogar é resolver problemas constantemente. Eles nos instigam 

a enfrentar desafios e criar um esforço para superar obstáculos que não são 

obrigatórios, que nós mesmos nos sujeitamos a enfrentar. Por que optamos, de uma 

maneira voluntária, a passar por esse tipo de estresse? O que existe nos jogos que 

nos faz querer continuar buscando, fase após fase, por novos desafios, sem ganhar 

nada em troca por isso? 

Para o psicólogo Csíkszentmihályi (1975), a resposta está no estado de fluxo. 

Ele afirma que jogar é uma das fontes que mais nos deixam em estado de fluxo. 

Estado de Fluxo é uma denominação que ele criou para a sensação gratificante e 

empolgante da realização criativa e do funcionamento elevado. Alcançamos o fluxo 

ao realizar uma atividade desafiadora com metas claras, regras estabelecidas e que 

tenham potencial para um aumento de dificuldade e aprimoramento durante um 

longo tempo. Alguns exemplos dessas atividades são a dança, a prática de esportes 

e jogar xadrez. Segundo Csíkszentmihályi, durante a realização dessas tarefas, nós 

atingimos a forma mais elevada de felicidade disponível: envolvimento intenso e 

otimista com o mundo à nossa volta. Nesse momento, nos sentimos vivos, cheios de 

potencial e propósito. 

Trazer o sentimento de realização e felicidade para a sala de aula, através de 

jogos educacionais, pode potencializar o ensino, motivar os alunos a participar das 

atividades e criar um engajamento maior entre a turma. Para que isso aconteça, a 

escolha do jogo deve ser bem pensada, pois de nada adianta trazer uma atividade 

que não esteja integrada com o restante do plano pedagógico, mesmo que ela tenha 

um objetivo puramente lúdico. O jogo deve trazer, tanto aspectos educacionais, 

como também deve ser divertido de jogar.  
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3.2 Game designer e Professores 

 

A construção de um jogo eletrônico envolve muitos profissionais de diversas 

áreas. O profissional encarregado de desenvolver o jogo é denominado game 

designer. Sua função é desenvolver as regras e objetivos do jogo. Mas esta é uma 

definição muito limitada, visto que o game designer deve ter também uma boa visão 

do escopo geral do projeto e ser o condutor do restante de sua equipe em suas 

funções. Para Schell (2015), saber ouvir é a funções mais importantes de um game 

designer. Conversar com seu time de desenvolvimento é muito indispensável para 

que o projeto seja desenvolvido como uma unidade de todos seus participantes. 

Este tipo de conversa entre o game designer e os professores têm se mostrado 

deficiente, e é o resultado de tantos jogos educacionais sem expressão.  

Eck (2006) comenta que o ponto chave para se desenvolver um jogo 

educacional eficiente está na sinergia entre os desenvolvedores do jogo e os 

profissionais responsáveis pelas questões de ensino-aprendizagem. Ele afirma que 

o problema dos jogos educativos atuais é que, ou eles são feitos por acadêmicos 

que tem pouco conhecimento sobre arte, ciência e a cultura de projetar jogos, ou 

eles são feitos por game designers que não têm muita prática da teoria de jogos em 

ambientes educativos, criando jogos que podem até ser divertidos, mas que são 

duvidosos quando se analisa seus objetivos educacionais.  

Segundo Costa (2010), mesmo com o crescente investimento em projetos de 

jogos para EAD (Educação a distância), as equipes ainda são pouco 

interdisciplinares, sua idealização continua sendo feita basicamente por profissionais 

ligados à educação, sem o auxílio de um profissional da área de game design, que 

compreenda a estrutura da criação do jogo, e que consiga traduzir o conteúdo do 

objeto de aprendizado para uma lógica comum de videogame. 

Por isso, é muito importante criar uma equipe que consiga dialogar entre si, 

que tenham seus conhecimentos específicos bem claros, e que sigam uma estrutura 

metodológica que garantam tanto a diversão como os aspectos pedagógicos. 

 

3.3 O uso modelos para simplificar conteúdos de aprendizagem 

 

O inicio do desenvolvimento de diversos produtos intelectuais começa com 

um roteiro, ou um briefing, um documento que auxilia a equipe a ter uma visão geral 
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do projeto, onde eles possam buscar respostas para suas dúvidas e que mantenha 

um senso geral do que está sendo feito. Para Phillips (2015) o briefing serve para 

diversos usos, como um roteiro a ser seguido durante o projeto, como um 

cronograma ou até mesmo criar um acordo formal entre as partes envolvidas no 

projeto. 

No desenvolvimento de jogos, um método semelhante a este é conhecido 

como GDD (Game Design Document). Ryan (1999) faz uma analogia para definir o 

GDD de um jogo: ele é como uma bíblia, onde nela o produtor vai pregar seus 

objetivos, e o game designer vai defender suas ideias, que serão as instruções para 

que os artistas e programadores expressem suas perícias.  

Ao relacionar isso com jogos educativos, esse trabalho cresce e se ramifica, 

trazendo novos fatores pedagógicos para a equação. Esses fatores não são 

familiares aos profissionais que trabalham com jogos, e também vão variar de 

conteúdo para conteúdo. Criar um modelo facilita a tradução dos conteúdos para 

uma linguagem mais entendível para os outros participantes do projeto. Segundo 

Salen e Zimmerman (2015), designers criam sistemas, e quando consideramos os 

jogos com toda sua matemática, psicologia e cultura intrínseca, vemos que eles são 

infinitamente complexos. Modelos são abstrações que isolam partes desse sistema, 

de maneira com que os designers possam resolver uma parcela de um problema 

muito maior. 

Desenvolver um modelo é uma solução para que o game designer consiga ter 

uma visão mais precisa do conteúdo que será abordado. Jogos digitais são 

desenvolvidos em motores de jogos, programas de computador que servem para 

simplificar o trabalho de sua construção, geralmente eles apresentam motores 

gráficos para renderização de imagens, motores físicos que simulam a física e o 

comportamento dos objetos, e diversas outras opções. Estes motores funcionam 

através de uma linguagem de programação lógica, que envia instruções para o 

computador através de linhas de códigos. Isso quer dizer que para desenvolver um 

jogo, precisamos definir muito bem suas regras e seus padrões para conseguir 

comunicar isso ao computador. Um dos grandes desafios de desenvolver jogos 

educacionais é conseguir transpor o conteúdo da aprendizagem para uma 

linguagem padrão, que não apresente erros ou subjetividades. Isso é complicado por 

que muitos desses conteúdos apresentam visões distintas de uma mesma 

resolução, dificultando a tarefa de encontrar regras bem definidas para o jogo.  
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Uma solução possível é conseguir reduzir o conteúdo a diversas etapas, 

chegando à conclusão do conteúdo de uma maneira progressiva. Isso corrobora 

com o método de Descartes. Descartes (2018) afirma que é possível chegar na 

solução de todas as coisas, da mesma maneira que os geômetras chegam nas mais 

difíceis demonstrações, dispondo o conteúdo em longas cadeias de razões, simples 

e fáceis, e que sigam uma ordem necessária para deduzi-las umas das outras. 

Ao analisar a construção de um jogo, também notamos que ele trás passos 

muito parecidos com o do método de descartes, onde o jogador começa com o 

básico, e vai progredindo pelas fases, aprendendo novas habilidades à medida que 

novos obstáculos surgem. Dessa maneira um desafio que a princípio parecia 

impossível de ser alcançado, se torna algo passível de ser entendido através do 

progresso do jogo. 

 

3.4 Trabalhos correlatos 

 

A fim de amparar a construção deste estudo, foram pesquisados trabalhos 

que pudessem endossar os assuntos tratados no referencial. O primeiro deles é de 

Falkembach (2005), intitulado como Concepção e desenvolvimento de material 

educativo digital, trata das etapas para o desenvolvimento de materiais educativos, 

com a construção de um modelo em formato de um storyboard e com a 

implementação através de sistemas de autoria.  

O segundo trabalho é o Desenvolvimento de jogos educacionais no apoio do 

processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental, de Silva e Morais (2011). 

Esse trabalho fala sobre a utilização de netbooks no apoio do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Apresentam o desenvolvimento de jogos para o projeto 

UCA (um computador por aluno) testados em uma escola estadual contemplada 

pelo projeto, que teve seus professores como colaboradores no planejamento 

didático dos jogos.   

Por fim, o terceiro trabalho denominado como Desenvolvimento de um 

Software Educacional com base em Conceitos de Jogos de Computador, dos 

autores Assaf et Al (2002) discute o desenvolvimento da interface do Edugraph, 

software de ensino de conceitos de computação gráfica, e apresenta fatores 

essenciais para a criação desta interface. O Quadro 1 apresenta as relações de 

convergência e divergência com o presente artigo. 
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Quadro 1 – Relações de convergência e divergências 

 

 

Convergências Divergências 

Falkembach Enfatiza a importância de um trabalho 

construído em conjunto entre 

profissionais da área de 

desenvolvimento de jogos com os da 

área de educação. 

A construção do jogo é feita através de 

um storyboard, uma mídia que é 

utilizada na criação de audiovisual, e 

não muito comum para o 

desenvolvimento de jogos. 

Silva e Morais Desenvolvem jogos com o intuito de 

criar um ambiente alegre e motivador, 

transformando o aluno em um 

participante ativo da sua aula. 

 

Seu método é baseado no 

construtivismo, onde o aluno também 

participa da construção do jogo. 

Battaiola; Elias; 

Domingues; 

Assaf e 

Ramalho 

Apresenta um estudo sobre os 

agentes e as etapas de uma 

construção de um jogo educacional. 

Seu estudo é mais focado na interface e 

no ambiente do jogo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Esses apontamentos ajudam a guiar o caminho da pesquisa, e reforçam a 

necessidade de pesquisar sobre a importância dos jogos na sala de aula, e 

principalmente no cuidado ao elaborá-los de maneira que sejam educativos, mas 

que preservem as características de diversão e o engajamento dos jogos de 

entretenimento. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

A seguir será apresentada a proposta de modelo baseado nos referenciais 

estudados, os fundamentos que foram base para sua concepção e as suas etapas 

de elaboração, junto com sua aplicação e a discussão de seus resultados. 
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4.1 Descrição e construção do modelo para um jogo educacional 

 

A proposta desse modelo tem por finalidade facilitar a definição das regras do 

jogo através de uma série de questões que ajudam na decomposição do objeto de 

estudo. Pretende-se disponibilizar um recurso que aproxime o docente do game 

designer. Para o game designer, o modelo auxilia a concentrar as informações, 

separando em etapas o que deve ser aprendido, fazendo com que ele consiga dar 

início ao desenvolvimento das regras do jogo sem ter grande conhecimento sobre o 

assunto. Para o professor, o modelo serve como um guia a ser seguido para 

conseguir tornar seu conteúdo em algo passível de ser transformado em um jogo 

digital, mesmo que ele não tenha conhecimento sobre desenvolvimento de jogos. 

Para a construção do modelo adotou-se duas etapas: identificação e 

construção. Na etapa de identificação é recolhido o nome e o curso do professor, e 

na sequência é feito uma série de questões acerca da sua familiaridade com jogos 

digitais, sendo eles educacionais ou não. Essas questões carregam pesos que 

definem a afinidade do professor com os jogos. Podendo assim ser feito um 

comparativo se o modelo é eficiente, tanto com quem possui um bom conhecimento 

sobre jogos, como com os que não possuem. A Figura 2 demonstra a construção 

dessas questões. 

 

Figura 2 – Questões da etapa de identificação 

 

 

Fonte: Autor. 

  

Na etapa da construção foi desenvolvido um instrumento baseado em um 

conjunto de perguntas a serem respondidas, que dizem respeito ao conteúdo que 

será transformado em jogo. Para elaborar essas perguntas de uma maneira que elas 



14 
 

sejam adaptáveis a diversos conteúdos, buscou-se entender quais elementos são 

fundamentais na construção dos jogos. 

Muitos autores têm conceitos diferentes sobre os elementos fundamentais 

dos jogos. Salen e Zimmerman (2003) dividem a construção de jogos em seis 

categorias: sistema, jogadores, artificialidade, conflito, regras e resultado 

quantificável. Adams (2009) define jogo como uma atividade lúdica, conduzida 

através de um contexto de uma realidade pretendida, na qual os participantes 

envolvidos tentam resolver pelo menos um objetivo arbitrariamente, agindo de 

acordo com regras estabelecidas. Mcgonigal (2012), afirma que quando se coloca as 

diferenças de gênero e complexidades tecnológicas, todos os jogos partilham quatro 

características: meta, regras, sistema de feedback e participação voluntária. É 

possível notar que todos eles se referem a regras que vão definir o desenvolvimento 

do jogo.  

Para esta proposta de modelo, vamos aprofundar as definições de Mcgonigal 

(2012), visto que sua simplificação das etapas facilita no entendimento dos conceitos 

fundamentais dos jogos. Temos que a meta funciona como um objetivo central, 

aquilo que os jogadores buscam alcançar ao final do jogo, que dá propósito e 

mantém o jogador focado durante todo o curso do jogo. Para tornar o jogo 

desafiador, em torno desse objetivo existe um sistema de regras. Elas são um 

conjunto de limitações impostas ao jogador, fazendo com que seu caminho até o 

objetivo não seja óbvio. Assim ele precisa se adaptar e explorar maneiras diferentes 

de chegar no final. Feedback são respostas que o jogo dá ao usuário para indicar o 

quão perto ele está de atingir a meta. Ele serve como um agente motivador, fazendo 

com que o jogador esteja sempre ciente que o objetivo final pode ser alcançado. A 

participação voluntária garante que o jogador tenha a liberdade de decidir se ele 

quer ou não aceitar a meta, as regras e o feedback que lhe foram impostos. Essa 

liberdade faz com que todo o trabalho estressante e desafiador do jogo se 

transformem em algo prazeroso e seguro. A Figura 3 faz um apanhado sobre essas 

quatro características. 

 

Figura 3 – As quatro características fundamentais dos jogos 
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Fonte: Autor. 

 

As regras são a etapa fundamental para a construção do jogo. Para decompor 

um conteúdo em uma linguagem semelhante à programação de jogos, baseou-se no 

método de descartes, composto em quatro preceitos: O primeiro é de não aceitar 

verdades que não sejam evidentemente provadas, e que essas verdades sejam 

claras e distintas para nunca existir ocasiões onde elas são postas em dúvida. A 

segunda é de dividir cada uma das dificuldades em tantas etapas quantas forem 

possíveis, podendo assim melhor resolvê-las. A terceira é de conduzir o pensamento 

em ordem, começando pelos objetos mais simples e fáceis de conhecer, e 

progredindo até os conhecimentos mais compostos. E por último, fazer anotações 

completas em cada uma dessas etapas, tendo a certeza de nada omitir. A Figura 4 

trás graficamente a decomposição de um conteúdo em partes menores. 

 

Figura 4 – Decomposição de um conteúdo complexo em partes menores 

 

Fonte: Autor. 

 

Esta proposta ajuda na maneira com que transformamos uma linguagem 

subjetiva, como o entendimento sobre um assunto, em uma forma mais compacta, 

sistematizada e progressiva. Reduzindo um conteúdo a quatro características 

fundamentais dos jogos, aliado aos preceitos do método de Descartes (2018), é 

possível sistematizá-lo de uma maneira que o game designer consiga construir os 

mecanismos do jogo em cima dessas conclusões. 
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A construção dessa proposta de modelo será focado na meta, regras, e 

feedback, já que a participação voluntária é algo que compete apenas ao jogador e 

deve sempre estar presente no ato de jogar. A Figura 5 trás a adaptação desses 

conceitos para um jogo educativo. 

Na meta, o professor define qual conteúdo pretende abordar, e o que os 

alunos devem ter aprendido ao final desta matéria, essas etapas são demonstradas 

como [1] e [2] na Figura 5. Nas regras, o professor deverá colocar em ordem de 

aprendizado as etapas necessárias para chegar à meta, ou no objetivo final. Ele 

também deve definir para cada uma das etapas, os métodos utilizados para se 

chegar à solução. Como feedback, para cada uma dessas etapas o professor 

também deve informar a habilidade que o aluno desenvolveu ao concluir cada uma 

delas. Na Figura 5, essas etapas são respectivamente [3], [4] e [5]. Dividindo essas 

três ultimas questões em quantas etapas forem necessárias, e as ordenando de 

uma maneira progressiva, chega-se até o objetivo final. 

 

Figura 5 – Exemplo de reposta para o modelo.
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Fonte: Autor. 

 

Ainda se tem uma ultima parte da construção, onde o professor pode informar 

preferências por estilo de jogo, questões visuais e narrativas que sejam coerentes 

com o conteúdo em questão. Esta etapa é opcional por entender que nem todos os 

professores possuem um conhecimento aprofundado sobre jogos para responder 

questões mais técnicas, que deve ser pensada pelo profissional de game design. A 

Figura 6 trás uma visão geral da proposta de modelo. 

Este é o panorama geral do modelo, onde as características fundamentais 

dos jogos foram adaptadas em segmentos que auxiliam os professores a 

organizarem seus conteúdos de uma maneira que seja semelhante ao processo de 

desenvolvimento de jogos. 

 

Figura 6 – Visão geral da proposta de modelo

 

Fonte: Autor. 

 

4.2 Resultados e discussões 

 

O objetivo de se utilizar este modelo é fazer a tradução do conteúdo para uma 

estrutura de um jogo educacional, podendo posteriormente se tornar em um recurso 

educacional aberto a ser utilizado em sala de aula, como uma alternativa para 

abordar certos conteúdos.  

A fim de validar a proposta, será implementado a construção de um caso 

fictício, com o intuito de avaliar as etapas da metodologia desenvolvida para esse 
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projeto. O presente modelo foi desenvolvido de maneira que possa ser utilizado a 

partir de um questionário, tendo o google forms1 como plataforma escolhida. 

Pegamos como exemplo um professor de desenho com o desejo de 

desenvolver um jogo educacional para sua disciplina sobre fundamentos do 

desenho. Começamos definindo que conteúdo específico o jogo irá abordar, neste 

caso fictício será sobre o entendimento de volume através das formas básicas 

(quadrado, triângulo e círculo). Após isso, devemos definir o objetivo do jogo, ou 

seja, o que os alunos devem ter aprendido ao seu término. O aluno deve ser capaz 

de conseguir simplificar objetos complexos em formas básicas. Agora se inicia etapa 

fundamental das regras do jogo, onde se deve organizar de uma forma hierárquica 

as informações, definindo-as em etapas, com métodos de resolução de cada uma, e 

conclusão com as aptidões adquiridas pelo aluno após o cumprimento de cada uma 

delas. A Figura 7 demostra as resolução dessa etapa. 

 

Figura 7 – Etapa de construção do jogo 

 

 

Fonte: Autor. 

                                                           
1
 Disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYbN1DAh43EK7i_YcxvisVVWlXGwNLLEj4wW0XzHoSi
GE1xQ/viewform?fbclid=IwAR39qMSk5kdOrrM5xLab9K9pi5xBFO-
QW1zzyYcnoPUkDG2tRaS33EDsU9M 
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Com as regras definidas, passamos para as questões opcionais de 

preferência para o jogo, que irão abordar o gênero, as mecânicas e metáforas 

visuais e narrativas. Para o gênero de jogo, pensou-se em resolução de quebra-

cabeças, onde as peças são dadas ao jogador e ele tem que posicionar a forma 

correta no lugar certo. As mecânicas podem envolver clicar e arrastar, ou um 

sistema de modelagem de peças. Por fim, uma das metáforas que combinaria bem 

com a narrativa do jogo é o de um escultor, que aos poucos vai definindo sua obra 

ao juntar diversas formas básicas. 

Ao término da utilização desse modelo, temos um documento com 

informações suficientes para estruturar um jogo educacional, com suas fases, as 

formas de resolução dos problemas e as habilidades que o jogador vai adquirindo de 

acordo com o progresso do jogo. 

Após a verificação da funcionalidade do modelo, foram convidados seis 

professores a responder o questionário. Os participantes deste experimento atuam 

nas áreas de Desenho Industrial, Educação Física, Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Sociais e Licenciatura em Computação. Optou-se por buscar professores 

de áreas distintas para verificar sua abrangência e acessibilidade. 

A primeira etapa do modelo, a identificação, serve para reconhecer a 

familiaridade dos professores com jogos, com o intuito de recolher informações 

importantes a serem comparadas com as questões respondidas na construção dos 

seus jogos. A Figura 8 trás o levantamento das questões respondidas pelos 

professores participantes. 

De acordo com o levantamento de dados, temos que os professores 1 e 2 

possuem alta familiaridade sobre jogos, costumam jogar com bastante frequência e 

procuram se manter atualizados. Os outros quatro professores possuem média ou 

baixa proximidade com jogos. Mas mesmo com um número maior de professores 

com baixa afinidade com jogos, quatro dos seis professores já estiveram em contato 

com o desenvolvimento de jogos, o que pode demonstrar uma crescente busca em 

projetar jogos educativos.  
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Figura 8 – Familiaridade dos professores com jogos 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Quanto à etapa da construção do jogo, os conteúdos abordados pelos 

professores foram: palavras cognatas da língua portuguesa, gerência de projetos, 

diferença entre senso comum e conhecimento científico, tipografia e avaliação da 

composição corporal.  

Nessa etapa foram desenvolvidos os objetivos, as etapas a serem 

explorados, os métodos de resolução e a conclusão de cada uma dessas partes. 

Apesar das respostas de cada jogo se diferenciar muito um dos outros, existe alguns 

fatores comuns que se repetem em todas elas. O primeiro ponto em comum é a 

escolha dos professores por partes especificas de um determinado conteúdo, onde 

nenhuma das respostas precisou de mais de cinco etapas para se chegar à 

conclusão. Dessa maneira, pode-se dizer que o modelo incita os professores a evitar 

temas demasiadamente grandes e possivelmente impraticáveis de serem 

desenvolvidos. 

Outro ponto em comum é a escolha por usar palavras-chave nas suas 

respostas, sem se prolongar muito na explicação do conteúdo. Por serem 

explicações muito sucintas de cada etapa, se vê necessário que o professor 

continue auxiliando no processo após a resolução do modelo, conversando, próximo 

ao game designer, para que ele compreenda mais profundamente cada uma de 

suas etapas. Dessa maneira o modelo se prova uma boa ferramenta para o início do 
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processo de desenvolvimento do jogo, necessitando aprofundamento 

posteriormente. 

Essas semelhanças nas repostas dos professores, em conjunto com a grande 

diversidade de temas escolhidos, demonstra que o modelo teve êxito em ser 

acessível a professores de áreas distintas e com diferentes afinidades com jogos. 

Tem-se como o grande responsável disso o fato de colocar o professor no papel de 

elaboração dos seus conteúdos, deixando as questões de desenvolvimento técnico 

para a equipe responsável por projetar o jogo.  

Ao analisar a seção opcional de preferência para o jogo, nota-se que quanto 

maior familiaridade com jogos, mais elaborada são as respostas, onde se tem 

professores trazendo propostas de jogos narrativos e jogos de resolução de 

problemas. Em contraposto, os professores com menos afinidade em geral não 

responderam as questões, e as poucas respostas revelam que ainda se tem uma 

ideia restrita em relação a jogos educacionais, onde é enfatizado o lado educacional, 

e se esquece de se pensar na diversão que ele deve proporcionar. Percebe-se isso 

ao ver que algumas das sugestões de mecânicas envolvem jogos de perguntas e 

respostas, ou jogos mais clássicos como dominó e memória, que em sua construção 

não traz nenhum elemento em comum com os assuntos de suas disciplinas. 

Reforçando a ideia de que é necessário um conhecimento aprofundado no 

desenvolvimento de jogos, através de uma equipe que consiga dialogar com o 

professor para procurar uma solução que contemple tanto os objetivos educacionais 

como a diversão que o jogo deve proporcionar.  

Vale ressaltar também que um dos professores não conseguiu compreender 

como responder as questões de construção do modelo. Isso demonstra um 

problema na elaboração do questionário, podendo assim se revelar pouco intuitivo, 

ou demasiado complexo para ser respondido sem auxílio de um profissional. Dessa 

maneira se vê necessário aprimorar o modelo, utilizando mais ferramentas 

assistivas, como por exemplo, tutoriais em vídeos.  

Ao estudar estes dados com a equipe multidisciplinar do NTE para ver a 

viabilidade de utilizar esse modelo, chegou-se aos seguintes apontamentos 

positivos: 

 Trás uma visão geral do que será tratado para toda a equipe, e com os 

objetivos bem claros, facilita no desenvolvimento da ideia de jogo. 
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 Impulsiona as primeiras gerações de ideias, podendo utilizar as repostas para 

criação de mapas mentais e brainstorm colaborativos. 

 Auxilia na criação do GDD ao elencar os conteúdos em etapas hierarquizadas 

de resolução e suas maneiras de resolvê-las. 

 Contextualiza o professor no processo de criação do jogo. 

 Serve como um registro formal para eventuais alterações que possam ser 

sugeridas. 

Também foram discutidos os problemas encontrados ao analisar as 

respostas: 

 As respostas são bem sucintas, sendo necessária uma explanação de cada 

uma delas posteriormente. 

 Limita-se a conteúdos muito lineares. 

 A limitação da plataforma utilizada (google forms) prejudica o entendimento 

do modelo.  

O modelo é uma ferramenta que tem potencial para auxiliar na etapa inicial de 

desenvolvimento do jogo, gerando informações que serão cruciais no desenrolar do 

projeto. Ao delimitar o papel de cada parte da equipe, ele torna o processo mais 

simples para a equipe de desenvolvimento e para o professor, gerando um 

documento que guiará o projeto, podendo ser acessado em caso de dúvidas e 

esclarecimentos. Devido a sua acessibilidade, o modelo pode ser apresentado até 

mesmo para professores que não têm conhecimento especifico em jogos, mas que 

desejam trazer novos recursos educacionais para suas aulas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Jogos digitais são uma ferramenta com um grande potencial para serem 

usados em sala de aula. Além de ser presente na vida de crianças e jovens, os 

jogos transformam o aluno em um personagem ativo na sua aula. Ele vai aprender 

de acordo com as suas descobertas, vai receber retornos positivos a cada nova 

etapa sucedida, o que cria um engajamento entre o aluno e o conteúdo aprendido. 

Entretanto, os jogos educacionais ainda precisam amadurecer, e grande parte 

desse processo depende de uma boa relação entre os professores e os 

desenvolvedores de jogos. Um jogo educacional tem que ser desenvolvido em prol 

da diversão, baseando-se nos conceitos fundamentais dos jogos de entretenimento.  
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O modelo desenvolvido nesta pesquisa tem o intuito de facilitar o processo 

inicial da criação do jogo, e funciona como uma ponte entre a equipe de 

desenvolvimento do jogo e a equipe pedagógica. Para os professores, ele serve 

como um roteiro, elencando todas as etapas do seu conteúdo de uma maneira que 

seja possível de ser traduzido em um jogo. Para a equipe de desenvolvimento, ele 

traz informações necessárias para iniciar o processo do GDD e da fase de 

elaboração de ideias. Dessa maneira, cada uma das equipes fica encarregada de 

desenvolver a parte que melhor lhe compete, criando dessa maneira um jogo mais 

completo que conecta o conteúdo em questão com as características fundamentais 

de um jogo de entretenimento.  

Deseja-se que este modelo possa culminar na elaboração de novos projetos 

de jogos na equipe multidisciplinar do NTE, motivando os professores a pensar em 

novas maneiras de abordar seus conteúdos. Também se espera que essa pesquisa 

traga novas reflexões na maneira de se pensar em jogos educacionais, unindo o 

processo de cognição de novos conteúdos com a diversão e motivação que os jogos 

trazem consigo. 
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