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A Aventura Começa
A recém-formada professora Lurdinha está em seu quarto preparando a primeira aula do
ano. Ela vive em 1964 e está bastante empolgada para iniciar sua promissora carreira,
quando surge, numa nuvem de fumaça, uma figura com roupas antigas segurando uma
pena brilhante, que se apresenta como Comenius e a convida para ajudar a salvar o
futuro da educação. Hesitante, a Prof. Lurdinha aceita a tarefa e segura a pena mágica
que a leva através de uma viagem no tempo para 52 anos no futuro. O ano é 2016, onde
ela terá que aprender sobre os usos das diferentes mídias, rever suas práticas didáticas e
reimaginar os espaços de aprendizagem.

1

2

Sumário
A Aventura Começa

2

a) Nome do responsável: Dulce Márcia Cruz

4

b) Título do projeto:

4

GAME COMENIUS: o Jogo da Didática - Módulo 2 - Mídias Audiovisuais

4

c) Palavras-chave:

4

d) Descrição do projeto

4

Características Relevantes

4

e) Problema

11

f) Relevância

12

Impactos possíveis do projeto

15

Inovação

16

Recursos humanos

16

Difusão

17

g) Objetivo do projeto

18

Objetivo geral

18

Objetivos específicos

18

h) Infraestrutura disponível

19

Instituição de execução do projeto

19

Universidade Federal de Santa Catarina

19

Centro de Ciências da Educação

19

Universidade Aberta do Brasil – UAB

20

i) Insumos

20

Custeio

20

Capital

21

j) Produto final

22

k) Referências teóricas

28

l) Membros da equipe

29

m) Matriz lógica (objetivos específicos, atividades, metodologia, produtos e/ou serviços)

30

n) Orçamento

31

APÊNDICE 1 - Cronograma preliminar das atividades

33

APÊNDICE 2 – Fluxo do Jogo Comenius – Módulo 1 – Mídias Impressas

34

APÊNDICE 3 - Mídias do projeto, funções e relação com espaços de aprendizagem

39

APÊNDICE 4 – Categorias no Planejamento de Aula

40

APÊNDICE 5 - Produção bibliográfica sobre o projeto pela equipe do Edumídia

41

3

a) Nome do responsável: Dulce Márcia Cruz
b) Título do projeto:
GAME COMENIUS: o Jogo da Didática - Módulo 2 - Mídias Audiovisuais
c) Palavras-chave:
jogos digitais, lúdico, letramento midiático, formação, game design, mídias.

d) Descrição do projeto
O objetivo da presente proposta é produzir o Game Comenius Módulo 2 (Mídias Audiovisuais)
em duas versões: uma versão completa e uma versão customizável, que permita a autoria dos
jogadores.
A produção do Game Comenius Módulo 2 faz parte de um projeto de mídia-educação que
investiga como um jogo digital pode ensinar professores e alunos de licenciatura a utilizar as
mídias na sala de aula, para educar “com”, “sobre” e “através” delas. Em cada fase, o jogador irá
escolher como vai planejar e ministrar oito missões (aulas) escolhendo e testando seus elementos
componentes (espaços, agrupamentos, procedimentos e mídias) e respondendo a quizzes (de
mídias e de conhecimentos gerais) para ampliar seus letramentos. Ao final do projeto, estão
disponíveis as informações sobre os conteúdos do jogo no Apêndice 2 – Fluxo do Jogo – Módulo
1; Apêndice 3 – Mídias do projeto, funções e relação com espaços de aprendizagem; Apêndice 4
– Categorias de planejamento de aula.

Características Relevantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Simulador de planejamento de aulas com as principais escolhas do professor;
Prévia da visualização das escolhas;
Dicas e Desafios para variar a jogabilidade e servir de apoio para escolhas;
Dinâmica de aula com 3 objetivos: materializar o planejado, executar a aula com flexibilidade e
variedade, atender demanda dos alunos;
Cliques nas mídias em sala de aula para cada etapa da aula (três ao todo);
Visão isométrica, gráficos cartunizados;
Histórias em Quadrinhos para introdução;
Toda a criação artística é autoral, com forte influência de jogos casuais;
Manter distanciamento entre jogador e protagonista (Lurdinha), atuação como terceira pessoa;
Quiz e coleção de mídias como mini-games, incentivando coletar conteúdo adicional e momentos de
variedade para as dinâmicas.

O projeto teve início em julho de 2015. Em dezembro de 2017, finalizamos o Game Comenius
Módulo 1, que é uma fase completa de oito missões da geração impressa, disponível para
acesso gratuito, aberto e multiplataforma no endereço http://gamecomenius.com/módulo1
4

Cada uma das missões do Game Comenius está vinculada a três objetivos correspondentes aos
momentos básicos de uma sequência didática (apresentação, desenvolvimento e conclusão),
apresentando desafios relacionados ao uso das mídias em aula. No Quadro 1 pode ser visto um
modelo de estrutura das missões, com um exemplo dos conteúdos.
Quadro 1 - Missão de exemplo – Módulo 1
Missão 1: Apresentação da Disciplina
Descrição da Missão: É o início do ano letivo. Lurdinha vai começar apresentando a disciplina
para os alunos. Em seguida vai propor uma leitura do conteúdo de introdução da matéria. Ao
final da aula, vai revisar o conteúdo para a turma toda.
1º Objetivo: Apresentar o plano de ensino
2º Objetivo: Propor a leitura do primeiro capítulo
3º Objetivo: Revisar o conteúdo
Tabela de Pontuação
Espaço de
Aprendizagem

Agrupamento

5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos Sala de Aula

Individual

1 ponto

Em Duplas

Biblioteca

Procedimento

Mídia 1º
Mídia 2º
objetivo
objetivo
Quadro
Livro Didático
Negro
Livro Didático Cadernos e
Cartazes
Fotografia
Quadro
Negro
Aula Expositiva Cadernos e Jornais e
Cartazes
Revistas
Discussão entre Jornais e
Fotografia
Alunos
Revistas

Mídia 3º
objetivo
Quadro Negr
Cadernos e
Cartazes
Livro Didático
Jornais e
Revistas
Fotografia

Feedback das alternativas que recebem maior pontuação
Espaço de Aprendizagem
Sala de Aula: Este é o espaço tradicional para atividades pedagógicas que Lurdinha está
acostumada. É também o mais adequado para aula expositiva.
Agrupamentos
Individual: Lurdinha acha que este agrupamento ajuda os alunos a se concentrarem. Nele, a
atenção é dirigida para a professora.
Procedimentos
Aula Expositiva: Lurdinha quer ser o foco dessa aula, pois irá apresentar as informações para
os alunos.
Mídia 1º Objetivo
Quadro Negro: Lurdinha prefere utilizar a Mídia de exposição "quadro negro". Ele permite
escrever, fazer esquemas e produzir conteúdos de aulas expositivas tradicionais.
Mídia 2º Objetivo
Livro Didático: Lurdinha quer que os alunos consultem a mídia de repositório "livro didático". Ali
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está o conteúdo que será consultado para leitura na aula.
Mídia 3º Objetivo
Quadro Negro: Lurdinha tem um desempenho melhor ao utilizar a mídia de exposição "quadro
negro". Ele é muito prático para fazer esquemas de revisão do conteúdo. Também pode ser
visto por todos ao mesmo tempo.
Fonte: Dados do projeto (2017)
Cada missão simula a conjunção dos dois principais momentos do professor em sua prática
profissional. O primeiro é o planejamento de aula, envolvendo todas as decisões relevantes que
precisam ser tomadas antes da aula propriamente dita. O segundo momento é o da gestão de
aula, o contato com os alunos no ambiente de aprendizagem, lidando com a intenção de
aprendizagem e as reações dos alunos. Na Figura 1 é possível ver uma evolução das telas que
permitem o jogador escolher os diversos elementos da aula em sua agenda.

Figura 1: Telas de versões do desenvolvimento estético e da mecânica da agenda
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Fonte: dados do projeto (2017).
À medida que as missões são completadas, as interações promovidas entre professor e alunos
aumentam em desafio e complexidade. No início de cada módulo, o foco será na interação do
professor com os alunos, na sua exposição de conteúdos, enquanto nas missões seguintes as
interações promovidas entre os próprios alunos e alunos com professor vão ganhando destaque.
A Figura 2 exemplifica graficamente essa progressão, da missão 1 até a 8. A cada aula são
acrescentadas mais dificuldades, representadas pelo foco do professor (missões 1-3) que vai se
deslocando para a mediação (missões 4-6) e o trabalho coletivo (missões 7-8). Da mesma
maneira, as missões partem do uso das mídias como ferramenta (com), para acrescentar a crítica
(para/sobre) como objeto de estudo até como possibilidade produtiva e autoral (através).
Figura 2 – Mecânica do desenvolvimento das missões

Fonte: Dados do projeto (2017).
As primeiras missões do módulo estão centralizadas em mídias de uso comum ao professor em
sala de aula, como livros didáticos, quadro negro e Datashow, enquanto as missões subsequentes
vão incluindo mídias que não são comumente relacionadas ao uso pedagógico, ou não foram
criadas com este intuito. Outras características que aumentam o desafio e complexidade, à
medida que as missões avançam no decorrer do módulo, são as interações promovidas entre
professora e alunos. No início de cada módulo o foco será na interação da professora com os
alunos, na sua exposição de conteúdos, enquanto nas missões seguintes as interações
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promovidas entre os próprios alunos e alunos com a professora vão ganhar destaque. A sexta
missão de cada módulo será reservada para uma situação que envolva uma avaliação da
aprendizagem, encarando a utilização das mídias como um instrumento de avaliação formativa e/
ou diagnóstico da aprendizagem.
Enquanto a primeira parte da missão consiste na elaboração do plano, a segunda etapa destaca o
momento em que a professora colocará em prática todo esse planejamento elaborado
previamente, levando em consideração as expectativas dos alunos, bem como suas reações em
sala. No Apêndice 2 está detalhado o fluxo do jogo com as telas correspondentes às ações do
jogador a cada decisão tomada no Módulo 1.
O jogo completo começou a ser pensado de outra forma, mais ampliada, quando recebemos uma
carta convite para participar do projeto REMAR - Recursos Educacionais Multiplataforma e
Abertos na Rede, da UFSCar, em outubro de 2017. Fizemos um projeto de customização do
Game Comenius, que pode ser visto em sua forma gráfica na Figura 3. A proposta foi aprovada
pela Gerência de Grupos de Trabalhos (GGT) da RNP e da Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento da Rede Nacional de Ensino para participar do grupo dos cinco projetos aceitos
na Chamada de Propostas para Adaptação e Integração de Jogos na Plataforma REMAR, que é
parte do Programa de P&D Temático EAD, em parceria com a CAPES. Estes projetos iniciaram
em 01/11/2017 e tem o término previsto para 30/04/2018.
Para responder aos objetivos desse novo projeto, em novembro de 2017, iniciamos a adaptação
do Game Comenius Módulo 1 para uma versão customizável dentro da plataforma
Remar/RNP/CAPES. Assim, no Módulo 1 Remar, além de jogar o Game Comenius completo
(baseado em missões sobre aulas genéricas para qualquer área do conhecimento), o
jogador-professor poderá definir missões específicas de acordo com seus conteúdos para que o
jogo seja jogável pelos alunos. Ou seja, o jogador-professor irá atuar como game designer,
utilizando todos os recursos disponíveis da biblioteca do Game Comenius (sua narrativa, estética,
mecânica e tecnologia) que estarão ocultos e intuitivos, mas permitirão a programação de missões
específicas. Assim, o jogador-professor vai definir os conteúdos, objetivos de ensino e de
aprendizagem mais os feedbacks que explicarão para os alunos o porquê das opções e suas
pontuações. Depois, o professor poderá compartilhar o jogo com seus alunos para que joguem a
sua versão do Game Comenius customizada e vejam os resultados diretamente no site do Remar.
(Para facilitar a compreensão, é possível jogar uma primeira versão que exemplifica como
será

a

customização

do

Módulo

1

e

que

já

pode

ser

jogada

em

http://gamecomenius.remar-beta.rnp.br/login).
No Módulo 1 que está sendo customizado para o Remar, pode ser entendido ao mesmo tempo
como é a jogabilidade do Game Comenius e a base da customização que será aperfeiçoada e
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ampliada no Módulo 2. A proposta do jogo customizado é permitir que os jogadores pensem sobre
o planejamento de suas aulas (com base nas definições de Procedimentos, Agrupamentos,
Espaços de aprendizagem, Mídias), desenvolvam a estrutura e compartilhem seus projetos a fim
de aperfeiçoar sua didática com os resultados obtidos.
No caso do Remar, estão sendo customizadas algumas telas específicas do jogo completo do
Módulo 1, como se pode ver nos exemplos da Fig. 3, o menu inicial (informações sobre e link para
o jogo pronto e equipe); gameplay da agenda e da sala de aula (telas de planejamento e telas
onde o jogador poderá fazer as escolhas que resolvam a missão); feedback (informações sobre as
respostas corretas para cada missão).
Figura 3: Primeira versão das telas de customização do planejamento na Plataforma Remar (nov.
2017)
Tela de customização da missão pelo
jogador/professor, que preenche a descrição, o
objetivo de ensino e o de aprendizagem.
Também será aqui que poderá incluir feedbacks
sobre essas definições.

Tela de customização dos elementos em três
níveis de adequação das respostas, da mais à
menos adequada. O jogador-professor escolhe
dentre as opções.

Tela do jogador/aluno para jogar o que foi
planejado pelo jogador/ professor. Nos
espaços em branco aparecem as instruções
definidas pelo professor. O aluno escolhe
tentando acertar as respostas.
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Na tela seguinte, o jogador recebe o feedback
sobre as respostas que deu para os quatro
elementos
do
jogo
criado
pelo
jogador/professor. Na sequência, em outras
telas que ainda não estão aqui, o aluno vai
jogar a sala de aula a partir dessa
programação e pontuará conforme a missão
criada pelo professor, como no Game
Comenius.

Fonte: dados do projeto (2017).
O objetivo da customização do jogo no Módulo 1 Remar é o de mídia-educar nas três dimensões:
1) ao jogar “com” o Game Comenius, os jogadores vão aprender que as mídias são uma
ferramenta de ensino e aprendizagem lúdica a ser considerada no planejamento didático; 2) como
as missões estão voltadas para a reflexão sobre as possibilidades e dificuldades de uso das
mídias na educação e, ao mesmo tempo, sobre sua cultura, linguagens e características, o Game
Comenius pretende educar “sobre/para” as mídias, entendidas como objeto de estudo a ser
incluído no currículo de todas as áreas de conhecimento; 3) finalmente, ao possibilitar a
customização e a criação das próprias missões do jogo, o Game Comenius também busca educar
“através” da mídia, visando a autoria crítica, empoderando os professores-jogadores para se
pensarem como game designers dessa proposta educativa. (No Apêndice 3 pode ser vista a
tabela com todas as gerações de mídias previstas para o Game Comenius em seus quatro
módulos).
Para alcançar o objetivo de produzir o Game Comenius Módulo 2, a opção metodológica será
baseada na abordagem do Design-Based Research (DBR), que se propõe a resolver problemas
complexos em contextos reais, a partir da colaboração entre diferentes atores, a fim de testar e
aperfeiçoar ambientes de aprendizagem inovadores. De acordo com o DBR, o processo iterativo
de investigação, criação, produção e avaliação é constantemente realimentado pelas informações
vindas dos atores envolvidos. No nosso caso, isso se resume a produzir o game, testá-lo em
oficinas com resultados que devolvemos à produção, o que gera melhorias no novo protótipo a ser
testado.
Desde o início da sua produção, os testes do Game Comenius foram realizados em dois formatos:
1) ensino: oficinas ministradas em disciplinas formais da Pedagogia e licenciaturas da UFSC para
o público-alvo do projeto; 2) extensão: oficinas ministradas em eventos, para público aberto.
Dessa forma, o processo de produção se apresenta como um espaço de pesquisa das
dificuldades, características e condições de criação de games educativos, mas também do quanto
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é possível ensinar através deles. As oficinas tem a função de não apenas coletar dados sobre o
jogo mas também sobre os jogadores, seu perfil midiático, levantando informações sobre como
pensam os diversos aspectos do game nas situações educativas apresentadas. Além disso,
mostraram que o Game Comenius pode tentar simular mais ainda a sala de aula, ampliando as
opções e escolhas, tornando mais complexas as sequências didáticas apresentadas, deixando o
game cada vez mais próximo da realidade e dos desafios do planejamento didático.
Ainda durante o ano de 2017, desenvolvemos uma versão analógica do Game Comenius (um
protótipo em forma de gameboard ou tabuleiro) que foi a base de testes do gameplay do Módulo
1. O tabuleiro foi jogado com turmas de jogadores nas disciplinas e nos eventos, mas também por
indivíduos integrantes do público-alvo que foram convidados para testar e dar feedbacks para
melhoria do jogo. Além da função de prototipagem, o tabuleiro se mostrou uma opção de
jogabilidade do Game Comenius aderente e adequado para a mídia-educação por permitir ampliar
o letramento e trazer a reflexão sobre as mídias na educação, especialmente quando jogado em
grupo. Por essa razão, o tabuleiro do Game Comenius se constituiu numa ferramenta de testes
“e” em um produto diferenciado que pode ter funções que ampliam o escopo original do projeto
do jogo digital.
Como o Módulo 1 em sua forma final digital ainda não foi testado, já que ficou pronto em
dezembro de 2017, e o Módulo 1 Customizável só estará efetivado na plataforma Remar em 2018,
precisaremos testar em oficinas essas duas versões para levantar as melhorias necessárias para
o Módulo 2. Por isso, esperamos até maio de 2018 termos indicativos de quais aspectos do
Módulo 1 precisam ser aperfeiçoados para que sirvam de base para a produção do Módulo 2
Customizável que serão também testados em oficinas durante o segundo semestre de 2018.

e) Problema
Em 2014 realizamos uma pesquisa de perfil midiático dos estudantes de licenciatura dos cursos
presenciais e a distância, com respostas de 619 estudantes de licenciaturas de todo país, que
indicou um cenário desolador com relação aos jogos digitais nas universidades. Apesar de quase
60% deles jogarem (32% de vez em quando, 9% diariamente), 76% deles não utilizaram jogos em
sala de aula como docentes e 69% de seus professores nunca usaram jogos digitais como recurso
pedagógico (MULLER, 2017). Essa dificuldade das mídias digitais entrarem na sala de aula e mais
especificamente a ausência dos jogos digitais gerou várias questões pertinentes para a presente
proposta.
Questões do projeto
Como unir esse dois momentos, ou seja, o das práticas sociais do cotidiano com as que ocorrem
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com objetivos específicos de aprendizagem - que chamamos de letramentos - em um mesmo
ambiente digital? Como seria a aprendizagem das mídias se fosse realizada dentro de um jogo
digital que pudesse estar disponível online, como os jogos massivos que incorporam hoje milhões
de jogadores em comunidades ativas e colaborativas e, ao mesmo tempo, competitivas? Essa
formação poderia ser realizada com professores e estudantes e aperfeiçoada de modo a se
constituir num espaço virtual de aprendizagem lúdico e autônomo? Esse jogo poderia ser um
ambiente digital que pudesse ser aberto a todos os internautas se constituindo numa comunidade
de aprendizagem a que todos os professores pudessem ter acesso e ali jogar, aprender, se
comunicar e trocar ideias com outros colegas ampliando a inteligência coletiva ali construída? Um
jogo como esse poderia ser produzido num centro de educação? Quais seriam os letramentos
necessários para a equipe produzir um game educativo nas condições possíveis do contexto
estudado?
Um levantamento inicial feito dentro do grupo de pesquisa EDUMÍDIA – Educação, Comunicação
e Mídias – CNPq - dos jogos produzidos nas universidades brasileiras evidenciou que, em todos
os exemplos encontrados, havia carência de um game voltado para licenciandos e professores,
com foco na educação, suas teorias e, especialmente os letramentos, e que tivesse um cunho
pedagógico voltado para o planejamento e a didática (MÜLLER, 2017). Em sua maioria, os jogos
educativos brasileiros apresentam conteúdos ou buscam desenvolver a cognição geralmente de
crianças e jovens, mas ainda não têm como meta os letramentos dos que vão fazer a mediação
para seu uso na escola. Faltam jogos que, ao mesmo tempo em que possibilitam a experiência de
jogar, também sejam espaços de análise, criação e reflexão do que é um jogo digital e de como
ele pode colaborar para as estratégias pedagógicas da sala de aula.
Assim, em 2013, mesmo com todas as dificuldades previstas, decidimos que estava na hora de
tentar criar um jogo digital original que pudesse ser ao mesmo tempo objeto de estudo, ferramenta
pedagógica e artefato cultural, como propõe Bévort e Belloni (2009). Por essas características, o
game poderia tanto ser jogado de forma autônoma na internet como ser a base para formação em
eventos de letramento construídos especificamente para isso. O público-alvo para a ampliação do
letramento midiático seriam tanto docentes em exercício, como também os/as que se encontram
em formação inicial.
Muito já avançamos desde o começo, mas é preciso continuar investindo esforços na tentativa de
criar conhecimento sobre Game Design no Centro de Educação da UFSC. Esse lugar já nos
coloca num fino fio de navalha pela consciência das dificuldades da empreitada a que nos
propomos. Isso porque, por um lado, o desafio é o de produzir um game que seja ao mesmo
tempo educacional e lúdico por uma equipe não profissional, composta por estudantes de
graduação e pós-graduação, com todas as flutuações presentes nessa precariedade e fluidez. Ou
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seja, como criar um jogo digital que não seja uma apologia das mídias, mas que dê conta de
mostrar a complexidade de todos os elementos que compõem a metodologia de ensino, focando
na didática de uma forma divertida? Por outro lado, com o jogo pronto, como apresentar a
problemática do uso das mídias na educação, sem cair no maniqueísmo do certo e errado, ou de
apresentar a tecnologia como a solução para os problemas da escola? Em outras palavras, como
mostrar, através das peripécias da professora Lurdinha, o quanto é preciso repensar a escola no
contexto da cibercultura, promovendo e investigando a ampliação dos letramentos dos atuais
docentes e futuros professores e, ao mesmo tempo, instigar as questões ligadas à incorporação
das mídias de forma crítica, produtiva e autoral em sua prática pedagógica, através da
aprendizagem com um game produzido especialmente para isso?
Essas questões nos remetem à importância de continuar este projeto.

f) Relevância
O projeto de produção do Game Comenius até agora teve apoio de dois editais do CNPq, de
bolsas PIBIC, de bolsas de extensão da UFSC e de auxílio financeiro da CAPES/RNP no projeto
da plataforma REMAR/UFSCar. Mais especificamente, a partir de 2013 aprovamos dois editais do
CNPq

-

Chamada

Universal

14/2013

(três

anos

de

duração)

e

Chamada

MCTI/CNPQ/MEC/CAPES Nº 22/2014 Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (dois anos
de duração) que possibilitaram o financiamento de parte da produção. Tivemos quatro bolsistas
PIBIC (2015, 2016, 2017) e quatro bolsistas de extensão (2015, 2017). Desde 2013, sete
estudantes de mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFSC)
participaram das diferentes etapas que o projeto passou até agora. Em 2017, tivemos uma defesa
de mestrado com foco no game design do Comenius nos dois primeiros anos de sua produção e a
previsão de mais uma defesa no início de 2018 com essa mesma temática (MULLER, 2017). Para
o Remar, temos uma equipe composta por: um doutorando do Pós-Jor, um designer formado
dentro do projeto, dois estudantes de Design e um da Computação. Esses diversos
financiamentos são uma demonstração da credibilidade alcançada pelo projeto até agora.
Outro sinal de aceitação do jogo é que, ainda como protótipo, em 2016, ganhamos o 1o. Lugar
entre os competidores do Setor Público como Games na 9a. edição do prêmio ARede Educa 2016
que recebeu mais de 500 inscrições de projetos, entre os quais 220 foram classificados. Os 52
vencedores consistiam em experiências e iniciativas públicas e privadas, de todos os cantos do
país, do ensino básico (fundamental, técnico e médio) ao ensino superior (tecnológico e
graduação)

(para

mais

informações

ver:

http://www.arede.inf.br/parabens-vencedores-do-premio-arede-educa-2016/). No CBIE de 2016
(CRUZ, 2016) fomos selecionados para a mostra competitiva como protótipo de jogo educativo.
Como em 2017 focamos no jogo de tabuleiro, a versão digital ficou em standby até novembro e foi
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enviada dessa forma para a mostra competitiva do SBGAMES 2017 não sendo selecionada como
finalista dentre os jogos educativos.
Por esse histórico, consideramos que a produção do Módulo 2 do Game Comenius – o Jogo da
Didática, pode ser visto como relevante por pelo menos por três razões.
A primeira porque vem preencher uma lacuna de jogos voltados para ampliar os letramentos
(CRUZ, 2013) com a proposta da pedagogia dos multiletramentos (LEMKE, 2010; ROJO, 2012)
através de questões específicas da mídia-educação (BÈVORT; BELLONI, 2009) ao trabalhar de
modo lúdico a discussão sobre a inclusão das tecnologias na sala de aula na formação inicial e
continuada dos estudantes. Os conteúdos apresentados como escolhas do jogo têm como base
uma visão holística (ZABALA, 1998) que possibilita ao jogador refletir sobre as relações existentes
harmoniosas e conflitantes que existem entre os diversos elementos que compõem o ato de
ensinar de forma não estanque, permitindo ao jogador perceber as diferentes possibilidades de
combinação criativa que seja voltada para a aprendizagem do estudante. Nesse sentido, o rol de
escolhas se configura em um repositório educacional à disposição do jogador de forma
multimodal, através de imagens, sons e textos.
Em segundo lugar, porque o jogo permitirá conhecer um pouco mais sobre como se processa a
aprendizagem do ensino na universidade, sendo, ao mesmo tempo, um repositório de planos de
aula e um campo de pesquisa baseado em uma amostra aleatória e desterritorializada porque
ofertada abertamente a todos que tiverem acesso virtual ao jogo. Mais especificamente, por ser
um jogo de escolhas, o Game Comenius – o Jogo da Didática em seu formato customizável, abrirá
a possibilidade de ampliação do repositório inicial a partir da contribuição dos jogadores que irão
criar aulas para seus objetivos específicos. Neste sentido, o jogo se apresenta como um promissor
campo de pesquisa, pois a coleta de dados dessa produção coletiva poderá servir para
compreender como se processa o ato de pensar a sala de aula quando apoiado pelas opções que
o jogo traz. A análise dos dados e a alimentação do repositório por parte da criação dos jogadores
também permitirá que o jogo seja ampliado tendo como base a realidade e o cotidiano dos
educadores experientes ou em formação, o que permitirá a reflexão sobre como a didática vem
sendo ensinada e praticada no Brasil a partir dessa amostra.
Em terceiro lugar, persistir na produção do jogo no Centro de Ciências da Educação, buscando
finalizar todos os seus módulos é uma forma de resistência e empoderamento das humanas, no
sentido de tomar para si a incumbência de produzir tecnologia, pensar mídias a partir desse ponto
de vista e não apenas receber o que o mercado produz (no caso, o que não produz) ou o que
outras áreas de conhecimento produzem “para” nós, a partir do que pensam que queremos ou
precisamos.
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Neste sentido, é relevante acrescentar que, como bolsista produtividade a coordenadora dessa
proposta apresentou ao CNPq um novo projeto de renovação da bolsa para o triênio 2018-2021,
cujo resultado sairá no início de 2018. O projeto intitulado “O lúdico e o letramento midiático: o
potencial pedagógico dos jogos digitais na formação para as mídias” tem como objetivo principal
investigar metodologias e práticas pedagógicas inovadoras para produção e aplicação do Game
Comenius em suas versões (digital online e tabuleiro) em situações de aprendizagem formal e
informal, que levem à formação com, sobre e através das mídias de estudantes de licenciatura e
professores da educação básica. Dessa maneira, a possibilidade de ter fundos para continuar
produzindo o jogo, e ainda mais com essa perspectiva de customização, irá permitir que, caso a
nova bolsa produtividade seja aprovada, a pesquisa em questão possa se expandir ainda mais
para horizontes mais ricos e promissores.
Neste cenário, o projeto se justifica pelas seguintes razões:
1) Depois de dois anos de produção, conseguimos chegar a uma base de gameplay que
consegue reproduzir minimamente a complexidade do planejamento e da execução de
uma aula de forma lúdica e desafiante e que, por isso, poderá receber melhorias de
continuidade;
2) O projeto responde a uma necessidade do público-alvo que mostrou uma demanda de
ações de formação para as mídias, especialmente nos cursos de licenciatura;
3) O Game Comenius atende aos requisitos dos novos currículos propondo a inclusão de
tecnologias na educação de forma interdisciplinar;
4) O Game Comenius vem sendo bem avaliado durante os testes de todas as suas versões,
mostrando com isso a necessidade de dar continuidade ao que já foi colocado no módulo 1
para conseguir alcançar o objetivo geral de transformar as quatro gerações de mídias em
jogo digital;
5) Uma nova versão permitirá incluir todas as funcionalidades que não puderam ser
incorporadas no módulo 1, mesmo que já tenhamos a indicação do que é preciso ampliar
(novos conteúdos, novas artes, mais opções de jogabilidade, de acessibilidade e de
customização) para tornar o joga ainda mais desafiante e lúdico;
6) O Game Comenius não tem equivalentes no cenário da produção de jogos educativos no
Brasil, de forma gratuita e aberta, podendo alcançar um público educacional bastante
amplo, tanto na educação superior como na educação básica;
7) A sequência da pesquisa inclui seguir aperfeiçoando o jogo de tabuleiro, um produto a
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mais do projeto, com grande potencial de aplicabilidade na formação de professores em
formato analógico;
8) Finalmente, por suas diversas características de virtualização, o Game Comenius é
totalmente aderente à propostas de uso tanto na educação presencial com apoio de
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, como aplicado totalmente a distância,
podendo ser customizado e aplicado como mais uma ferramenta de ensino nos cursos da
Universidade Aberta do Brasil.
Para finalizar, enumeramos três aspectos segundo os quais este projeto pode também ser
considerado relevante: seus impactos, seu potencial inovador e sua capacidade de formação de
recursos humanos:
Impactos possíveis do projeto
Várias são as contribuições que este projeto pode trazer: Ao investigar o perfil midiático de
estudantes de licenciatura criamos em 2013 um instrumento que tem sido aplicado periodicamente
a cada semestre nas disciplinas da Pedagogia bem como a cada oficina, se tornando um
instrumento para mapear de forma continuada as práticas sociais que envolvem as mídias tanto
dentro como fora da universidade. As pesquisas existentes não trazem esse recorte, nem mesmo
conseguem separar as nuances dos estudantes de cursos presenciais e a distância, alcançados
pelo questionário, que trouxe dados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O
formulário aplicado online avançou nas perspectivas de buscar dados de forma extensiva e
quantitativa. Outro avanço do projeto está na criação de um jogo digital em um centro de
educação, trazendo competências, habilidades, conhecimentos e discussões tanto teóricas como
empíricas inexistentes na área das ciências humanas. Outro avanço se relaciona com as ações de
formação aplicadas para gerar reflexão não só sobre uso na sala de aula mas também sobre o
jogo digital como objeto de estudo em suas características estéticas, narrativas e culturais, típico
da pedagogia dos multiletramentos. A seleção para mostras competitivas como o Congresso
Brasileiro de Informática na Educação, SBGames, Simpósio Latino-americano de Jogos também é
um indício do papel motivador para as áreas técnicas específicas de que é preciso abrir espaço
para jogos educativos produzidos com qualidade. Com a finalização do jogo, a possibilidade de
sua divulgação nesses eventos não só se mantém como se amplia. A procura pelas secretarias de
educação de vários municípios para a oferta das oficinas de formação do Game Comenius
indicam que nosso projeto tem responsabilidade em apontar a importância deste produto cultural
que, mesmo que ainda não seja adotado nas escolas pode ser pensado de forma crítica na
educação. O prêmio recebido no portal ARedeEduca, em 2016, é outra prova do reconhecimento
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da relevância da proposta numa competição entre produtos semelhantes em nível nacional.
Inovação
Nossa participação em eventos evidenciou como o produto era promissor em sua proposta de
mídia-educar de uma forma lúdica, fazendo o jogador planejar aulas e avaliar suas decisões
embasado por uma teoria de fundo progressista. O Game Comenius tem sido avaliado tanto nos
eventos como nas oficinas de teste como um jogo educativo divertido pois engaja o jogador com
desafios claros. Pode ser por isso considerado inovador. Nosso processo de trabalho também tem
sido um desafio, pois envolve dinâmicas guiadas por uma base teórica vinda da educação, que
unem um uso intensivo de mídias para criação online, seja para reuniões a distância,
acompanhamento dos processos através de diversos softwares de autoria e compartilhamento
coletivo e na nuvem. Na programação atualmente utilizamos o Construct 2, o que não é usual para
projetos deste tipo, mas que foi a solução encontrada para nossa demanda e que pode contribuir
para se pensar em engines diferentes das costumeiras na área técnica. Por outro lado, nossa
proposta de formação com games tem sido bem recebida, mesmo que o jogo ainda estivesse até
agora em forma de protótipo e pode influenciar uma maior aceitação dos jogos digitais na pauta
das secretarias e instituições de ensino nos processos de capacitação. A participação em eventos,
a disputa de prêmios e de editais de financiamento pode estar auxiliando na evidência de que há
necessidade de mais verbas para produção de jogos educativos de qualidade ao estilo indie e o
quanto isso é possível fora das áreas técnicas, tradicionalmente entendidas como o espaço para
esse tipo de produção. Ao criar uma discussão sobre a possibilidade de produção e uso de games
na Educação, o projeto pode estar ajudando a ampliar a crítica, a demanda por formação docente
e discente e infraestrutura para isso, compreensão que pode impactar políticas públicas como, por
exemplo, a restrição do uso do celular nas escolas.
Recursos humanos
Por este projeto focar na produção de um jogo digital para o letramento de professores e
estudantes quanto ao uso das mídias, dentro de um Centro de Educação numa universidade
federal, esta pesquisa empírica já avançou alguns passos e poderá avançar mais na área
interdisciplinar de conhecimento, ao agregar a Computação e o Design na ampliação dos
letramentos nas licenciaturas. A criação do jogo representa um desafio devido a pouca
experiência da equipe nesse processo e a dificuldade de adquirir as competências necessárias,
tendo sido um embate difícil aglutinar o máximo de mão de obra voluntária com os bolsistas de
iniciação científica e extensão. Mesmo com toda a dificuldade este projeto trouxe diversas
contribuições em termos de recursos humanos: duas bolsistas da Educação foram fazer mestrado,
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três bolsistas da arte aprenderam a criar especificamente para games e se direcionam para este
mercado a partir de agora. Um mestrando que participou do Game Comenius como game
designer, incentivou e coordenou a construção do projeto que resultou na abertura de um Curso
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, na sua cidade de origem, na UNIFEBE, Brusque, SC.
Os bolsistas PIBIC e extensão reconhecem a contribuição para sua formação tanto acadêmica
quanto técnica. O projeto também aglutinou voluntários em vários momentos que aprenderam
competências que só podem ser desenvolvidas em situações como esta e que participaram
através do grupo de pesquisa EDUMÍDIA, fortalecendo essa instância, com disciplinas criadas na
Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFSC), leituras, discussões teóricas, participação em
eventos etc. Prova disso são os cinco estudantes de mestrado do PPGE que entraram a partir de
2015, quando o processo já estava em andamento, portanto não integram oficialmente o processo
mas participam ativamente tanto na criação do jogo como na oferta, levantamento de dados
oriundos das oficinas, colaborando em muito para o processo cíclico de autoria, reflexão crítica,
revisão, modificação para novas versões melhorias do jogo. Esses recursos humanos formados
pelo projeto estão na academia e alguns já se encaminham para o mercado.
Difusão
O Game Comenius contribui para difundir a ideia de que mídias lúdicas podem ser meios de se
aprender a pensar o planejamento de aulas por parte tanto de estudantes como de professores.
Neste sentido, o jogo é uma aula de didática, aplicada, controlada, simulada em várias missões
que o jogador tem que cumprir, pensando de forma holística, numa abordagem integradora como
propõe Zabala (1998), todos os conteúdos. No game, os jogadores pensam a escola como um
todo, com seus espaços, suas condições de trabalho, as relações com estudantes de diversas
origens e necessidades, num mundo em que as mídias e suas gerações podem tanto auxiliar
como dificultar ou mesmo impedir que aconteça a produção de conhecimento. Mediador,
Comenius traz uma questão fundamental para a escola hoje, que é a de se adequar ao novo
mundo digital, globalizado, da cultura participativa, mantendo sua função educativa, mas de forma
compensatória, como espaço crítico e resistente para formação de cidadania. As questões
voltadas para um novo currículo são evidentes e se mostram quando ensinar a usar mídias se
torna também conteúdo e não apenas meio para alcançar outros objetivos. Nesse sentido, não se
baseia em áreas de conhecimento, mas propõe missões a serem alcançadas em situações muito
próximas do cotidiano escolar. Partindo do conceito de sala de aula para ir gradativamente
apresentando

as

gerações

midiáticas,

suas

características

e

relacionamento

com

a

intencionalidade pedagógica, simulando a aprendizagem de uma professora que enfrenta o
desafio de tornar cada vez mais complexa a mediação pedagógica nos espaços, procedimentos,
conteúdos e mídias que precisa conquistar. De modo procedimental, o game propõe a autoria
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através da apresentação de problemas, de um modo seguro, no ritmo individual, permitindo
flexibilidade, idas e vindas para retorno e reforço. Com isso, o jogo propõe uma visão da educação
dialógica, aberta para o mundo e sua leitura ativa. Assim, seja jogando individualmente pelo
acesso online gratuito e aberto, seja mediado em grupo durante as oficinas de formação, o game
difunde conhecimento e propõe questões e reflexões urgentes para a educação do século XXI.
Simbolicamente, a jornada da professora Lurdinha é a de todas as professoras atuantes ou em
formação para criar a nova educação brasileira.

g) Objetivo do projeto
Objetivo geral
O objetivo da presente proposta é produzir o Game Comenius Módulo 2 Mídias Audiovisuais,
em duas versões: 1) uma versão completa; 2) uma versão customizável, que poderá ou não seguir
ancorada na Plataforma Remar/RNP/CAPES, dependendo do interesse e disponibilidade da
equipe da UFSCar.
Objetivos específicos
● Criar as novas missões, acrescentando novos elementos de ampliação do gameplay,
dificuldades e desafios para os jogadores;
●

Ampliar as opções de acessibilidade e de inclusão no jogo;

●

Ampliar as opções de novas animações, cenários e interfaces;

●

Criar opções de itens customizáveis estéticos e de conteúdo;

●

Possibilitar que o jogador possa decidir o planejamento e a execução de aulas utilizando
os

recursos

estabelecidos

do jogo (procedimentos, espaços de aprendizagem,

agrupamentos e mídias);
●

Permitir que o jogador use o Game Comenius como ferramenta de criação de jogos de
aula, adaptados aos seus conteúdos curriculares em três dimensões: com o game (para
jogar as missões prontas), sobre o game (para refletir sobre as diversas mídias e suas
possibilidades e limites), e através do game (para criar suas próprias aulas com mídias;
criar aulas para seus alunos jogarem; mediar a criação de aulas por seus alunos, dentre
outras possibilidades);

●

Reformular os instrumentos online de teste e avaliação do jogo por conta da customização
e ampliação da jogabilidade;

●

Oferecer oficinas de formação e de teste do novo módulo de forma presencial nas
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disciplinas e eventos, mantendo a coleta de dados;
●

Desenvolver uma versão auto-executável da oficina do Game Comenius para ser jogada a
distância (com ou sem apoio de um ambiente virtual como o Moodle) para testes e coleta
dados dos jogadores;

●

Buscar soluções para o Módulo 2 ser utilizado em cursos a distância dentro de ambientes
virtuais como o Moodle ou o portal Remar.

h) Produto final

O Game Comenius Módulo 2 / versão customizável irá utilizar a base do gameplay do Módulo 1
para trazer ao jogo um novo grupo de missões, dessa vez com as mídias da geração audiovisual
(retroprojetor; CD/DVD; máquina fotográfica, televisão e rádio, computador offline) e o quiz
correspondente às questões sobre as dimensões da mídia-educação (com, sobre, através e suas
características) dessas mídias. O gameplay terá outras alterações além das mídias, pois novos
itens serão acrescentados. Serão novidades no jogo as opções de acessibilidade e inclusão; um
incremento na jogabilidade com mais procedimentos, espaços, agrupamentos e momentos de
aula para serem escolhidos, além de novas animações, cenários e interfaces por conta dessas
mudanças, que vão criar novas experiências e novas aprendizagens. Para além disso, no Módulo
2 o jogador terá possibilidades de customização, estando previstas por enquanto: Itens
customizáveis estéticos (sala de aula, quarto e roupas da professora, mapa da cidade); Itens
customizáveis de conteúdo para as diferentes áreas de conhecimento (adaptação dos quizzes da
praça, criação de imprevistos de aula, novas reações dos alunos etc.); Decisão sobre o
planejamento e a execução de aulas, utilizando os recursos estabelecidos do jogo
(procedimentos, espaços de aprendizagem, agrupamentos e mídias) adaptados para a área de
conhecimento do jogador. No primeiro item acima, o Game Comenius permitirá uma
personalização do jogo, mas no aspecto estético. No segundo, será possível criar conteúdos e
exigirá mais empenho dos jogadores, além de tempo e algum letramento. Talvez seja preciso criar
tutoriais explicativos com exemplos e possibilidades voltadas para as diferentes disciplinas. No
terceiro item está o ponto mais desafiante desse projeto, pois customizar demandará dos
jogadores uma vontade de criar e uma coragem de aprender um mundo novo de autoria através
de uma linguagem lúdica totalmente nova.
O Game Comenius Módulo 2 / versão customizável irá utilizar a base do gameplay do Módulo 1
para trazer ao jogo um novo grupo de missões, dessa vez com as mídias da geração audiovisual
(retroprojetor; CD/DVD; máquina fotográfica, televisão e rádio, computador offline) e o quiz
correspondente às questões sobre as dimensões da mídia-educação (com, sobre, através e suas
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características) dessas mídias. O gameplay terá outras alterações além das mídias, pois novos
itens serão acrescentados. Serão novidades no jogo as opções de acessibilidade e inclusão; um
incremento na jogabilidade com mais procedimentos, espaços, agrupamentos e momentos de
aula para serem escolhidos, além de novas animações, cenários e interfaces por conta dessas
mudanças, que vão criar novas experiências e novas aprendizagens.
Para além disso, no Módulo 2 o jogador terá possibilidades de customização, estando previstas
por enquanto:
1) Itens customizáveis estéticos (sala de aula, quarto e roupas da professora, mapa da
cidade);
2) Itens customizáveis de conteúdo para as diferentes áreas de conhecimento (adaptação
dos quizzes da praça, criação de imprevistos de aula, novas reações dos alunos etc.);
3) Decisão sobre o planejamento e a execução de aulas, utilizando os recursos estabelecidos
do jogo (procedimentos, espaços de aprendizagem, agrupamentos e mídias) adaptados
para a área de conhecimento do jogador.
No primeiro item acima, o Game Comenius permitirá uma personalização do jogo, mas no aspecto
estético. No segundo, será possível criar conteúdos e exigirá mais empenho dos jogadores, além
de tempo e algum letramento. Talvez seja preciso criar tutoriais explicativos com exemplos e
possibilidades voltadas para as diferentes disciplinas. No terceiro item está o ponto mais
desafiante desse projeto, seja para a programação e para o game design, seja para a formação
dos docentes para conseguir entender a lógica do jogo para a criação das aulas, pois customizar
demandará dos jogadores uma vontade de criar e uma coragem de aprender um mundo novo de
autoria através de uma linguagem lúdica totalmente nova.
Como exemplo do que poderá ser feito com Game Comenius Módulo 2 Customizável, pensamos
que será possível termos três aplicações do modo “customizar”, que ainda precisarão ser
programadas, testadas e se forem plausíveis, até mesmo ampliadas a partir das práticas geradas
pelos jogadores no jogo. Imaginamos que Game Comenius Módulo 2 Customizável poderá ser
customizado como:
1) Ferramenta lúdica de apoio para confecção de aulas por alunos e professores: tanto
professores como alunos poderão brincar de planejar suas aulas reais, podendo simular
situações, sequências didáticas e estratégias didáticas usando mídias;
2) Prova criada para ser jogada pelos alunos e avaliada pelo professor: professores podem
fazer avaliações de conteúdos trabalhados sob a forma de provas lúdicas para verificar a
aprendizagem, ou para suscitar a reflexão sobre conhecimentos da área da didática, da
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metodologia de ensino, entre outras; na customização dos quizzes fica mais evidente a
possibilidade de criar provas divertidas para medir ou incentivar a aprendizagem de
conteúdos conceituais e factuais de qualquer área de conhecimento, com feedback
imediato,

ao

estilo

dos

Hotpotatoes

(vide

http://ferramentaseducativas.com/index.php/aplicacoes/offline/60-hotpotatoes );
3) Atividade lúdica para apresentação de diferentes conteúdos e objetivos didáticos através
da reflexão sobre o uso de mídias na educação. (professores e alunos envolvidos com o
ensino das mídias podem utilizar diretamente o game para produzir situações-problema ou
simulações de mídia-educação).
Todas essas aplicações o jogador-professor poderá criar, compartilhar e avaliar os resultados
obtidos pelos estudantes.
- quando/quanto o jogo atual já foi testado, quais problemas foram vistos e corrigidos
Para a realização do Game Comenius Módulo 1, foram seguidas, de modo geral, as fases
fundamentais previstas para o processo criativo do desenvolvimento de um game: fase conceitual,
protótipo, pré-produção, produção, finalização. A fase conceitual e de pré-produção começou
entre julho e novembro de 2015 quando tivemos o apoio de dois programadores com experiência
que nos ajudaram a definir os primeiros parâmetros de trabalho. Temos trabalhado com o
protótipo digital em paralelo com a produção desde 2016, pelas características do nosso processo
de produção em um Centro de Ciências da Educação, por uma equipe constituída por três grupos
de estudantes (design gráfico, programação e pedagógico), formados por bolsistas de graduação,
mestrandos e doutorandos.
A ideia inicial era finalizar o jogo todo e trabalhar com ele para basear uma formação para as
mídias, mas o processo de produção se apresentou muito mais complexo e demorado. Tanto
pelas condições estruturais de pouca experiência do que é produzir um jogo digital e ainda por
cima educativo, quanto pela complexidade da temática representada pelo desafio de produzir um
game que seja ao mesmo tempo educacional e lúdico, por uma equipe não profissional, composta
por estudantes, com todas as flutuações presentes nessa situação de precariedade e fluidez.
Essas condições de produção vividas pelo projeto nos levaram a criar e programar digitalmente ao
mesmo tempo o jogo, num processo de design e redesign constante.
Por essa razão, ao invés de esperar chegar a um jogo pronto, começamos a trabalhar com os
protótipos para buscar a ajuda de nosso público-alvo em oficinas que serviram ao mesmo tempo
como teste e formação para as mídias digitais, tendo o game como temática. Os testes fazem
parte do game design, mas para os objetivos do nosso projeto se apresentaram como um frutífero
espaço para formação para as mídias, mesmo que de forma indireta. Em outras palavras,
podíamos propor que os jogadores se pusessem a pensar, a partir do incompleto, como seria um
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jogo digital voltado para as questões vindas da realidade da sala de aula.
A primeira oficina foi oferecida em 2015 durante a 14ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPEX) da UFSC, onde foi apresentado o primeiro protótipo a professores e alunos de
licenciatura da UFSC e, depois, o mesmo se repetiu nas edições seguintes do evento
(SEPEX/2016 e SEPEX/2017).
Depois disso, as quatro versões digitais dos protótipos produzidos até agora foram testadas em
oficinas oferecidas dentro de uma disciplina semestral obrigatória da graduação, intitulada
Comunicação e Educação, do curso de Pedagogia da UFSC, em 2015, 2016 e 2017 e nda
disciplina NADE - Linguagem Audiovisual e Hipermidiática, para a Pedagogia e demais
licenciaturas da UFSC, em 2017-2. Além disso, foram ministradas oficinas no I Simpósio Latino
Americano de Jogos (UFSC, 2016) e no V Seminário Web Currículo (PUC/SP, 2017). O game
também foi testado em uma oficina com professores do Colégio Aplicação da Universidade
Federal de Santa Catarina em setembro de 2017.
Com o fim dos financiamentos e das bolsas e a saída do programador no início de 2017, para não
encerrar o projeto, junto com o bolsista PIBIC e alguns alunos voluntários, decidimos trabalhar na
melhoria do gameplay utilizando a prototipagem como base. Construímos um jogo de tabuleiro de
papel e passamos a testar o protótipo em forma analógica de forma coletiva mas também em uma
série de encontros com jogadores individuais convidados para isso. Assim, jogamos o jogo digital
e o tabuleiro com estudantes de duas turmas da disciplina Comunicação e Educação, do curso de
Pedagogia da UFSC, em 2017 e no NADE - Linguagem Audiovisual e Hipermidiática, para a
Pedagogia e demais licenciaturas da UFSC, em 2017-2 (EICKE; CRUZ, 2017). Com os insights,
críticas e sugestões levantados nessas ações de formação chegamos à versão digital a que
intitulamos de Módulo 1.
Vale nesse ponto ressaltar que o objetivo das oficinas foi trazer soluções de melhoria para o jogo,
mas também ampliar o letramento midiático dos jogadores ao participar da reflexão sobre o
processo de game design. Isso porque não nos interessa apenas produzir um jogo educativo, mas
construir conhecimento a partir desse processo de criação e letramento. Por essa razão, as
oficinas têm uma estrutura de coleta de dados que alimenta a produção do jogo, mas também nos
informa sobre a aprendizagem para as mídias que pode ocorrer a partir do contato com o jogo que
desenvolvemos. Neste sentido, os formulários preenchidos pelos jogadores vêm alimentando um
banco de dados que mostra como licenciandos e professores pensam sobre as mídias e sobre
jogos na educação. Também foram testadas outras possibilidades metodológicas nas oficinas com
os licenciandos como, por exemplo, inicialmente planejar uma aula em um documento online,
jogar o Game Comenius e depois reescrever o plano, apresentando e discutindo com o grupo o
resultado dessa reflexão e o quanto o jogo influenciou ou não sua perspectiva didática (MANO,
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2016; EICKE, 2017).
No Módulo 2 pretendemos desenvolver uma versão auto-executável da oficina de mídia-educação
do Game Comenius (para preenchimento de perfil midiático, perfil de jogador, de customização do
jogo e ao final um formulário de avaliação) que permita que possa ser jogada a distância ou com
apoio de um ambiente virtual como o Moodle, que terá a função de teste mas também de coleta
de dados de jogadores.
Os diversos formulários preenchidos têm objetivo de levantar dados sobre perfil midiático, perfil de
jogador, avaliação do jogo, avaliação da oficina. O formulário de avaliação busca conhecer a
opinião dos jogadores sobre o design, a programação e a parte pedagógica do jogo. Se
considerarmos a tétrade proposta por Schell (2011) - narrativa, mecânica, estética, tecnologia que compõem um jogo digital, temos uma síntese do que foram os testes e suas consequências
até agora no jogo e como, a partir das respostas e das discussões da equipe o jogo foi mudando
em alguns aspectos mas em outros permaneceu igual.
A narrativa sobre a aventura da professora Lurdinha, que é convidada por Comenius para vir ao
futuro, ainda é a base do projeto. O jogo segue desde o início o mesmo estilo visual. A praça da
cidade quase não mudou, mesmo que os quizzes que dela fazem parte tenham sofrido muitas
versões tanto estéticas quanto de conteúdo e jogabilidade. A principal mecânica do jogo, baseada
na ideia de uma agenda onde Lurdinha escolhe os elementos de sua aula também teve alterações
estéticas e de jogabilidade mas é uma ideia que permanece. O mesmo se deu com a sala de aula.
Em termos tecnológicos, o programa utilizado para sua produção tem como base o HTML5 desde
o início, mas, atualmente, a programação está sendo feita em Construct 2. A Figura 4 exemplifica
um pouco a evolução do Game Comenius. Nela se vê a sala de aula, que, apesar dos elementos
básicos estéticos terem se mantido, foi bastante trabalhada em sua jogabilidade, dada a
complexidade da simulação de todas as ocorrências que podem compor esse momento.
Figura 4:Telas de versões do desenvolvimento estético e da mecânica da sala de aula

Fonte: dados do projeto (2017).
De forma resumida, os testes feitos nas oficinas nos auxiliaram a melhorar a clareza do objetivo
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do jogo, seja nos textos seja na interface, e a necessidade de termos mais feedbacks e botões
interativos, dentre outras percepções trazidas pelos usuários. Mas a grande contribuição dos
testes, especialmente a versão de tabuleiro, foi perceber que seria uma melhor estratégia
transformar as quatro gerações do jogo em fases ou módulos fechados e não trabalhar para
terminar tudo como era nosso objetivo inicial. Dessa maneira, muitas melhorias percebidas nas
oficinas e nos diversos tipos de testes poderão ser agrupadas e feitas de modo mais radical no
módulo posterior, sem que a equipe continue trabalhando sempre em um protótipo que não
termina. A conclusão importante foi que é preciso avançar e buscar finalizar as melhorias num
jogo pronto, mas trabalhando para que os aperfeiçoamentos sejam implementados no módulo
seguinte. Essa é a proposta que move a produção do Módulo 2 proposta neste projeto.
- qual linguagem de programação foi/será usada
Para a produção do Módulo 1 utilizamos a engine Construct 2 que é baseado em HTML5 (ou seja,
roda no servidor como uma aplicação em HTML5) e utiliza a linguagem C++ e JavaScript nos
scripts de programação. A fim de aproveitar os códigos e processos desenvolvidos, a princípio
essa continuará sendo a linguagem do Módulo 2. Cogita-se também a utilização da engine Unity,
utilizando a linguagem C#.
- onde ficará hospedado, quem fará manutenção do sistema e da base de dados (cadastro
de usuários):
Desde o início, o Game Comenius está alojado em um servidor (http://gamecomenius.com/ ), para
o qual pagamos uma anuidade. No Módulo 2, a manutenção do servidor continuará por nossa
conta, para corrigir algum erro eventual na base de dados. Não temos ainda um processo de
cadastro de usuário no servidor já que ele não é necessário para jogar, bastando para isso que o
jogador tenha acesso à internet. Um dos nossos objetivos é colocar na tela inicial a opção de
login, dessa maneira as informações do jogador irão diretamente para nosso banco de dados que
será criado. O objetivo é que, quem se cadastrar automaticamente aparecerá no nosso banco de
dados e poderá acessar o progresso no jogo por um login, por exemplo. A proposta de criar uma
versão auto-executável da oficina de mídia-educação do Game Comenius (para preenchimento de
perfil midiático, perfil de jogador, de customização do jogo e ao final um formulário de avaliação)
que permita que possa ser jogada a distância ou com apoio de um ambiente virtual irá necessitar
de um cadastro acoplado a uma base de dados que precisará ser desenvolvido como uma
solução informatizada para o projeto. Na eventualidade de podermos continuar com o Game
Comenius dentro da plataforma Remar essas questões de cadastro estarão em parte resolvidas.
- quantos perfis de usuários haverá e o que cada usuário pode fazer e quais dados poderá
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visualizar sobre os demais usuários
A versão atual do Game Comenius Módulo 1 não requer que seja criado um perfil de jogador para
que se possa jogar. No entanto, o Módulo 2, por suas características de customização traz a
necessidade de se ter um perfil próprio para jogar, o que pode ser colocado como opção para
quem quiser customizar, talvez como usuário-professor ou, melhor ainda, jogador/professor e para
os estudantes o perfil de usuário-jogador ou, melhor ainda, jogador/aluno.
Mesmo com essa mudança, o administrador do sistema continua sendo a equipe de produção,
que teria acesso ao servidor para acompanhamento e acesso às informações de todos os
usuários cadastrados bem como suas atividades dentro do ambiente do jogo.
No caso do jogador/professor, este perfil daria acesso ao servidor mas restrito aos campos de
customização e acompanhamento dos usuários com os quais compartilhou o(s) jogo(s) que criou.
O perfil de jogador/aluno poderia dar acesso aos seus dados de progresso do jogo no servidor.
- que testes serão feitos no produto semifinal, antes da entrega final
A metodologia já descrita de oficinas tanto presenciais (que serão aperfeiçoadas) como a distância
(que serão desenvolvidas no presente projeto) prevê a realização de testes do jogo com grupos
de estudantes e professores, público-alvo do Game Comenius.
Temos três espaços de testes já incorporados na dinâmica de produção do jogo e que continuarão
a servir para a melhoria do Módulo 2. São eles:
1) oficinas oferecidas nas disciplinas de graduação da Pedagogia (Comunicação e Educação,
semestres 2018-2 e 2019-1) nas quais a proponente é professora responsável;
2) oficina da SEPEX (2018-2);
3) oficinas em eventos (ENDIPE, ABED, ESUD, Web Currículo, CBIE, INTERCOM, dentre os mais
importantes na área que irão acontecer no segundo semestre de 2018). Também estão previstas
ofertas de oficinas dentro de disciplinas da Didática e de Metodologia de Ensino do Departamento
de Metodologia de Ensino do CED/UFSC.
Um novo espaço de testes será criado com a implementação da versão auto-executável da oficina
virtual do Game Comenius. Esses testes poderão ser estendidos não apenas no tempo, mas no
espaço, para coleta de dados das atividades formativas realizadas por professores interessados
de outras universidades que queiram utilizar o jogo a distância com apoio de um ambiente virtual,
como o Moodle. Não estão previstos até agora os testes que deverão ser feitos para o Módulo 1
Customizável da plataforma Remar para sua finalização em abril de 2018, mas deverão ser
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baseados nessa mesma lógica que vem sendo seguida pelo projeto.
Com a customização, o formato, os formulários e a dinâmica dos testes precisarão ser
reformulados para incluir as novas questões que irão surgir com as possibilidades de autoria para
os professores, bem como da necessidade de criar mecanismos de avaliação dos jogos prontos a
serem disponibilizados para os alunos. São questões ainda em aberto a serem discutidas e
decididas no processo de game design do jogo customizável.
Os testes finais do Módulo 2 serão realizados com o que podemos chamar de mínima versão
viável do jogo (referência ao mínimo produto viável) para seu refinamento, e enfim, seu
lançamento no encerramento deste projeto.

i) Membros da equipe
Equipe será enxuta, envolvendo profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação, bem
como professores pesquisadores na função de consultores especialistas. Serão três grupos de
atividades: game design, arte e programação. No game design irão trabalhar dois grupos: 1) os
que vão pensar a mecânica e o gameplay do jogo; 2) os que vão produzir os conteúdos
educacionais. Os envolvidos com a Arte irão trabalhar na customização e nos novos elementos
visuais e sonoros que serão acrescentados ou modificados no Módulo 2. A programação terá
duas tarefas principais: 1) programar o jogo completo; 2) programar a customização e a possível
integração do Módulo 2 na Plataforma Remar caso isso seja possível.

j) Matriz lógica (objetivos específicos, atividades, metodologia, produtos e/ou
serviços)
DATA INICIO
E TERMINO
ATIVIDADES

Objetivos
específicos

Maio - 2018 – Produzir
novo
abril 2019
módulo: missões,
quizzes,
incluir
imprevistos
e
cartas coringa

Atividades

Metodologia

Pesquisar e criar Escrever,
novas
missões programar e testar
completas,
as novas missões
imprevistos
e nas oficinas
cartas coringa para
o
digital;
acrescentar novos
elementos
de
gameplay,
dificuldades
e
desafios para os
jogadores
Nov – 2018 – Ampliar
opções Pesquisar
como Definir os textos
jan 2019
de acessibilidade fazer tradução das prontos e
transcrevê-los para
e de inclusão no telas em libras;
Pesquisar
como Libras;
jogo
permitir ampliação Incluir ferramentas

Produtos/serviços

Missões prontas

Vídeos de libras;
Lentes de zoom
implementadas
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Julho – 2018 Ampliar
abril 2019
animações,
cenários
interfaces

e

Out – nov 2018 Criar
itens
customizáveis,
estéticos e de
conteúdo

Julho 2018 – Permitir
ao
abril 2019
jogador criar aulas
adaptadas
aos
seus
conteúdos
curriculares
(definindo
o
planejamento
e
execução
das
missões)
e
possibilitar
a
utilização
em
cursos
a
distância.
Set 2018 –
março 2019

dos textos para de zoom na tela e
maior visibilidade; testar eficácia
Criar novas artes Criar artes
Artes animadas e fixas
animadas,
por conceituais, definir prontas
exemplo,
os modos de
personagens
e interação para
cenários
com incluir nas
movimentos;
animações;
Criar itens que o Inserir sistemas de Cenários e avatares
jogador
possa pontuação e
customizáveis
ganhar durante o moedas de troca no
jogo
e jogo
posteriormente
customizar
cenários
e
avatares;
Incluir o jogo em Definir pontos de Jogo customizável em
um
servidor customização;
um servidor online
customizável com fazer a integração
banco de dados e do jogo com o
acesso
online, servidor.
permitindo que o
jogador/professor
possa customizar
o jogo online com
os conteúdos de
sua preferência e
divulgar para os
alunos;

Oferecer oficinas Adaptar
oficinas Formação docente
de formação e de para o novo módulo para o jogo e para
teste do novo
e para ser realizada a customização
módulo presencial a distância.
e a distância em
uma versão
auto-executável

Oferta de formação em
disciplinas presenciais
e a distância e em
eventos
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APÊNDICE 1 - Cronograma preliminar das atividades
Durante todo o processo, a equipe de desenvolvimento (artistas, programadores e criadores de
conteúdo) vai trabalhar conjuntamente, mas executando suas respectivas funções em paralelo.
Tal procedimento foi adotado durante a criação do Game Comenius Módulo 1 e se mostrou eficaz.
Embora cada um tivesse uma habilidade diferente, nas reuniões semanais de planejamento os
integrantes, independente de suas funções, apresentavam os avanços em suas tarefas e
propunham sugestões de melhoras no jogo. Os responsáveis por implementá-las discutiam os
limites dessa nova intervenção. Assim o tempo foi otimizado evitando contratempos como a
criação de uma arte que não poderia ser inserida na programação ou o desenvolvimento de uma
animação que não teria uma arte compatível. Este mesmo método será aplicado no
desenvolvimento do Game Comenius Módulo 2 e o cronograma abaixo visa dar um panorama
geral sobre o tempo e as atividades que virão a ser desenvolvidas no decorrer de 12 meses de
projeto. Vale ressaltar que a data de aprovação para iniciar o projeto, bem como as questões de
financiamento para contratação da equipe podem alterar as atividades do cronograma.
MESES DE DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

* Oficinas e testes do Módulo 1. * Elaboração do GDD *início do
desenvolvimento das artes e programação com base no Módulo 1
* Implementação dos novos elementos da gameplay e didática
(novas missões, quizzes, etc). * Criação protótipo I com
funcionalidades básicas. * Adaptar oficinas para o novo módulo e
para ser realizada a distância
* Oficinas e testes do protótipo I * Refinamento das artes,
programação e adequações da gameplay. * Criação protótipo II
* Oficinas e testes do protótipo II. * Refinamento das artes,
programação e adequações da gameplay. *Inserção dos elementos
de customização e integração com servidor externo (caso houver) *
Criação protótipo III
* Oficinas e testes do protótipo III. * Refinamento das artes,
programação e adequações da gameplay.
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* Criação e implementação dos efeitos sonoros e conteúdos de
acessibilidade (Libras) * Criação da versão beta * Oficinas e teste da
versão beta.
* Refinamento das Artes, programação e adequações da gameplay. *
Oficinas e teste da versão beta
* Refinamento final das artes, programação e adequações da
gameplay *Divulgação e publicação.

APÊNDICE 2 – Fluxo do Jogo Comenius – Módulo 1 – Mídias Impressas
Tela inicial do jogo. Nela o jogador pode começar um jogo novo, ou continuar de onde parou, e
tem acesso aos créditos do jogo.
O jogo começa no Quarto da Professora, aqui o jogador pode:
Clicar na Agenda: Na agenda, o jogador pode fazer o planejamento da sua próxima aula para ter
acesso ao espaço da sala de aula.
Clicar no Quadro do Comenius: Ao clicar no quadro do Comenius, o jogador é direcionado para
o Quiz das mídias onde pode aprimorar seu conhecimento sobre as mídias.
Clicar na Porta: Para ter acesso ao Mapa da Cidade ou a Sala de Aula.
Clicar na Cama: Após concluir a missão do dia, o jogador pode voltar para o quarto e descansar
para o próximo dia.
Tela da Agenda. Nela, o jogador receberá as informações necessárias sobre a missão para
planejar a aula com todos os elementos. Ao escolher, a agenda traz no centro um preview de
como será a sala de aula com as escolhas feitas. Para incluir as mídias, o jogador precisa antes
responder ao Quiz das Mídias.
Após o planejamento da aula, o jogo volta para o Quarto da Professora, onde o jogador pode:
Clicar na Porta: Para ter acesso ao Mapa da Cidade ou ir direto para a Sala de Aula.
Ao escolher ir para a Sala de Aula abre-se a tela que representa graficamente suas escolhas.
Nela, o jogador põe em prática seu planejamento, confirmando as mídias que vai usar para
concluir seus objetivos, acompanhando a reação dos alunos ao seu planejamento, nos três
momentos da aula.
Durante o momento da sala de aula, o jogador também pode consultar a Agenda para relembrar a
missão.
Após as confirmações, o jogador pode ver seu desempenho em forma de pontuação e também
checar os feedbacks de quais eram as melhores escolhas para cada aula.
Após a aula dada, o jogador pode escolher voltar para o quarto da Lurdinha ou ir para o Mapa da
Cidade.
No Mapa da Cidade o jogador tem acesso aos seguintes espaços:
Museu: Aqui, uma vez por dia, o jogador pode responder um quiz sobre artes plásticas para
receber pontuação extra.
Biblioteca: Da mesma maneira, uma vez por dia, o jogador pode responder um quiz sobre
literatura para receber pontuação extra.
Cinema: Outra opção para receber pontuação extra, uma vez por dia, onde o jogador pode
responder um quiz sobre produções audiovisuais.
Casa da Professora: o jogador pode voltar para o quarto da professora para concluir seu
planejamento ou descansar para o próximo dia.

30

APÊNDICE 3 - Mídias do projeto, funções e relação com espaços de aprendizagem
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Mídias
Impressas
(bom para
sala de aula
e
biblioteca)

Mídias de
Massa
(bom para
laboratório,
sala de
multimeios e
sala de aula)

Mídias 2.0
(bom para
laboratório,
sala de
multimeios e
quando
forem móveis
em todos
espaços com
wifi)

Mídias
Virtuais
(bom para
laboratório,
sala de
multimeios e
quando
forem
móveis em
todos
espaços
com wifi)

Mídias de
Exposição

Quadro
Negro

Retroprojetor

Datashow

Lousa Digital

Mídias de
Consulta/
Repositório

Livro
Didático

CD/DVD

Ferramenta de
Busca/
Softwares

Ambientes
Virtuais

Mídias de
Comunicação
por Imagem

Fotografia

Máquina
Fotográfica

Camera Digital Smartphones

Mídia Popular

Jornais e
Revistas

Televisão e
Rádio

Redes Sociais

Games

Mídia de
Produção e
Armazenamento
pelo Aluno

Cadernos e
Cartazes

Computador
Offline

Computador
Online

Nuvem/
Aplicativos

Fonte: Dados do Projeto (2017)

APÊNDICE 4 – Categorias no Planejamento de Aula

Espaços

Locais da escola
utilizados para
desenvolvimento
da aprendizagem.

Procedimentos

Estratégias metodológicas
empregadas pelo professor em
suas práticas pedagógicas.

Agrupamentos

Mídias

Maneira como os alunos estão dispostos em
aula.

Instrumentos de
cultura e linguagem
utilizados por
professor e/ ou alunos
para leitura e
interpretação dos
conteúdos escolares.

Espaços
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Sala de Aula

Espaço tradicional para atividades pedagógicas.

Biblioteca

Sala Multimeios

Local
privilegiado
para pesquisas e
contato com cultura
geral.

Destinado para atividades
vivenciais e experiências mais
práticas.

Laboratório de
Informática
Local
com
um
computador por aluno.

Procedimentos Pedagógicos
Aula
Expositiva

Atividade
Prática

Discussão
entre alunos

Refere-se à
exposição oral
do professor
para os
alunos..

Espera-se que a
partir do
conhecimento
conceitual o
aluno possua
condições de
pôr em prática
aquilo que
aprendeu

Trata-se da
interação entre
equipes
(alunos) para
discutir
determinado
conhecimento.

Pesquisa

Seminário

Refere-se à
autonomia
dada ao alunos
para pesquisar
sobre uma área
do
conhecimento
que lhe
interesse.

Distribuem-se
temas para
que cada
aluno ou
grupos estude
determinada
temática e a
apresente
para a turma.

Debate

Propõe-se à
discutir oralmente
sobre
determinado
tema, a partir de
seus prós e
contras, para que
os alunos
debatam de
forma crítica e
reflexiva
determinada área
de conhecimento.

Agrupamentos de Alunos
Individual

Duplas

Pequenos Grupos

Círculo

Propõe desenvolver as
habilidades de forma
individual, como leitura,
escrita e apropriação de
conceitos importante para
determinada área do
conhecimento e requer
mais concentração.

Trata-se de
atividades que
precisam
desenvolver a troca
de saberes com o
outro.

Refere-se à trabalhos mais
complexos (cartazes,
entrevistas, vídeos de longa
duração, etc.) para serem
trabalhos em pequenos
grupos.

Ambiente propício para
ouvir de forma mais
intimista. A fala é o meio
fundamental para o
círculo em que cada um
faz uma rodada de
conversa etc. até
finalizar o grande grupo.
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