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RESUMO 

 

O uso de jogos como material didático propiciam a utilização de diversas habilidades, além de 

motivar e incentivar a criatividade dos aprendizes. Apesar dessa demanda, muitos jovens 

deixam de cogitar uma carreira na área devido à falta de conhecimento dos princípios 

fundamentados pela Ciência da Computação. Este trabalho apresenta o Progaming, um jogo 

educativo para o auxílio à aprendizagem significativa de conceitos básicos de Lógica de 

Programação para Windows 8, tendo como público alvo alunos do ensino médio da educação 

básica. O software proposto tem como base pedagógica a Teoria da Aprendizagem Significativa 

e sua interface gráfica foi projetada baseada no guia de Modern Design da Microsoft e no Índice 

de diretrizes para a experiência do usuário em aplicativos da Windows Store. Os conteúdos 

foram baseados no Model Curriculum for K–12 Computer Science. Além de ter sido 

especificados seus requisitos, foram feitos protótipos de baixa fidelidade e a identidade visual 

do jogo. Algumas ferramentas de desenvolvimento de jogos também foram analisados. 

 

Palavras-chave: jogo digital educativo, introdução à programação, aprendizagem significativa 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of games as educational materials allows the use of various skills and motivate and 

encourage the creativity of learners. Despite this demand, many young people fail to follow a 

career in the area due to lack of knowledge of the principles supported by the Computer Science. 

This work presents the Progaming, an educational game to aid meaningful learning of basic 

concepts of programming logic for Windows 8, targeting school students of basic education. 

The proposed software has the pedagogical basis of Meaningful Learning Theory and its 

graphical interface was designed based on the guide Modern Design of Microsoft and 

guidelines for user experience in applications Windows Store Index. The contents were based 

on Model Curriculum for K–12 Computer Science. Not only its requirements have been 

specified, low-fidelity prototypes and the game branding were made. Some game development 

tools have also been analyzed. 

 

Keywords: digital educational game, introduction to programming, meaningful learning   



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 11 

1.1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 14 

1.1.1. GERAL ................................................................................................................ 14 

1.1.2. ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 14 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO .......................................................................... 14 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 15 

2.1. JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO ................................................................... 15 

2.2. ENSINO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA .................................. 16 

2.2.1. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ........................................ 18 

2.3. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA .................................................................. 19 

2.4. TRABALHOS RELACIONADOS ....................................................................... 21 

2.4.1. SCRATCH ....................................................................................................... 21 

2.4.2. ROBOMIND .................................................................................................... 22 

2.4.3. KODU .............................................................................................................. 23 

2.4.4. LIGHT-BOT..................................................................................................... 24 

2.4.5. CODE ACADEMY .......................................................................................... 25 

3. METODOLOGIA ........................................................................................................... 27 

3.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................... 27 

3.2. MATERIAIS UTILIZADOS ................................................................................ 28 

4. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE .......................................................................... 29 

4.1. IDENTIDADE VISUAL....................................................................................... 29 

4.2. CONTEÚDOS ABORDADOS ............................................................................. 30 

4.3. ANÁLISE DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO .................... 30 

4.4. REQUISITOS ...................................................................................................... 32 

4.4.1. RESTRIÇÕES E PREMISSAS ............................................................................. 32 

4.4.2. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS ..................................................................... 32 

4.4.3. REQUISITOS FUNCIONAIS .............................................................................. 33 

4.5. PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE ........................................................... 35 



 

 

 

4.5.1. CONCEPÇÃO INICIAL ...................................................................................... 35 

4.5.2. CONCEPÇÃO FINAL ......................................................................................... 37 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS ............................................................... 41 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 42 

 

  



 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS PARA DESKTOP .......... 13 

FIGURA 2: NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS POR VERSÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA 

DESKTOP ....................................................................................................................... 13 

FIGURA 3: TELA INICIAL DO SCRATCH ................................................................................... 22 

FIGURA 4: TELA INICIAL DO ROBOMIND ................................................................................ 23 

FIGURE 5: TELA DE NOVO JOGO NO KODU ............................................................................. 24 

FIGURA 6: FASE 3 DO LIGHT BOT .......................................................................................... 25 

FIGURA 7: EXERCÍCIO DO CURSO DE JAVASCRIPT NO CODEACADEMY .................................... 26 

FIGURA 8: IDENTIDADE VISUAL ............................................................................................. 29 

FIGURA 9: PERSONAGEM ....................................................................................................... 30 

FIGURA 11: TILES ................................................................................................................. 35 

FIGURA 12: SPLASH SCREEN ................................................................................................. 35 

FIGURE 13: TELA INICIAL ...................................................................................................... 36 

FIGURA 14: TUTORIAL .......................................................................................................... 36 

FIGURA 15: CENÁRIO DO JOGO .............................................................................................. 37 

FIGURA 16: TILES VERSÃO FINAL .......................................................................................... 37 

FIGURA 18: TELA INICIAL VERSÃO FINAL .............................................................................. 38 

FIGURE 19: TUTORIAL FINAL ................................................................................................ 39 

FIGURE 20: CENÁRIO DO JOGO FINAL .................................................................................... 40 

FIGURE 21: FEEDBACK .......................................................................................................... 40 

 

 

  



 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1: SOFTWARES UTILIZADOS NA PESQUISA ................................................................. 28 

TABELA 2: CONTEÚDOS ABORDADOS..................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

CSTA           Computer Science Teachers Association 

SBC              Sociedade Brasileira de Computação 

HTML          HyperText Markup Language 

CSS              Cascading Style Sheets 

XAML         eXtensible Application Markup Language 

MVC            Model-View-Controller



 

 

 

11 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o uso de softwares educativos têm sido incentivado pelos profissionais 

e pesquisadores de aprendizagem. Entre esses softwares, os mais citados são: ambientes 

simulados de aprendizagem, redes sociais on-line e ferramentas de colaboração e jogos digitais 

de aprendizagem (MCGILL, 2009). Estas ferramentas possuem características diferentes e 

proporcionam uma variação do nível de flexibilidade nos tipos de teorias da aprendizagem que 

suportam (MCGILL, 2009). 

Recentemente jogos digitais têm sido considerados como uma potencial ferramenta 

de aprendizagem com grande apelo motivacional, além disso representam uma evolução 

interessante no campo da educação (KE apud YUE & ZIN, 2009). Abt apud Mattar (2010) 

afirma que “Jogos são dispositivos de ensino e treinamento efetivos para alunos de qualquer 

idade, e em muitas situações, porque são altamente motivadores e comunicam muito 

eficientemente conceitos e fatos de muitas áreas”.  

As soluções computacionais estão presentes em problemas de diversas áreas e em 

atividades humanas, promovendo oportunidades de emprego e inserção de jovens em um 

mercado globalizado e de alta competitividade. Apesar dessa demanda, muitos jovens deixam 

de cogitar uma carreira na área devido à falta de conhecimento dos princípios fundamentados 

da Ciência da Computação. 

O ensino de computação está atrelado ao ensino do pensamento computacional, ou 

algoritmo, que pode ser definido como processo de reflexão envolvidos na formulação de 

problemas e as suas soluções de modo que as soluções são representadas de uma forma que 

pode ser eficazmente realizada por um agente de processamento de informação (WING, 2006). 

Como afirma a CSTA, o pensamento computacional é uma abordagem para resolver 

problemas de uma forma que pode ser implementado com um computador. Nesse contexto, os 

alunos não se tornam meros usuários da ferramenta, mas construtores de ferramentas. Eles usam 

um conjunto de conceitos, tais como abstração, recursão e iteração. Esses conceitos fazem parte 

dos conceitos iniciais de Lógica de Programação. Por isso existe a ligação entre pensamento 

computacional e lógica de programação (COMPUTER SCIENCE TEACHERS 

ASSOCIATION, 2011). 
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Um programa de computador é conjunto de instruções que será executado pelo 

processador em uma determinada sequência e esse programa leva o computador a executar uma 

determinada tarefa (MEDINA e FERTIG, 2006). Essa definição se assemelha muito com a 

definição de algoritmo que é “uma sequência detalhada de ações a serem executadas para 

realizar alguma tarefa” (MEDINA e FERTIG, 2006). A diferença é que o programa de 

computador é uma representação do algoritmo. Esses dois conceitos são básicos para o 

entendimento da Lógica de Programação. 

Para o desenvolvimento de softwares educativos é necessário o uso de uma concepção 

pedagógica no projeto, além da parte tecnológica. Como afirma Tchounikine (2011), deve-se 

levar em consideração a importância das dimensões de ensino tanto quanto as dimensões 

técnicas, e do ponto de qualquer projeto que envolva a concepção de software educativo o início 

deve ser o cenário pedagógico, a tecnologia deve se adaptar às necessidades pedagógicas e não 

o contrário. 

Dentre as teorias de aprendizagem existentes, temos a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, que é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona a um 

aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo (Moreira, 2006). Neste processo a nova 

informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, à qual Ausubel chama de 

“subsunçor” (MOREIRA, 2006). O subsunçor é um conceito estável presente na estrutura 

cognitiva do aprendiz que pode se servir de âncora para a aprendizagem de novos conceitos. 

A aprendizagem significativa pode acontecer de duas formas diferentes: (i) a recepção, 

onde o conhecimento é apresentado em sua forma final para o aprendiz, e (ii) a descoberta, onde 

o conhecimento deve ser descoberto pelo aprendiz (MENEZES, 2012). Depois da descoberta, 

a aprendizagem é significativa se o conteúdo ligar-se a conceitos subsunçores relevantes 

existentes na estrutura cognitiva (MENEZES, 2012). 

No caso dos jogos, os conteúdos podem servir de subsunçores na escolha dos 

movimentos, e é preciso que o conteúdo a ser aprendido seja relacionável, incorporável à 

estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não arbitrária e não literal, ou seja, deve ser 

potencialmente significativo (MENEZES, 2012). Outro fator a ser considerado é que o aprendiz 

deve ter interesse em relacionar de maneira substantiva e não arbitrária o novo conhecimento, 

potencialmente significativo, com a sua estrutura cognitiva (MENEZES, 2012). 

Através de um processo de interação lúdica, proporcionada pela utilização de jogos 

educacionais digitais, que tem por base a diversão, e apoiando-se na Teoria da Aprendizagem 
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Significativa proposta por Ausubel, o presente trabalho visa ensinar, para jovens alunos do 

Ensino Médio, conceitos iniciais da Lógica de Programação.  

A plataforma inicial escolhida para o desenvolvimento do software foi a Windows 

Store do Sistema Operacional Windows 8. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Net 

Applications1 em setembro de 2013 o Windows é o sistema operacional com o maior número 

de usuários ativos, como mostra a figura 01, o sistema conta com 90.81% dos usuários ativos 

do planeta. 

 

Figura 1: Número de usuários ativos em sistemas operacionais para desktop 

Ainda segundo a pesquisa o Windows 8 vem em constante crescimento em número de 

usuários entre as versões dos sistemas operacionais Mac OS e Windows, atualmente possui 

8.02% dos usuários ativos de sistemas operacionais para Desktops. 

 

Figura 2: Número de usuários ativos por versões de sistemas operacionais para desktop 

 

                                                   
1 http://www.netapplications.com 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. GERAL 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral propor um jogo digital 

com foco na aprendizagem significativa de conceitos de introdução a lógica de programação 

para a Windows Store do Windows 8, tendo como público alvo alunos do Ensino Médio da 

Educação Básica. 

 

1.1.2. ESPECÍFICOS 

 

 Promover a disseminação do pensamento computacional de forma significativa em 

alunos do Ensino Médio; 

 Despertar o interesse de jovens da Educação Básica pela Ciência da Computação; 

 Evidenciar a importância da introdução da Ciência da Computação no currículo da 

Educação Básica. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em capítulos, o Capítulo 2 descreve o referencial teórico 

necessário para o entendimento deste trabalho, que inclui, Jogos Digitais na Educação, Lógica 

de Programação, Aprendizagem Significativa, Trabalhos Relacionados. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia do trabalho e os materiais utilizados. O Capítulo 

4 apresenta os resultados da pesquisa, que é a proposta do software. E o Capítulo 5 apresenta 

as conclusões e trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

Durante muitos anos os alunos eram considerados sujeitos passivos em sala de aula, 

cabendo a eles apenas receber as informações que lhes eram transmitidas pelo professor, que 

tinha papel principal no processo ensino-aprendizagem (DEWEY, 2000 apud SILVA e 

MORAIS II, 2011). Com o passar do tempo, os alunos começaram a ganhar mais autonomia 

em sala de aula, tornando-se mais independentes, o que os fez passar de sujeito passivo para 

ativo, participando ativamente das aulas, fazendo com que o professor continue sempre 

buscando resgatar o interesse do educando procurando criar condições ideais para que os alunos 

dominem os conteúdos abordados em sala, uma vez que os mesmos não se encontram mais 

satisfeitos com livros didáticos e quadro (SILVA e MORAIS II, 2011). 

A palavra lúdica é derivada de “ludus” que, no latim, está relacionada às brincadeiras, 

aos jogos de regras, à recreação, ao teatro e às competições. A expressão “Educação Lúdica” 

surge através do trabalho pedagógico explorando a ludicidade das atividades. (BARCELOS, 

2008 apud MACHADO, CAZETTA, et al., 2011).  

Para motivar os alunos no processo de ensino aprendizagem, é necessário adaptar uma 

educação de qualidade para o ambiente lúdico. Pensadores como Aristóteles e Platão tiveram 

interesse na relação entre educação e jogos. Professores da época de Aristóteles utilizavam os 

jogos didáticos no estudo das Ciências como Matemática e Filosofia (ROMÃO et al. 2008; 

SILVA et al. 2008; BARCELOS 2008 apud MACHADO, CAZETTA, et al., 2011). 

Existem atualmente diversos tipos de softwares educacionais, e dentre eles estão os 

jogos educacionais, que se apresentam como uma ferramenta que pode auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem, pois apresentam um grande valor pedagógico, além de prender a atenção 

do aluno e possibilitar que ele aprenda através de suas próprias interações com o jogo (SILVA 

e MORAIS II, 2011). 

Os jogos digitais podem ser definidos como ambientes atraentes e interativos que 

capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis crescentes de destreza e 

habilidades durante sua utilização (BALASUBRAMANIAN, 2006 apud SAVI e ULBRICHT, 

2008).  
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Os alunos da era dos games – crianças e adolescentes em idade escolar ou profissionais 

na casa dos 40 anos de idade – interagem com as ferramentas digitais constantemente e 

simultaneamente desempenham um papel muito menos passivo na aquisição de informações 

(MENDES, 2011). 

Os jogos promovem o desenvolvimento intelectual, já que para vencer os desafios o 

jogador precisa elaborar estratégias e entender como os diferentes elementos do jogo se 

relacionam (GROS, 2003 apud SAVI e ULBRICHT, 2008). Geralmente ao utilizar um jogo 

digital é necessário que o jogador utilize o raciocínio lógico e tenha a capacidade de resolver 

problemas. Assim, o uso de jogos na educação favorece o desenvolvimento da lógica, 

estratégia, análise e algumas vezes da memória, partindo-se da tentativa e erro ao vencer as 

fases do jogo (SCAICO, LOPES, et al., 2012).  

Um jogo também é capaz de estimular o aprendizado tangencial, que não se refere 

àquilo que se aprende ao ser ensinado, mas ao que se aprende por estar exposto a situações em 

um contexto em que se está envolvido (PORTNOW, 2008 apud SCAICO, LOPES, et al., 2012). 

 Assim, estudos mostram que o uso de jogos como material didático é positivo, pois 

propiciam a utilização de diversas habilidades, além de motivar e incentivar a criatividade dos 

aprendizes. As vantagens que os jogos trazem consigo: entusiasmo, concentração, motivação, 

entre outros (SILVA e MORAIS II, 2011) . 

Segundo (Beck, 2006 apud SCAICO, LOPES, et al., 2012), a perspectiva de facilitar 

a aprendizagem com jogos, em vez de ensinar com eles, é mais adequada porque um aprendiz 

está mais suscetível a aprender quando a aprendizagem não é forçada, ele deve ter a intenção 

de aprender.  

 

2.2. ENSINO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ciência da Computação é a ciência que busca construir a base científica para temas 

como design de computadores, programação de computadores, processamento de informações, 

soluções algorítmicas de problemas, e o próprio processo algorítmico (BROOKSHEAR, 2009). 

Atualmente discute-se o aumento da abrangência do ensino de Computação, passando-

se a considerá-la como uma ciência básica. Dessa forma, um subconjunto de competências e 

habilidades básicas relacionadas à área deveria ser desenvolvido pelos estudantes desde o 

ensino básico (BARCELOS e SILVEIRA, 2012). No Brasil, as iniciativas de inserir a Ciência 
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da Computação na Educação Básica são marcadas pela tentativa de introduzir o Pensamento 

Computacional a estes estudantes.  

 Segundo Wing (2006), esse subconjunto de competências e habilidades pode ser 

denominado como pensamento computacional, envolvendo as competências relacionadas à 

abstração e decomposição de problemas de forma a permitir sua resolução usando recursos 

computacionais e estratégias algorítmicas. 

Apesar de buscar seus fundamentos em outras áreas, a Computação parece trazer 

mecanismos singulares de raciocínio para resolução de problemas, cujas aplicações ultrapassam 

as fronteiras da Computação em si (BARCELOS e SILVEIRA, 2012). Assim, o pensamento 

computacional pode ser útil para todas as pessoas, em diversas aplicações. 

Wing (2006) afirma ainda que introduzir o pensamento computacional no ensino 

básico também significa fomentar o interesse pela área de Computação, mostrando sua utilidade 

e relevância na resolução de problemas do mundo atual. 

O Model Curriculum for K–12 Computer Science é uma proposta de currículo de 

computação nos Estados Unidos e ressalta a necessidade de desenvolvimento de habilidades 

computacionais na Educação Básica, auxiliando no desenvolvimento de capacidades de 

resolução de problemas, dando suporte e se relacionando com outras ciências, além de atuar 

como um elemento motivador para os estudantes.  

 A educação em Ciência da Computação é um fator pouco explorado na educação 

básica no Brasil. Em função disso, muitos estudantes possuem ideias incorretas e negativas 

sobre a área, percebendo como chatas e entediantes suas carreiras (SCAICO, CORLETT, et al., 

2012). 

Scaico, Corlett, et al., (2012) afirmam que 

“Diversos fatores apontam a relevância de ensinar Computação no ensino médio. Em 

primeiro lugar, este tipo de educação aproxima os estudantes do tema e gera uma 

influência significante na escolha das suas carreiras, que por vezes é realizada com 

base em informações imprecisas. Além do mais, o contato com a Computação permite 

o desenvolvimento de diversas capacidades, uteis para qualquer atividade 

profissional, como é o caso do aprendizado e a aplicação de técnicas para resolver 

problemas que são usadas na Computação, o contato com a abstração de conceitos e 

o uso de metáforas, e inúmeras competências decorrentes da fluência no uso das 

tecnologias.” 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), através da sua Comissão de 

Especialistas de Ensino de Computação e Informática e do GT3 (Grupo de Trabalho de 

Licenciatura em Computação), tem fomentado as discussões sobre a importância de introduzir 
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o pensamento computacional (algorítmico) nas escolas de ensino médio. Com o objetivo de 

desenvolver competências e fomentar o interesse pela área, aumentando o número de 

profissionais no país (PEREIRA JUNIOR et al., 2005 apud SCAICO, CORLETT, et al., 2012). 

Um dos projetos mais conhecidos mundialmente para incentivar o trabalho com o 

pensamento computacional são as atividades desenvolvidas por Tim Bell e Ian H. Witten, em 

seu livro, chamadas Computação Desplugada, que consistem na exploração dos fundamentos 

da Ciência da Computação sem a necessidade do uso de computadores. O livro com as 

atividades pode ser baixado gratuitamente e é traduzido em diversas línguas. 

 

2.2.1. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Muitas definições podem ser dadas à palavra algoritmo. Atualmente, tem se associado 

algoritmo mais evidentemente à computação, mas este não é um termo restrito à computação 

ou que tenha nascido com ela (MEDINA e FERTIG, 2006). O termo algoritmo também é 

utilizado em outras áreas como engenharia, administração, etc. Vejamos algumas definições de 

algoritmo segundo Medina e Fertig (2006): 

 “Um procedimento passo a passo para a solução de um problema”  

 “Uma sequência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma 

tarefa” 

Segundo Lopes e Garcia (2002), “Lógica de Programação é a técnica de encadear 

pensamentos para atingir determinado objetivo”. Os conceitos básicos abordados no ensino de 

Lógica de Programação são: variável, expressões, funções, comando de atribuição, entrada e 

saída, estruturas de seleção, estruturas de repetição, funções, vetores e matrizes. 

Todos nós, no dia-a-dia, nos deparamos com vários problemas. E muitas vezes não 

sabemos que se trata de um algoritmo. Um exemplo bem frequente é a ação de falar em um 

telefone público. Lopes e Garcia (2002) mostram o exemplo de algoritmo de falar em um 

telefone público: 

1- Retirar o telefone do gancho 

2- Esperar o sinal 

3- Colocar o cartão 

4- Discar o número 

5- Falar no telefone 

6- Colocar o telefone no gancho 
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Uma representação ou implementação de um algoritmo é um chamado de programa 

ou software. O processo de desenvolvimento de um programa, codificando-o em forma 

compatível com a máquina, e inseri-lo em uma máquina é chamada de programação 

(BROOKSHEAR, 2009). 

Assim como a própria Ciência da Computação, o estudo de algoritmos começou a 

partir da matemática. Com efeito, a procura de algoritmos era uma atividade significativa de 

grandes matemáticos antes do desenvolvimento do computador de hoje (BROOKSHEAR, 

2009). 

A programação em si é uma disciplina que nem sempre é bem vista por vários alunos 

que ingressam em cursos universitários da área de Ciência da Computação e alguns acabam 

desistindo. Muitas vezes isso ocorre porque vários alunos ingressam no curso sem uma real 

noção do que é um curso nessa área. Introduzir aos alunos de ensino médio conteúdos dessa 

natureza é uma forma tanto de motivá-los a procurarem cursos da área, que demanda muitos 

profissionais, quanto de deixar mais claro o que se vê em um curso superior desta natureza 

(REBOUÇAS,  MARQUES, et al., 2010). 

 Aprender a programar não é uma tarefa trivial, independentemente da idade de quem 

deseja aprender. Estudos demonstram que a sintaxe complexa das linguagens de programação 

e as ferramentas de construção de código podem contribuir negativamente para a aprendizagem 

dos novatos (KELLEHER 2005, ROBINS 2003 apud SCAICO, LOPES, et al., 2012).  

Além disso, requer o domínio de um conjunto amplo de habilidades técnicas, tais como 

o conhecimento de linguagens de programação, de ambientes para a construção do código, de 

embasamento matemático, e de outras capacidades que estão mais relacionadas a aspectos 

cognitivos e psicológicos, a exemplo da habilidade de representar bem o problema e saber 

decompo-lo, de construir o seu significado, de criar modelos mentais que auxiliem a busca da 

solução, de abstrair conceitos e reconhecer padrões (SUDOL, 2011 apud SCAICO, LIMA, et 

al., 2012). Assim, o quanto antes essas habilidades puderem ser desenvolvidas, melhor será a 

visão e as atitudes que os estudantes que concluem o ensino básico terão sobre a área de ciência 

da computação e suas carreiras (SCAICO,  LIMA, et al., 2012). 

 

2.3. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Aprendizagem significativa é a aprendizagem em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 
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Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a interação 

não é com qualquer ideia previa, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante 

(significativo) já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Nesse processo os 

novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem 

novos significados ou maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2011). 

David Ausubel (1918-2008) chamava de subsunçor ou ideia-âncora o conhecimento 

que especificamente é relevante à nova aprendizagem, o qual pode ser, por exemplo, um 

símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem 

(MOREIRA, 2011). A teoria da Aprendizagem Significativa, compreende que pela percepção 

humana as coisas são tematizadas e pela compreensão as coisas podem ter significado 

(MASINI, 2011). 

Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, 

existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é representado ou descoberto. Tanto por recepção como por 

descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de 

conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação entre eles (MOREIRA, 2011). 

A Teoria da Aprendizagem Significativa propõe uma explicação teórica para o 

processo de aprendizagem em uma perspectiva cognitivista e construtivista, onde a 

aprendizagem significa organização e integração do material na estrutura cognitiva, que pode 

ser entendida como o conteúdo total organizado de ideias de certo indivíduo. Essa estrutura 

hierárquica de conceitos são as abstrações da experiência do indivíduo (CANUTO e MOITA, 

2012). 

A Aprendizagem Significativa como teoria Cognitivista descreve o que acontece 

quando o ser humano organiza e atribui significados à realidade em que se encontra, 

significados em constante transformação. A Aprendizagem Significativa como teoria 

Construtivista interpreta a aquisição do conhecimento na asserção de que ver, ouvir, cheirar, 

apalpar, compreender, elaborar, relacionar, transformar e lembrar são atos de construção do 

sujeito (MASINI, 2011). 

Quando há pouca ou nenhuma associação entre novas informações e a estrutura 

cognitiva do aprendiz, ocorre a aprendizagem mecânica, porque a nova informação é 

armazenada de forma arbitrária na estrutura cognitiva. Ou seja, o conhecimento adquirido fica 

arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva sem ligar-se a subsunçores específicos. É 
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importante enfatizar que, ainda que para que tal estilo contraste com a aprendizagem 

significativa, ele é necessário quando um indivíduo adquire informação numa área de 

conhecimento completamente nova para ele (CANUTO e MOITA, 2012).  

Dito de outra forma, a aprendizagem é mecânica até que alguns elementos de 

conhecimento passem a existir na estrutura cognitiva do indivíduo e possam servir de 

subsunçores pouco elaborados, à medida que a aprendizagem passa a ser significativa, esses 

mesmos subsunçores passam a ficar cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas 

informações (MOREIRA e MANSINI, 1982). 

Na visão clássica, os conhecimentos prévios do aprendiz é fator isolado mais 

importante, que influencia a aprendizagem. Nessa perspectiva, as condições que podem 

favorecer a uma aprendizagem significativa são: a potencialidade significativa dos materiais 

educativos, a relevância específica dos subsunçores por parte do aprendiz e a pré-disposição do 

sujeito para aprender (CARVALHO, CORRÊA e FRANCHI, 2012). 

 

2.4. TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção serão apresentados softwares cujo objetivo é o ensino de programação. 

Quatro deles são jogos e um é uma aplicação web. Nenhum deles foi feito especificamente para 

alunos do ensino médio, nem está disponível na loja de aplicativos do Windows 8. 

 

2.4.1. SCRATCH 

O Scratch é um projeto desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), iniciado em 2003 e disponibilizado gratuitamente. Com ele, é possível programar 

histórias interativas, jogos e animações, e compartilhar criações com outros membros da 

comunidade online. Através deste software é possível exercitar os conceitos de varável, 

estrutura de seleção e repetição. O usuário insere os comandos para que o objeto/personagem 

execute, a Figura 3 mostra a tela inicial do Scratch. 
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Figura 3: Tela inicial do Scratch 

O Scratch ajuda os jovens a aprender a pensar de maneira criativa, refletir de maneira 

sistemática, e trabalhar de forma colaborativa - habilidades essenciais para a vida no século 21. 

Ele é projetado especialmente para idades entre 8 e 16 anos, mas é usado por pessoas de todas 

as idades.  

Scratch é usado em mais de 150 países e disponíveis em mais de 40 idiomas. O projeto 

já recebeu o suporte de várias instituições como: National Science Foundation, Intel 

Foundation, Microsoft, MacArthur Foundation, LEGO Foundation, Code-to-Learn Foundation, 

Google, Dell, Fastly, Inversoft, e MIT Media Lab research consortia. 

 

2.4.2. ROBOMIND 

O RoboMind é uma linguagem de programação educativa, nele o usuário vai conduzir 

um robô digitando comandos para que ele execute. O robô é capaz de executar várias ações. 

Ele pode conduzir, olhar ao redor, mover itens e pintura. Isso tudo pode ser feito em diferentes 

ambientes que são constituídos por blocos. 

Ele é baseado na linguagem LOGO que possui uma tartaruga que pode ser movida 

pela tela para fazer desenhos. Devido à falta de interatividade entre a tartaruga e seu ambiente, 

apenas programas bastante tediosos poderiam ser feitos. Além disso, a maioria das 

implementações de LOGO sofreu com a falta de um ambiente de programação de fácil 

utilização. Essa foi a motivação para criação do RoboMind. 
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Caracteriza-se como uma linguagem de programação imperativa/procedural, que 

formam a grande maioria das linguagens dentro de ciência da computação. A linguagem 

consiste em uma série de instruções básicas de controlar o robô, laços de repetição, condicional 

e criar procedimentos. Os procedimentos podem ser definidos de forma recursiva. 

RoboMind pretende ser uma primeira introdução à automação e programação, sem 

pré-requisitos, podendo ser utilizado em diferentes níveis de ensino. A Figura 4 mostra a tela 

inicial do RoboMind, nela é possível visualizar o seção para inserir os comandos do lado 

esquerdo da tela. Do lado direito é possível visualizar o robô no cenário e o mapa do cenário. 

 

Figura 4: Tela inicial do RoboMind 

 

2.4.3. KODU 

Kodu é uma pesquisa realizada pela Microsoft, e é considerado uma linguagem de 

programação visual feita especificamente para a criação de jogos. Ele é projetado para ser 

acessível para as crianças e pode ser utilizado no Xbox ou no PC. 

A linguagem é simples e totalmente baseada em ícones. Os programas são compostos 

de páginas, que são divididas em regras, que são divididas em condições e ações. As condições 

são avaliadas simultaneamente.  

Como mostra a Figura 5, o usuário coloca os comandos que deseja executar, expressos 

através ícones, e esses comandos criam o cenário do seu jogo. Os jogos resultantes são 

expressos em termos físicos, usando conceitos como visão, audição e tempo para controlar o 

comportamento do personagem. 
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Figure 5: Tela de Novo Jogo no Kodu 

 

2.4.4. LIGHT-BOT 

O Light-bot é um jogo disponível para dispositivos com iOS e Android, além de ter 

uma versão em Adobe Flash (extensão .swf) que pode ser executada em um navegador web. 

Ele possui uma versão lite, onde o usuário pode jogar um número limitado de fases. Para jogar 

todas as fases é necessário comprar a versão completa. 

Como mostra a Figura 6, o usuário é responsável por dar comandos para que o robô os 

execute. O objetivo do jogo é levar o robô a acender a luz de todos os pisos azuis do cenário. 

Esses comandos podem ser andar para frente, acender a luz, virar a esquerda, virar a direita e 

pular. 
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Figura 6: Fase 3 do Light Bot 

Realizando essas atividades no Light-bot é possível ganhar uma compreensão prática 

dos conceitos básicos de controle de fluxo, como procedimentos, loops e condicionais, apenas 

guiando um robô com comandos para acender telhas e solucionar os níveis. 

 

2.4.5. CODE ACADEMY 

O Codeacademy é uma aplicação web que tem por objetivo ensinar e criar a 

experiência de aprendizagem on-line. Através dele é possível aprender JQuery, Javascript, PHP,  

HTML e CSS, Python e Ruby. Além disso é possível ensinar com o Codeacademy, criando 

cursos sobre qualquer tópico de programação. O projeto começou como uma startup e hoje é 

uma empresa de sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Uma desvantagem do Codeacademy 

é que os cursos são totalmente em inglês, apenas alguns botões de navegação estão disponíveis 

em português. 

Como mostra a Figura 7, do lado esquerdo são mostradas instruções do que fazer e o 

restante da tela é onde são inseridas as linhas de código. Após digitar o código é possível salvar, 

checar e resetar o código. Acertando o que foi proposto na atividade o usuário vai avançando 

no curso e também recebe badges/troféus, que são emblemas de recompensa para algum 

objetivo atingido pelo usuário. 
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Figura 7: Exercício do Curso de Javascript no Codeacademy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 

3. METODOLOGIA 

3.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O jogo foi idealizado analisando as características dos softwares semelhantes 

mostrados no capítulo 2 e de dois jogos digitais o RoboCode e o Plants vs Zombies para que 

fosse identificado o que motiva os usuários a utilizar esses dois jogos com frequência. Uma 

pesquisa bibliográfica informal foi realizada para buscar uma teoria da aprendizagem que 

pudesse ser inserida na ideia inicial do jogo. Com a análise e os estudos iniciais foi definida a 

teoria da aprendizagem a ser utilizada e foram criados os primeiros protótipos de baixa 

fidelidade (wireframes). 

A partir disso foi necessário validar os protótipos iniciais com os orientadores da 

pesquisa, doutorando em Ciência da Computação e doutor em Psicologia Cognitiva. Assim, foi 

iniciado o processo de consolidação da proposta, foi realizado um estudo mais profundo no 

referencial teórico para que fossem introduzidas as funcionalidades adequadas com a teoria 

pedagógica selecionada e com as funcionalidades básicas definidas inicialmente. 

Como no Brasil ainda não existe um currículo para ensino de Computação na 

Educação Básica, os conteúdos abordados no software proposto foram definidos com base no 

Model Curriculum for K–12 Computer Science 20112. Desde o início e ao longo do processo 

foram levantados os requisitos do software informalmente, os resultados desse levantamento 

foram transcritos para os protótipos de baixa fidelidade. Após essa etapa foi escrito o 

documento de requisitos completo da proposta, divididos em requisitos funcionais e não-

funcionais. 

A interface gráfica projetada através de wireframes foi baseada nos princípios 

deModern Design da Microsoft (CLAYTON, s/a) e no Índice de diretrizes para a experiência 

do usuário em aplicativos da Windows Store. Os princípios de design da Microsoft são: 

 Dedicação ao refinamento do aplicativo 

 Rápido e flexível 

 Autenticidade digital 

 Faça mais com menos 

                                                   
2 A Model Curriculum for K–12 Computer Science: Report of the ACM K–12 Task Force Computer Science 

Curriculum Committee, 2011. Disponível em <http://www.csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CSTA_K-

12_CSS.pdf> 
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 Aproveite todos os recursos de integração 

Também foi realizada uma análise de tecnologias para o desenvolvimento do software, 

este processo iniciou com o levantamento de todas as tecnologias possíveis para o 

desenvolvimento de jogos digitais para a plataforma do Windows 8. Essas tecnologias foram 

divididas em dois grupos: nativas e game engines. Posteriormente, cada tecnologia foi analisada 

levando em consideração o tipo de licença, limitações, conhecimento prévio do pesquisador e 

vantagens. 

 

3.2. MATERIAIS UTILIZADOS 

Os materiais que foram utilizados, em sua totalidade, foram softwares. A tabela 1 

ilustrada abaixo detalha quais foram eles e com qual objetivo foram utilizados. 

Tabela 1: Softwares utilizados na pesquisa 

SOFTWARE OBJETIVO EM QUE FOI UTILIZADO 

Microsoft Word 

2013 Documentação da pesquisa 

Microsoft Windows 

8 

Teste das possíveis tecnologias de desenvolvimento e execução dos 

demais softwares com exceção do Oracle Virtual Box. 

Balsamiq Mockups Desenho dos protótipos de baixa fidelidade 

Microsoft 

Expression Design Desenho da identidade visual 

Oracle Virtual Box Criação de Máquina Virtual do Windows 8 

 

Os softwares da Microsoft foram utilizados de forma gratuita através de assinatura do 

MSDN (Microsoft Developer Network) disponibilizada pelo programa Microsoft Student 

Partners, no qual a pesquisadora faz parte. O Balsamiq Mockups foi utilizando através de uma 

versão gratuita. 
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4. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 

Os jogos têm um incrível potencial para a aprendizagem significativa, apresentando 

conceitos de forma que o jogador possa fazer relação com subsunçores e ancorar estes novos 

significados à ideias bem organizadas em sua estrutura cognitiva (MENDES, 2011). 

Um dos pontos levantados nesse trabalho é que o desenvolvimento de algoritmos e 

programas está entre as competências mais difíceis de serem desenvolvidas, sendo esta uma 

forte razão para incluir tais conceitos no ensino médio. Dessa forma, os futuros alunos dos 

cursos de computação teriam menos dificuldade nas disciplinas que envolvem tais conceitos e 

aqueles que se optassem por outros cursos teriam desenvolvido competências de resolução e 

formalização de problemas, que seriam úteis em suas respectivas áreas do conhecimento 

(MARQUES, COSTA, et al., 2011). 

O software proposto foi pensado como uma alternativa aos softwares para ensino de 

lógica de programação mostrados no capítulo anterior, uma vez que muitos deles não possuem 

versão em língua portuguesa. Outro diferencial do jogo digital proposto é que ele é baseado em 

uma teoria de aprendizagem, a Teoria da Aprendizagem Significativa, além de utilizar 

elementos de gamificação. 

 

4.1. IDENTIDADE VISUAL 

Foi escolhido o nome do jogo, Progaming, e a partir disso desenvolvida sua identidade 

visual como mostra a Figura 8 ilustrada abaixo. 

 

 

Figura 8: Identidade Visual 

Foram utilizadas as cores azul e verde para a logomarca do jogo e duas fontes sem 

serifa, a fonte das letras GAM foi utilizada para dar ideia de uma letra no formato digital. A 

Figura 9 a seguir mostra o personagem do jogo que é branco, mas para visualização no 

documento foi utilizado na cor cinza. 
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Figura 9: Personagem 

 

4.2. CONTEÚDOS ABORDADOS 

Os conteúdos abordados no software foram escolhidos tomando como base o Model 

Curriculum for K–12 Computer Science 2011 (COMPUTER SCIENCE TEACHERS 

ASSOCIATION, 2011) e são os mais básicos para o ensino de lógica de programação. Estes 

conteúdos são mostrados na Tabela 2 abaixo, assim como, qual elemento do jogo faz referência 

ao respectivo conteúdo. 

Tabela 2: Conteúdos abordados 

CONTEÚDO ELEMENTO DO JOGO CORRESPONDENTE 

Variáveis Ferramenta segurar 

Atribuição Objeto segurado 

Funções Função auxiliar 

Entrada e Saída Como o robô inicia e fase e como termina 

Estruturas de repetição Ferramentas repita, enquanto. 

Comandos de controle Ferramenta se-senão 

 

 

4.3. ANÁLISE DE FERRAMENTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo de quais seriam as possíveis tecnologias que poderiam ser 

utilizadas no desenvolvimento do software. Como mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 1: Análise de Tecnologias para desenvolvimento 

Tecnologia Categoria 
Principal 

Vantagem 

Limitações da 

versão gratuita 

Conhecimento 

Prévio do 

Pesquisador 

Construct 2 Game 

Engine 

Fácil aprendizado 100 eventos, 4 

camadas, 2 efeitos 

Nenhum 

Unity 3D Game 

Engine 

Abstrai para o 

desenvolvedor 

atividades 

complexas. 

Splash Screen não 

pode ser alterada. 

Nenhum 

Microsoft 

XNA 

Framework 

através do 

Monogame 

Nativo Plataforma 

completa e não 

possui limitação de 

versão 

- Sim 

GameMaker Game 

Engine 

Fácil aprendizado Recursos limitados, 

não pode gerenciar 

a textura, não pode 

fazer múltiplas 

configurações 

Pouco 

HTML + CSS 

+ Javascript 

Nativo Frequentemente 

utilizado em 

diversos tipos de 

aplicações. 

- Sim 

C# + XAML Nativo Fácil aprendizado - Sim 

DirectX Nativo Processamento 

gráfico para jogos 

de alto 

desempenho 

- Nenhum 
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O Construct 2 e o Gamemaker possuem muitas limitações em sua versão gratuita. O 

Unity 3D é mais utilizado para jogos 3D e o pesquisador teria que começar do zero o estudo da 

tecnologia. O DirectX é uma tecnologia de ponta para desenvolvimento de jogos e complexa 

para utilizá-la demandaria muito tempo de estudo. O HTML + CSS + Javacript e C# + XAML 

são tecnologias que não foram feitas para desenvolvimento de jogos e por isso poderiam não 

atender as especificações propostas. 

Assim, chegou-se à conclusão de que a tecnologia mais indicada para o 

desenvolvimento do jogo é o XNA Framework através do Monogame porque não possui 

restrições, atende as especificações necessárias e o pesquisador já possui algum conhecimento 

prévio na tecnologia. 

 

4.4. REQUISITOS 

Esta seção traz uma descrição dos requisitos do Progaming. Assim, seu conteúdo 

facilita o trabalho do desenvolvedor quanto ao atendimento dos requisitos identificados. Além 

disso, prover o entendimento de forma clara sobre as funcionalidades que o sistema oferecerá. 

Os requisitos foram divididos em funcionais e não-funcionais, além de uma seção com as 

restrições e premissas. 

 

4.4.1. RESTRIÇÕES E PREMISSAS 

[REST01] Sistema Operacional 

O software deverá ser executado em computadores e/ou dispositivos móveis que possuam o 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 RT ou Windows 8.1 RT instalado. 

[REST02] Linguagem de Programação 

Para desenvolver a aplicação, as seguintes tecnologias serão utilizadas: Microsoft XNA 4 

Framework através da biblioteca MonoGame, C Sharp, XAML. 

[REST03] Modelagem Gráfica 

O software deverá possuir uma modelagem gráfica em duas dimensões (2D). 

 

4.4.2. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

4.4.2.1. Requisitos Organizacionais 

 

[RNF001]  
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O sistema deverá possuir apenas uma versão, tanto para PCs como para dispositivos móveis. 

 

4.4.2.2. Requisitos de Produto 

Segurança 

[RNF001]  

 O software não precisa de controle do acesso, qualquer usuário possui acesso a todos recursos. 

 

 

Usabilidade 

[RNF002]  

A interface deverá ser intuitiva, de fácil percepção e aprendizagem. Deverá seguir o que foi 

proposto nos wireframes e consequentemente ser baseada nos princípios de Modern Design da 

Microsoft e no Índice de diretrizes para a experiência do usuário em aplicativos da Windows 

Store. 

Manutenibilidade 

[RNF003]  

O sistema deverá ser modularizado, facilitando a correção de possíveis erros e atualização para 

versões superiores. 

Portabilidade 

[RNF004]  

Como será submetido a Windows Store, o software se comportará da mesma forma em todas 

as versões do Windows 8. 

Interação 

[RNF005]  

O software deverá permitir que o usuário interaja com a interface através do toque (dispositivos 

móveis) e através do mouse (PCs). 

 

 

4.4.3. REQUISITOS FUNCIONAIS 

[RF001] Novo Jogo 

Inicia um novo jogo mostrando o tutorial e posteriormente inicia a fase 1. 

[RF002] Cadastrar usuário 

Deve salvar o nome do usuário para armazenamento do seu progresso. 

[RF003] Continuar Jogo 

Para continuar o jogo o usuário deve ter seu nome cadastrado e consequentemente seus dados 

de progresso salvos na aplicação. 

[RF004] Configurações 
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O usuário terá as opções de fazer ajustes de volume, acesso a funcionalidade ajuda e 

visualização dos créditos. 

 [RF005] Tutorial 

Mostra na forma de texto e imagens o personagem do jogo, as ações que ele pode executar e o 

objetivo de cada uma. O usuário pode pular o tutorial, caso queira. Será iniciado sempre que o 

usuário iniciar um novo jogo. 

[RF006] Compartilhar Resultados nas Redes Sociais 

Após o termino de cada fase o usuário poderá compartilhar seus resultados nas redes sociais 

através do contrato de compartilhamento de conteúdo. 

[RF007] Almanaque 

Deve mostrar as ações que o usuário pode realizar durante o jogo, além de explicar sua função. 

Serve como uma espécie de ajuda rápida. 

[RF008] Ajuda 

A funcionalidade ajuda deve direcionar para uma página web com a toda a documentação do 

software para o usuário. 

[RF009] Pontuação 

Deve ser calculada uma pontuação do usuário em cada fase com base no tempo gasto para 

realização de tal fase. 

[RF010] Cronômetro  

O cronômetro deve contar e salvar o tempo gasto pelo usuário para realização da respectiva 

fase. Cada fase também deve ter um tempo máximo para ser realizada. 

[RF011] Feedback 

Deve ser mostrado ao fim de cada fase e ter uma linguagem amigável com o usuário,  

[RF012] Ranking 

Classificação dos usuários cadastrados na aplicação em número de pontos por ordem 

decrescente. 

[RF013] Badges/Troféus 

De acordo com  a pontuação atingida pelo usuário na respectiva fase, o usuário pode ganhar 

badges/troféus por sua conquista e compartilhar com seus amigos. 
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4.5. PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE 

 

4.5.1. CONCEPÇÃO INICIAL 

Todos os aplicativos da Windows Store precisam de dois tiles (um menor e outro 

maior) e da splash screen, assim foram criados os tiles e splash screen como mostram as Figuras 

11 e 12 abaixo. 

 

Figura 10: Tiles 

 

 

 

Figura 11: Splash Screen 

A tela inicial do jogo, como mostra a Figura 13, possui a logomarca do jogo ao centro 

da tela, logo abaixo o campo para o usuário inserir seu nome, além dos botões jogar e 

configurações. Foram colocadas duas observações nessas telas uma delas é que ainda tem que 

ser inserido o background desta tela e a outra para verificar se as configurações podem ficar na 

forma de botão ou devem ficar no Charm da aplicação. O Charm é uma aba horizontal que 

aparece do lado direito da tela. 
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Figure 12: Tela Inicial 

O jogo deve possuir também uma tela de tutorial que deve aparecer quando o usuário 

clicar em Jogar. O tutorial vai mostrar as instruções para que o usuário inicie o jogo, para que 

serve cada botão e as regras do jogo. A tela de tutorial está ilustrada na Figura 14. 

 

Figura 13: Tutorial 

A Figura 15 mostra a ideia inicial do jogo, com um botão de voltar do lado esquerdo, 

o botão Almanaque do lado direito, na parte superior da tela as ferramentas disponíveis para o 

usuário e do lado esquerdo os espaços para inserir as instruções ou ferramentas para que o robô 

possa executar. Há ainda o botão play ou executar que faz o robô executar as instruções. O 

botão Almanaque vai servir como uma ajuda rápida ao usuário, mostrando para que cada 

ferramenta (instrução) serve. Na figura há uma anotação para que seja inserido o background 

no espaço correspondente.   
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Figura 14: Cenário do jogo 

 

4.5.2. CONCEPÇÃO FINAL 

Os tiles e a splash screen foram modificadas, inserindo o personagem do jogo que nos 

protótipos iniciais ainda não tinham sido definidos. As Figuras 16 e 17 mostram essas 

mudanças. 

 

Figura 15: Tiles Versão Final 
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Figura 16: Splash Screen Versão Final 

A Figura 18 mostra que na tela inicial do jogo foram inseridos a logomarca e o 

personagem do jogo, além da modificação do botão Jogar que se transformou em dois botões: 

Novo Jogo e Continuar. O botão Configurações apenas mudou de posição. 

 

Figura 17: Tela Inicial Versão Final 

A Figura 19 abaixo ilustra a primeira tela do Tutorial que deve ser mostrada ao usuário 

quando ele vai iniciar um Novo Jogo. O Tutorial deve seguir este modelo explicando cada 

funcionalidade do jogo. 
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Figure 18: Tutorial Final 

A Figura 20 abaixo mostra a proposta final do Cenário do Jogo que consiste em: do 

lado esquerdo da tela é a Função Principal que o personagem vai executar e do lado direito da 

tela a Função Auxiliar. Foi acrescentada a funcionalidade de Pausar, Ajuda e Cronômetro. As 

funcionalidades de Voltar, Executar e Almanaque permaneceram da proposta inicial. 

Na lista de ferramentas algumas foram acrescentadas como: Segurar, Pular, Esquerda, 

Direita, Função. A ferramenta Avançar 1 virou Andar, Switch foi retirada e as demais foram 

traduzidas para o português. 

O quadrado vermelho representa um obstáculo que para o robô terá que pular para 

continuar o jogo, a ferramenta pular está associada à ferramenta se-senao: se tiver obstáculo 

pule, senão ande. O quadrado amarelo representa um objeto (peça do robô) que ele deverá pegar 

para ter sucesso na fase. O usuário ao iniciar o jogo terá disponível apenas as ferramentas mais 

simples como andar, segurar, esquerda e direita. O cenário mostrado na Figura 20 é hipotético, 

apenas para mostrar todas as funcionalidades do jogo. Fases mais complexas deve ser avaliadas 

para que não excedam o número de instruções disponíveis.  

A funcionalidade Segurar serve como um subsunçor entre o ato de segurar um objeto 

e guardar um valor em uma variável. A presença de um obstáculo será um subsunçor entre um 

impedimento e a funcionalidade Se-Senão. Os espaços em branco da função auxiliar são 

subsunçores entre a necessidade de mais instruções e o conceito de Função (Modularização). 

Já as funcionalidades Repita-Até e Enquanto serão subsunçores entre o ato do robô precisar 

repetir uma ação e o conceito de Estruturas de Repetição. 
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Figure 19: Cenário do Jogo Final 

A Figura 21 mostra um exemplo de feedback dado ao usuário quando ele termina a 

fase e atinge uma pontuação que lhe dá direito a um troféu. Ao clicar no botão Avançar o 

usuário vai para a próxima fase e a seta para voltar direciona o usuário para o Menu Principal. 

 

 

Figure 20: Feedback 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Como foi visto, os jogos digitais educacionais têm demonstrado grande potencial de 

apoio à educação. Auxiliando no desenvolvimento de habilidades como atenção, concentração, 

resolução de problemas ou até mesmo ajudando a fortalecer de forma divertida os 

conhecimentos adquiridos em escola. 

Por ser, geralmente, um conteúdo de difícil entendimento até mesmo para alunos de 

graduação, verificou-se a necessidade de ensinar os conceitos básicos de Lógica de 

Programação no ensino médio de forma lúdica, uma Teoria que pode auxiliar esse processo é a 

Teoria da Aprendizagem Significativa. Mesmo para estudantes que não venham a seguir a 

carreira de Computação esse conhecimento pode ser útil na sua vida profissional e pessoal. 

Este trabalho de conclusão de curso apresentou o Progaming,  a proposta de um jogo 

digital educativo com foco na aprendizagem significativa de conceitos de introdução a lógica 

de programação para a Windows Store do Windows 8, tendo como público alvo alunos do 

Ensino Médio da Educação Básica. Além disso a proposta visa promover a disseminação do 

pensamento computacional em alunos do ensino médio, despertar o interesse de jovens pela 

ciência da computação, mostrar a importância a introdução da Ciência da Computação no 

currículo da educação básica. As principais contribuições deste trabalho foram: 

 Desenvolvimento de uma proposta de jogo digital educativo, contendo 

requisitos, identidade visual, análise de ferramentas para o desenvolvimento, 

conteúdos inseridos, protótipos de baixa fidelidade. 

 Incentivar o desenvolvimento de jogos como ferramenta de ensino de 

computação; 

 Mostrar o potencial dos jogos na educação e com foco na aprendizagem. 

Como trabalhos futuros pretende-se criar as fases do jogo, além de codificar o software 

proposto utilizando a tecnologia do Microsoft XNA Framework através do Monogame e 

submetê-lo a Windows Store para que possa ser utilizado por qualquer usuário do Windows 8 

através de uma licença gratuita. Pretende-se também realizar testes e experimentos com alunos 

do ensino médio após o software estar disponível para download e avaliar a eficácia do jogo 

em relação aos objetivos propostos por ele. 
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