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Resumo

Este  trabalho  discute  uma  proposta  de  ensino-
aprendizagem  que  alinha  a  primeira  disciplina  de 
programação  de  jogos  digitais  juntamente  com  a 
introdução de princípios de design patterns. Acredita-
se que esta abordagem permitirá ao aluno desenvolver 
seu primeiro jogo digital amparado em boas práticas de 
construção de software. A ideia essencial é evitar que o 
aluno  atravesse  uma  primeira  disciplina  de 
programação em games projetando e codificando jogos 
de  forma  ad-hoc,  ou  seja,  reforçando  hábitos  e 
pensamentos  que  posteriormente  serão  difíceis  de 
serem removidos segundo a experiência dos autores.
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1. Introdução

A  Associação  Internacional  dos  Desenvolvedores 
de  Videogames  (IDGA)  é  citada  na  literatura  como 
referência  para  as  instituições  educacionais  que 
desejam estruturar  cursos para capacitar  profissionais 
para a  indústria de videogames  [Hewner e Guzdial, 
2010 ; Roden e Etheredge, 2007; Parberry et al, 2005]. 
Um dos temas cobertos pelo currículo de referência da 
IDGA  trata  da  disciplina  de  programação  de 
videogames  [IDGA,  2008].  A  programação  de 
videogames é uma competência central para todos os 
cursos que possuem o objetivo de capacitar seus alunos 
para  ocupar  uma  das  várias  posições  no  mercado 
relacionadas a essa atividade, ou seja,  programação do 
jogo, do motor e/ou de ferramentas.  No currículo de 
referência da IDGA o tema programação de games é 
enfatizado  como  uma  derivação  das  disciplinas 
tradicionais apresentadas pelas áreas de computação ou 
sistemas  de  informação  com  enfoque  aplicado  à 
indústria  de  games.  Apesar  da  IDGA  fornecer  uma 
longa  lista  de  tópicos  em  sua  ementa  que  sugerem 
quais seriam as competências e habilidades necessárias 
a disciplina de programação de jogos digitais, ela não 
prescreve  qualquer  detalhe  dos conteúdos,  ordem ou 
importância dos temas. Comparando o atual estado do 
currículo de referência da IDGA com iniciativas mais 
maduras  em  outras  áreas  da  produção  de  software, 
como o currículo IEEE/ACM para computação[Interim 
Review  Task  Force,  2008],  é  possível  perceber  que 
ainda existe um longo caminho de maturação para as 
questões  relativas  à  estruturação  de  um currículo  de 
referência  mais  sólido.  Considerando  então  que  a 
IDGA  fornece  somente  uma  referência  superficial 
neste  momento,  fica  a  critério  de  cada  instituição 
detalhar  em  profundidade  e  organizar  sua  proposta 

curricular refletindo seu ambiente local, seus recursos e 
objetivos do curso dentro da comunidade em que está 
inserida. 

Este trabalho pretende contribuir com este debate 
iniciando  uma  reflexão  sobre  um  tema  importante, 
também amparado na  ementa da  IDGA,  sobre  como 
introduzir  os  princípios  de  projeto  de  software 
conhecidos  como  design  patterns  dentro  de  um 
currículo de programação de games. 

2. Motivação

Alguns autores já relataram os possíveis benefícios 
que  os  design  patterns  podem trazer  ao  processo  de 
desenvolvimento  de  videogames  [Lewis  e  Whitehead, 
2011;  Ampatzoglou  e   Chatzigeorgiou,  2007]. Estes 
benefícios  promovem  um  impacto  positivo  na 
comunicação  da  equipe  e  contribuem  para  melhorar 
aspectos  técnicos  como  organização,  documentação, 
manutenção,  evolução  e  principalmente  reuso  dos 
códigos que compõem um videogame. Além disto, um 
estudo recente também sugere que a própria indústria 
de jogos digitais procura contratar programadores que 
se mostram capazes de compreender e realizar um bom 
design de software dentro do paradigma de orientação 
a objetos [Hewner e Guzdial, 2010]. 

Conforme  apontado  por  Gómez-Martin,  Jimenez-
Díaz, e Arroyo-Gallardo (2009), a melhor maneira para 
os  alunos aprenderem sobre  design pattern  é  utilizar 
uma  abordagem  integrada  e  prática.  Segundo  estes 
autores  não  é  suficiente  apresentar  um  catálogo  de 
design patterns isoladamente aos alunos. É necessário 
criar  condições  para  que  os  estudantes  percebam  a 
integração entre os vários padrões e sua contribuição 
para o produto final.

Neste  sentido  o  trabalho  de  Gestwicki  e  Sun 
(2008),  que  inspirou  esta  proposta, mostra  uma 
abordagem instrucional na qual o desenvolvimento de 
um  jogo  digital  cria  o  contexto  para  o  ensino-
aprendizagem dos design patterns de forma integrada e 
prática.  Apesar  do propósito original  dos autores  em 
utilizar a construção de um videogame era motivar os 
alunos  oriundos de um curso clássico de computação, 
acredita-se que o trabalho citado pode ser adaptado e 
expandido  para  transformar-se  na  primeira  disciplina 
de  programação  de  jogos  dentro  de  um  curso  de 
desenvolvimento de jogos digitais.

3. Proposta

O  objetivo  desta  proposta  é  introduzir  e  criar 
condições  para  o  aluno  exercitar  as  técnicas  básicas 
para  a  programação de  um videogame enfatizando  a 
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importância  dos  design  pattern  ao  longo  deste 
processo.  Conforme dito anteriormente, as instituições 
envolvidas  com  a  criação  das  disciplinas  de 
programação  de  videogames  enfrentam  um  dilema 
inicial comum sobre o caminho a ser seguido: adotar 
ferramentas  de  mercado,  motores  e  frameworks,  ou 
iniciar a partir de uma linguagem de programação de 
propósito  geral  e  uma  biblioteca  gráfica  [Ritzhaupt, 
2009; Parberry et al, 2005]. Esta proposta defende o uso 
de uma linguagem de propósito geral em oposição aos 
frameworks ou motores já estabelecidos no mercado. 
Esta escolha é intencional e tem dois objetivos: 

a) além de oferecer ao aluno um produto complexo 
o  suficiente  para  trabalhar  os  design  patterns 
[Gestwicki  e  Sun,  2008],  também  cria-se  uma 
experiência  concreta  para  uma discussão  introdutória 
sobre frameworks e motores de jogos. É esperado que 
esta experiência posteriormente facilite  a inclusão de 
temas  mais  complexos  em  disciplinas  futuras  sobre 
arquitetura de motores  e projeto de frameworks para 
jogos; 

b)  gerar modelos mentais que permitirão ao aluno 
uma  rápida  compreensão  e  adaptação  aos  vários 
produtos existentes no mercado quando necessário ou 
em disciplinas posteriores.

A  adoção  de  uma  linguagem  de  propósito  geral 
delimita  também  um  pré-requisito  da  disciplina,  ou 
seja,  o  aluno  já  deve  ter  concluído  programação 
orientada a objetos. Os conhecimentos sobre design de 
jogos e arte não são obrigatórios porque a proposta da 
disciplina limita-se e enfatiza as questões técnicas de 
programação  de  jogos.  O  design  e  o  tema  do  jogo 
utilizados ao longo da disciplina são controlados pelo 
professor e são únicos para toda a turma. Esta decisão 
pretende deixar claro ao aluno desde o princípio que as 
atribuições do design e do programador de jogos são 
diferentes  [Masuch e Nacke,  2004].  Os alunos serão 
encorajados  a  perceber  esta  restrição  como  uma 
experiência  real  da  indústria  onde  na  posição  de 
desenvolvedor de jogos os artefatos de design já estão 
previamente definidos e o programador precisar  lidar 
com  um  fluxo  constante  de  solicitações  de 
manutenção, adaptação e evolução do código do jogo. 
Um único jogo, design e tema também encorajam as 
discussões  e  a  troca  de  informações  entre  os  alunos 
dados  uma experiência e artefatos comuns. Soma-se a 
isso a necessidade de facilitar a gestão da rotina das 
aulas pelo professor.

As  técnicas  de  programação  de  jogos  que  serão 
discutidas  durante  a  disciplina  estão  centradas  nos 
jogos 2D e versam sobre: o laço do jogo; renderização 
de imagens; sprite sheets, animação; fontes; tile maps; 
técnicas com partículas; som; interação e controle do 
jogo;  interface  gráfica  do  usuário  para  o  jogo, 
gerenciamento de colisão; introdução a IA aplicada a 
jogos;  e  introdução  a  construção  de  jogos  em  rede. 
Assim como os autores Roden e Etheredge (2007) esta 
proposta evita discutir técnicas 3D em uma disciplina 
introdutória e desencoraja qualquer iniciativa por parte 
do aluno que amplie a complexidade e o propósito da 
instrução. 

As aulas serão ministradas através de um processo 
incremental  onde  o  professor  constrói  um  jogo  ao 
longo da disciplina  com os alunos.  A construção  do 
jogo é feita de forma iterativa e em cada uma das aulas 
novos conceitos são acrescentados e novos códigos são 
liberados aos alunos para ampliar o artefato anterior. 
Neste cenário o jogo escolhido deve ser simples e ao 
mesmo  tempo  cobrir  os  conceitos  iniciais  de 
programação  de  games  seguindo  os  moldes  do 
experimento  instrucional  que  formulou  o  jogo 
chamado  EEClone  [Gestwicki,  2007].  Sempre  que 
oportuno  o  professor  deve  mostrar  ao  aluno  o  jogo 
funcionando,  mesmo  em  suas  várias  etapas 
intermediárias de construção. O objetivo desta prática é 
ampliar a motivação dos alunos e criar oportunidades 
para  aplicar  o  princípio  instrucional  de  que  a 
aprendizagem  é  mais  efetiva  quando  se  parte  dos 
exemplos  concretos  para  os  conceitos  abstratos 
[Koedinger, 2002]. 

A partir do código apresentado pelo professor, os 
alunos devem realizar atividades de natureza formativa 
e  somativa  que  irão  compor  sua  avaliação.  Entre  as 
atividades planejadas para a proposta destacam-se: 

a)  os  exercícios  serão  desenhados  e  aplicados  de 
forma que o aluno possa acrescentar ao código base do 
jogo que o professor irá utilizar ao longo da disciplina. 
Também serão  encorajadas  atividades  de  refatoração 
de código e conversão do paradigma procedural  para 
orientação a objetos; 

b) o projeto final da disciplina utilizará também o 
código  apresentado  em  sala  de  aula.  Contudo  o 
professor  irá  solicitar  alterações  ou  inclusões  mais 
abrangentes na forma de extensões dos níveis do jogo 
ou a inclusão de novas funcionalidades.  A avaliação 
dos projetos solicitados poderão ser feitos com base em 
testes  do jogo que podem ser  abertos  ao público ou 
revisão pelos pares.  Outra opção também importante, 
contudo  mais  complexa  de  implementação,  são  os 
trabalhos em equipe voltados para um único artefato a 
ser  produzido  em conjunto  por  toda  a  turma.  Nesta 
atividade todos colaboram para o desenvolvimento de 
um único jogo, o que deve proporcionar ao aluno uma 
experiência mais próxima das atividades e práticas de 
um projeto real. Esta abordagem potencialmente pode 
formar um portfólio mais elaborado e uma experiência 
de trabalhar em equipe mais profunda e significativa.

 4. Metodologia

Apesar das várias ideias colocadas nesta proposta 
estarem em estágio avançado dentro da materialização 
de um plano pedagógico concreto,  a  conclusão desta 
etapa somente esta prevista para o final de 2011. Junto 
à conclusão do plano pedagógico detalhado pretende-
se também descrever uma metodologia para avaliar o 
impacto da inclusão da nova proposta em sala de aula. 
Para  isso  um  estudo  será  conduzido  em  uma  das 
unidades da FATEC que oferecem cursos de tecnologia 
em desenvolvimento  de  jogos  digitais.  A  FATEC  é 
uma instituição pública de ensino superior e de caráter 
profissionalizante mantida pelo governo do estado de 
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São Paulo. Entre as muitas unidades espalhadas pelo 
estado atualmente  quatro centros  oferecem um curso 
relacionado  ao  desenvolvimento  de  jogos.  Vários 
desses  centros  oferecem  o  curso  em  dois  turnos, 
geralmente matutino e noturno. A estratégia básica de 
avaliação  é  colocar  uma  turma  piloto  no  primeiro 
semestre  de 2012.  Esta turma piloto será  comparada 
com  outras  classes  que  permanecerão  utilizando  a 
estrutura  atual.  Em  agosto  de  2012  pretende-se 
finalizar  um  relatório  contendo  uma  avaliação 
quantitativa e qualitativa deste estudo comparativo.

5. Conclusão

Conforme  outros  grupos  já  demonstraram  é 
importante  tratar  questões  de  currículo,  ensino  e 
aprendizagem de disciplinas específicas da área dentro 
dos eventos acadêmicos promovidos pela comunidade. 
Esta ação favorece a troca de experiências e ideias e a 
divulgação de boas práticas pedagógicas e de gestão. 
No  caso  específico  dos  cursos  de  tecnologia  em 
desenvolvimento  de  jogos  digitais  aprovados  pelo 
MEC  no  Brasil  essa  é  uma  necessidade  ainda  mais 
atual, conforme apontou apropriadamente um membro 
da lista de discussão da Sbgames recentemente:  “Em 
relação a necessidade de um Currículo Referência, por 
mais  que  eu  não  goste  do  engessamento,  é  melhor 
propor algo do que deixar que o MEC arbitre quando o 
curso de Jogos passar a pertencer ao ciclo de avaliação. 
Quando isso acontecer, mesmo cursos bons podem ser 
prejudicados  por  não  abordar  o  que  o  MEC  define 
como  necessário  para  a  formação  de  um  bom 
profissional.”

Mais  do  que  expor  este  projeto  pedagógico  em 
andamento às críticas e contribuições da comunidade, 
este trabalho também pretende iniciar a discussão da 
necessidade  de  criação  de  trilhas  específicas  para 
disseminar  as  práticas  de  ensino-aprendizagem  das 
disciplinas  de  jogos  digitais  nos  moldes  de  outras 
iniciativas que já são feitas em fóruns internacionais.
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