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Resumo — Este artigo apresenta a concepção do game design 

para um jogo com objetivos educativos para ensino e 

aprendizagem de conceitos e práticas úteis em metodologia 

científica. O jogo é inspirado no jogo de tabuleiro Serpentes e 

Escadas (Snakes and Ladders, em inglês), porém adaptado 

com recursos adicionais para torná-lo focado em metodologia 

científica. Além disso, o jogo será dependente da habilidade e 

do discernimento, ao invés da sorte e aleatoriedade. 

Esperamos que por meio deste jogo os alunos possam 

aprender os componentes essenciais para uma boa pesquisa. 

Palavras-chave – Jogo educacional mobile; Metodologia 

científica; Aprendizagem baseada em jogos. 

I. INTRODUÇÃO 

As práticas de ensino que trazem a pesquisa para dentro 
da sala de aula possibilitam aos estudantes desenvolverem 
o fascínio por temas inerentes a diversas áreas do 
conhecimento e aprimorarem habilidades para a busca e o 
acesso a informações e aprendizagem continuada. Esse 
processo, como um todo, objetiva aprimorar a cultura 
científica e tecnológica dos alunos, de modo a os capacitar 
para interações em um mundo altamente vinculado à ciência 
e à tecnologia. Mas por que aliar o conteúdo de uma 
disciplina com projetos de pesquisa? Qual é o objetivo de 
aliar o ensino com a pesquisa? A ideia de um cenário no 
qual o ensino é pautado pela pesquisa dentro da sala de aula, 
no âmbito escolar, oportuniza ao aluno ser sujeito ativo e 
participante do trabalho, e não somente um espectador [1]. 
Adicionalmente, espera-se do professor que ele, segundo 
[1], “seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como 
princípio científico e educativo e a tenha como atitude 
cotidiana”. Sendo assim, é importante que tanto o estudante 
quanto o professor conheçam as etapas de realização de um 
projeto de pesquisa para que sejam alcançados resultados. 

De acordo com [2], a aprendizagem baseada em jogos 
tem uma boa reputação entre os educadores, e é percebida 
como uma forma envolvente de aprendizagem suplementar 
que pode melhorar o processo educacional. Essa abordagem 
tem sido utilizada em todos os níveis de ensino, incluindo 
educação básica, ensino técnico e superior. Considerando 
[3], o engajamento que um jogo suscita nos jovens do século 
XXI é maior do que uma leitura ou até mesmo um filme. A 
criação de um jogo que possua os elementos corretos de 
game design pode tornar-se uma aplicação atrativa e estar 
presente em smartphones de outros discentes e docentes.  

Diante da oportunidade de harmonizar o ensino com a 
pesquisa, de incentivar a educação científica e desenvolver 
o espírito científico, mas também auxiliar na formação dos 
estudantes e professores por meio da aprendizagem baseada 
em jogos, propomos a concepção do game design para o 
desenvolvimento de um jogo com objetivos educativos para 
ensino e aprendizagem de metodologia científica. 

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. Jogos educacionais 

Embora as palestras e as atividades individuais tenham 
sido muito utilizadas no ensino durante séculos, essas 
ferramentas não são as mais eficazes para envolver os 
alunos. Os jogos digitais podem claramente atrair a atenção 
de crianças e adolescentes. No entanto, é importante avaliar 
até que ponto estes jogos têm impacto no processo 
educacional [3]. Como os jogos digitais têm essa capacidade 
de envolver os jovens e as crianças em experiências de 
aprendizado, isso levou ao surgimento da mídia de 
“entretenimento educacional”, ou “jogos educacionais”, ou 
“jogos educativos”. Por simples observação, fica claro que 
as crianças preferem esse tipo de abordagem ao aprendizado 
[4]. No entanto, parece que muito poucos jogos no mercado 
comercial têm valor educacional [5] [6].  

Há mais de 20 anos os pesquisadores vêm usando jogos 
como meio de pesquisar pessoas [4] [7]. Muitas desses 
estudos fornecem uma ideia de porque os jogos podem ser 
úteis educacionalmente. Os jogos educacionais 
proporcionam aos alunos a oportunidade de aprender 
enquanto participam de uma atividade lúdica. Esses jogos 
podem ter várias formas e podem ser aplicados a 
praticamente qualquer assunto. Há benefícios definidos para 
incorporar jogos na sala de aula. Ao se afastar da tradicional 
aula e dos métodos de ensino das décadas passadas, os 
educadores podem permitir que seus alunos se beneficiem 
de jogos interativos [4]. Os jogos também permitem que os 
alunos interajam com o material de uma forma prática, em 
vez de simplesmente serem apresentados às informações e 
solicitados a retê-los. 

B. Design de jogos 

Os jogos educacionais são considerados atividades 
interativas que devem ser tão motivadoras e atraentes 
quanto os jogos digitais comuns, pois os jogadores devem 
aprender ao invés de apenas se divertir. Apesar de algum 
sucesso limitado nas últimas décadas, os jogos educacionais 
não conseguiram alcançar a adoção ou o sucesso completo. 
Os autores em [8] afirmam que tal falha é o resultado de um 
game design pobre e ruim.  

Para que possamos criar melhores jogos educacionais, 
precisamos alcançar uma melhor compreensão de como 
criar jogos para este setor. Sendo assim, destacamos três 
aspectos do game design que utilizamos na construção 
conceitual do jogo que propomos neste artigo. Em primeiro 
lugar, como os jogadores aprendem ou entendem algo 
enquanto jogam. Em segundo lugar, como o game design 
pode garantir que os jogadores permaneçam motivados para 
jogar o jogo. Por último, como o conteúdo educacional e a 
motivação devem ser consideradas da perspectiva do jogo. 
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C. Interação ludo significante 

É essencial que o design de um jogo com fins 
educacionais seja pensado como uma ferramenta de suporte 
ao processo de ensino e aprendizagem, pois eles contêm 
interações lúdicas com objetivos pedagógicos para o 
desenvolvimento de alguma competência ou habilidade. 
Encontrar um equilíbrio entre entretenimento e educação é 
uma possibilidade que deve ser explorada com muito 
empenho pelos jogos educacionais [9], pois são essas 
interações que trarão um significado para o processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos.  

O bom aproveitamento do uso de jogos como 
instrumentos didático-pedagógicos depende da habilidade 
daqueles que o propõe. Sendo assim são indispensáveis 
transformações nas práticas pedagógicas e compete ao 
docente preparar, organizar e monitorar as atividades de 
ensino utilizando esses recursos com propósito de criar as 
condições ideais para que os alunos dominem os conteúdos, 
desenvolvam a iniciativa, a curiosidade científica, a 
atenção, disciplina, interesse, a independência e a 
criatividade. De modo que a utilização dos jogos possa 
cumprir a sua finalidade educacional e não se reter ao 
simples entretenimento. 

Sendo assim, elaborar jogos para serem educacionais 
implica muito mais do que simplesmente articular a 
incorporação de conteúdo educacionais. 

D. Metodologia científica 

Metodologia pode ser compreendido como o estudo do 
método para se alcançar determinado conhecimento. Demo 
[1] diz que a metodologia é uma preocupação instrumental 
que trata das formas de se fazer ciência e cuida dos 
procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. Ao 
compreendermos a importância da metodologia, 
identificamos que não existe um único método e sim uma 
multiplicidade de métodos que procuram atender as 
necessidades conforme o assunto e a finalidade da pesquisa, 
bem como as várias atividades das ciências.  

De acordo com Kochë [10], pesquisar com métodos não 
significa ter uma atitude duplicadora, pelo contrário, é 
buscar aprimorar um espírito crítico, reflexivo, maduro, que 
possa contribuir para o progresso da sociedade.  

Existem muitas definições sobre quais são os tipos de 
métodos científicos e quais são as etapas essenciais da 
metodologia científica. No entanto, o que nos toca é o 
conceito moderno de método (independentemente do tipo), 
por isso optamos pela definição apresentada inicialmente 
por Bunge [11] que afirma que o método científico é a teoria 
da investigação. A investigação atinge seus objetivos de 
acordo com o método científico se cumpre, ou ao menos 
propõe-se a cumprir, as seguintes etapas [11, p. 25]: 

• Descobrimento do problema – ou lacuna, num conjunto 
de acontecimentos. Se o problema não estiver 
enunciado com clareza, passa-se à etapa seguinte; se 
estiver, passa-se à subsequente;  

• Colocação precisa do problema – ou ainda, a 
recolocação de um velho problema à luz de novos 
conhecimentos (empíricos ou teóricos, substantivos ou 
metodológicos);  

• Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes 
ao problema – ou seja, exame do conhecido para tentar 
resolver o problema;  

• Tentativa de solução do problema com auxílio dos 
meios identificados – se a tentativa resultar inútil, 
passa-se para a etapa seguinte, em caso contrário, à 
subsequente;  

• Invenção de novas ideias – hipóteses, teorias ou 
técnicas ou produção de novos dados empíricos que 
prometam resolver o problema;  

• Obtenção de uma solução – exata ou aproximada do 
problema, com o auxílio do instrumental conceitual ou 
empírico disponível;  

• Investigação das consequências da solução obtida – 
em se tratando de uma teoria, é a busca de prognósticos 
que possam ser feitos com seu auxílio. Em se tratando 
de novos dados, é o exame das consequências que 
possam ter para as teorias relevantes;  

• Prova ou comprovação da solução – confronto da 
solução com a totalidade das teorias e da informação 
empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a 
pesquisa é dada como concluída, até novo aviso. Do 
contrário, passa-se para a etapa seguinte;  

• Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou 
dados empregados na obtenção da solução incorreta – 
esse é, naturalmente, o começo de um novo ciclo de 
investigação [11, p. 25]. 

Nesse contexto, a metodologia de pesquisa assume 
papel interessante, pois tanto docente, quanto discente farão 
uso da pesquisa para aperfeiçoar, colocar em prática e 
construir conhecimento de modo significativo. O professor 
precisa da prática da pesquisa para ensinar, enquanto o 
aluno precisa dela para aprender. 

E. Jogos mobile/online na educação 

O poder interativo e envolvente dos jogos digitais os 
torna uma ferramenta atraente para o ensino e o 
aprendizado. Com o surgimento de tecnologias móveis em 
nossa vida diária, os jogos digitais móveis começam a 
ganhar a atenção de pesquisadores e educadores. Neste 
contexto, os autores do trabalho [12] sintetizam que jogos 
digitais em dispositivos móveis proporcionam uma 
oportunidade única de aprendizado que é onipresente (em 
qualquer lugar, a qualquer hora). 

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias móveis, 
estamos observando uma tendência que move os 
videogames tradicionais ou jogos de computador para jogos 
digitais em dispositivos móveis, como smartphones, tablets 
ou consoles portáteis. Um jogo para celular pode ser 
definido como “um jogo eletrônico jogado em um telefone 
celular, smartphone, computador de mão ou qualquer tipo 
de dispositivo portátil ou sem fio” [12]. Um jogo 
educacional para dispositivos móveis, às vezes conhecido 
como Jogos Sérios Móveis (Mobile Serious Games - MSGs, 
em inglês), é uma integração de jogos para dispositivos 
móveis e conteúdo educacional. Ele conecta a educação às 
experiências cotidianas dos alunos e seus estilos de 
aprendizagem com o objetivo principal de atingir metas, 
resultados e experiências específicas de aprendizagem [13]. 

Além disso, esses dispositivos móveis e as recentes 
tecnologias online são agora uma parte importante da 
cultura, alterando a maneira como as pessoas se comunicam 
e colaboram entre si. Os potenciais benefícios educacionais 
destas novas tecnologias vão além de sua atratividade, 
mobilidade, ubiquidade e uso cotidiano, o que justifica um 
estudo sério sobre seu papel na educação. 
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F. Trabalhos relacionados 

Foi realizada uma de revisão de literatura sobre o uso de 
jogos no ensino de metodologia científica. Dentre os 
trabalhos encontrados, destacamos os seguintes. 

No trabalho [14], os autores apresentam a proposta de 
um jogo de tabuleiro e um jogo digital para o apoio ao 
ensino da disciplina Metodologia Científica. Nesta 
publicação, os autores refletem sobre as possibilidades do 
uso de jogos de tabuleiro e de jogos digitais para o ensino 
de técnicas de pesquisa, além de expor as linhas gerais de 
uma proposta para o desenvolvimento de dois jogos 
projetados para essa finalidade.  

Foi desenvolvido um trabalho em [15], na qual os 
autores propõem um jogo de tabuleiro para apoiar o ensino 
dos princípios da pesquisa científica. Para a concepção deste 
jogo, os autores realizaram revisão de literatura, avaliação 
de jogos e game design. O objetivo era definir boas práticas 
para produção e utilização de jogos de tabuleiro (analógicos 
ou digitais) na disciplina Metodologia Científica. 

Os autores do trabalho em [16] apresentam um versátil 
jogo de tabuleiro denominado “The Research Game”, 
baseado em outro jogo (Jogo da Vida), para abordar os altos 
e baixos do processo de desenvolvimento de uma pesquisa. 
Neste jogo, os pesquisadores devem passar por quatro fases: 
brainstorm, palavras-chave, levantamento bibliográfico e 
escrita. No final, os alunos conquistam créditos com a 
instituição de ensino ou uma bolsa de estudos.  

 Os autores em [17] realizaram uma revisão de literatura 
sobre jogos digitais produzidos para o ensino da 
metodologia da pesquisa científica. Neste trabalho de 
revisão de literatura, os autores também jogaram e 
analisaram os jogos, quando disponíveis. Foram incluídos 
nos resultados apenas jogos digitais desenvolvidos 
especificamente para o ensino de metodologia da pesquisa.  

Além disso, os autores em [17] propõem um modelo de 
boas práticas para jogos elaborados com o intuito de apoiar 
o ensino da metodologia científica, que servirá como apoio 
para concepção deste game design. 

III. METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar uma parte 
do processo de game design de um jogo digital para ensino 
de metodologia científica. Foram utilizadas as seguintes 
técnicas de pesquisa com seus respectivos mecanismos de 
coleta: revisão bibliográfica, entrevistas, formulários, 
investigação documental, observação participativa e análise 
de conteúdo educacional.  

Além disso, foram realizadas reuniões semanais 
presenciais e virtuais com a equipe participante para 
definições de atribuições e contribuições de cada membro 
do grupo de pesquisa. A partir disso, foi possível construir 
esse game design aqui proposto que retrata sinteticamente o 
processo de desenvolvimento do jogo em sua primeira fase. 

IV.  PROPOSTA DO GAME DESIGN 

Serpentes e Escadas é um antigo jogo de tabuleiro 
indiano [18] na qual a nossa proposta se baseia. Escolhemos 
essa estrutura para nosso jogo para destacar como as ações 
de um pesquisador podem ter impactos profundos sobre um 
projeto, mas, ao mesmo tempo, voltas e reviravoltas 
imprevistas que estão fora do controle do pesquisador 
também podem afetar a pesquisa.  

A. Componentes do jogo 

O jogo contém três componentes principais: um 
tabuleiro, um conjunto de vinte cartas; um token para 
representar a posição do jogador no tabuleiro. 

O tabuleiro e o conteúdo estão divididos em cinco 
seções em uma adaptação que se alinha as etapas da 
metodologia de pesquisa expostas anteriormente: Questão 
de pesquisa, Levantamento de dados, Experimentação, 
Análises, Conclusão. 

As cartas serão divididas em dois grupos de acordo com 
a tipo de conduta do pesquisador na pesquisa: falhas/erros; 
e sucessos/acertos. Estas cartas representam possíveis 
condutas do pesquisador em uma pesquisa, que podem 
ajudar no avanço da pesquisa (acertos), ou provocar seu 
retrocesso ou atraso (erros). Caso considere interessante, o 
futuro desenvolvedor pode adicionar imagens as cartas para 
incrementar o aspecto visual do jogo. 

O token que representará a posição do jogador no 
tabuleiro pode ser uma peça, um peão, um símbolo. Esse 
token pode ser pré-definido pelo desenvolvedor, ou pode ser 
escolhido pelo jogador dentro de uma lista símbolos, ou 
imagens, pré-definidos. 

B. Narrativa, cenários e personagens 

Fica a critério do futuro desenvolvedor adicionar uma 
narrativa ao jogo proposto. Um exemplo de narrativa: o 
jogador assume o papel de personagem que é um bolsista de 
iniciação científica que está no início de seu projeto de 
pesquisa, e assim precisa aprender a como agir para que seu 
projeto alcance bons resultados.  

Seguindo a mesma ideia da proposta para a narrativa, 
fica a critério do interessado desenvolvedor adicionar 
cenários ao jogo. Por exemplo, um cenário único como uma 
escola ou universidade; ou ainda a alternativa de vários 
cenários, ou seja, um para cada etapa da pesquisa (sala de 
aulas, bibliotecas, laboratórios, sala de orientação, eventos 
de divulgação). 

C. Mecânica 

O tabuleiro do jogo contém cem casas numeradas entre 
um e cem. As cem casas do tabuleiro serão divididas entre 
as cinco etapas da pesquisa, vinte casas sequenciais para 
cada etapa. O jogador inicia sua jornada na casa número um 
e a cada rodada ele lança um dado de seis faces que 
determinará a quantidade de casas a serem percorridas.  

Espalhadas aleatoriamente pelas casas do tabuleiro 
estarão escadas e serpentes. Preferencialmente, no mínimo 
uma escada e uma serpente para cada uma das cinco etapas 
do jogo. A cada partida, as posições das escadas e serpentes 
serão sorteadas novamente, de modo que a cada nova 
partida, o tabuleiro terá uma configuração diferente.  

O que acontece quando chega em uma casa com escada 
ou serpente? Quando o jogador chegar em uma casa com 
escada, ele avança um determinado número de casas no 
tabuleiro de modo que ele é movido para a etapa 
subsequente. Além disso, ele recebe uma carta aleatória do 
grupo de cartas de sucesso.  

Quando o jogador parar uma casa com uma serpente, ele 
retrocede um determinado número de casas de modo que ele 
é transportador para a etapa anterior. Além disso, ele recebe 
uma carta aleatória do grupo de cartas de falhas. 

A condição de vitória é chegar a última casa do 
tabuleiro. O jogo se encerra quando o jogador alcançar a 
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casa final do tabuleiro. As cartas coletadas ao longo do 
percurso serão exibidas ao jogador, e assim servirão para 
reflexão sobre as condutas (positivas e negativas) ao longo 
de uma pesquisa. 

D. Objetivos de aprendizagem 

Os objetivos de aprendizagem do jogo proposto se 
resumem em que os alunos sejam capazes de descrever as 
cinco etapas do processo de pesquisa (Questão de pesquisa; 
Levantamento de dados; Experimentação; Análises; 
Conclusão), identificar comportamentos de pesquisa 
positivos e negativos e refletir sobre condutas de pesquisa. 

Essa proposta deve ser utilizada em conjunto com a 
ministração dos tópicos de Metodologia Científica, e em 
nenhum momento substituir os ensinamentos do docente, ou 
os conhecimentos de livros e outras obras. 

E. Plataformas e público alvo  

A proposta apresentada pode ser utilizada para 
desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, ou 
web. Caso o leitor julgue interessante, é também possível 
desenvolver o jogo em sua forma física. 

O público alvo desta proposta de game design são 
desenvolvedores, criadores, produtores, professores, alunos 
que desejam implementar/desenvolver um jogo digital para 
ensino de Metodologia Científica. Enquanto o público alvo 
do jogo digital para (produto final) são turmas de 
Metodologia Científica, seus alunos e professores. 

V. CONCLUSÃO 

Apresentamos neste artigo uma contribuição que visa 
facilitar o alinhamento do ensino à pesquisa por meio da 
elaboração do game design de um jogo educacional que por 
sua vez tem como objetivo apresentar e discutir as etapas da 
metodologia de pesquisa científica. 

Esse documento de game design contribui para o futuro 
desenvolvimento do jogo que poderá ser online, ou para 
dispositivos móveis, ou ambos. De modo que esse jogo 
possa ser utilizado como um recurso educacional aberto 
para que alunos possam se familiarizar com métodos e 
técnicas da metodologia de pesquisa, incluindo também 
projetos de iniciação científica. 

Em trabalhos futuros, planejamos desenvolver esse jogo 
e posteriormente utilizá-lo em uma turma de Metodologia 
Científica e novamente coletar feedbacks para 
implementação de futuras melhorias. 
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