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Resumo — Este artigo apresenta um jogo educacional online 

– denominado “SQL Planet” – baseado no conceito de 

aventuras em modo texto com enredo, narrativa e 

personagens. A peculiaridade deste jogo, no entanto, é a de o 

jogador controla seu personagem apenas por meio de 

comandos em linguagem SQL (Structured Query Language). 

Todos os comandos necessários para progredir no jogo são 

inicialmente apresentados, de modo que nenhum 

conhecimento prévio em SQL seja necessário.  

Palavras-chave – Ensino de SQL; Jogo online; Educação 

em TI. 

I.  INTRODUÇÃO 

Este artigo é fruto de um projeto que está em fase de 
desenvolvimento por uma equipe de alunos do curso de 
Ciência da Computação, do Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro campus Ituiutaba. Esta instituição oferece oficinas 
para os alunos algumas vezes por ano, para dar-lhes 
insights sobre a carreira de Tecnologia da Informação (TI) 
e seus estudos. Uma parte integrante desses eventos são 
workshops e hackathons, onde produtos reais são 
desenvolvidos. Oficinas de programação de jogos, a 
programação de robôs e programação de 
microcontroladores são comuns. No entanto, eventos 
relacionados a banco de dados são escassos e raramente 
ocorrem. Diante desta demanda, propomos o 
desenvolvimento do jogo “SQL Planet”, no qual os alunos 
podem aprender SQL e se divertir com isso. Além disso, o 
jogo também poderá ser usado em aulas de disciplinas de 
Banco de Dados, como um exercício de apoio, para que os 
alunos possam atualizar suas habilidades em SQL e avaliar 
o progresso de sua formação.  

A linguagem SQL é composta por várias partes. Uma 
delas é a Linguagem de Definição de Dados (DDL) que é 
responsável por criar tabelas e definir um esquema; 
enquanto outra parte, a Linguagem de Manipulação de 
Dados (DML) é a responsável por inserir, modificar e 
excluir linhas em tabelas e dados que atendem a critérios 
específicos. A parte referente a DDL não é ensinada no 
jogo, porque as tabelas já existem no ambiente do jogo e 
porque achamos que isso vai além do básico. 

A intenção é que, em cerca de uma ou duas horas de 
jogo, o jogador possa dominar os conceitos básicos da 
SQL com comandos SELECT, UPDATE e DELETE, 
agrupamentos, funções de agregação e junções. Com isso, 
tentaremos superar duas barreiras: (a) falta de interesse dos 
alunos nos tópicos de Banco de Dados e linguagem SQL; 
(b) falta de recursos educacionais online e abertos que 
promovam e facilitem o ensino e aprendizagem de 
linguagem SQL. 

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. Aprendizagem baseada em jogos 

Enquanto jogar é uma ótima atividade de lazer que 
pessoas de todas as idades podem desfrutar, os jogos 
também podem ser usados para experiências educacionais 
e de aprendizado [1] [2] [3]. Alguns jogos já foram 
identificados como ferramentas adequadas para melhorar 
funções cognitivas como memória e raciocínio [4]. Outros 
jogos têm o potencial de reverter problemas de função 
cerebral relacionados ao envelhecimento, como perda de 
memória a curto prazo [5]. 

Os processos decisórios necessários para jogar certos 
jogos fazem o cérebro trabalhar intensamente. Esses 
exercícios cognitivos podem variar, desde decisões simples 
até a formulação de estratégias complexas. Crianças e 
adultos de todas as idades podem se beneficiar do estímulo 
mental que a aprendizagem baseada em jogos proporciona 
[1]. Aprendizagem baseada em jogos é um método de 
ensino que permite aos alunos explorar diferentes partes 
dos jogos como uma forma de aprendizagem [6]. Os jogos 
podem ser concebidos por professores e outros 
especialistas em educação de uma forma que equilibre 
assuntos acadêmicos, como a história, com as estratégias, 
regras e aspectos sociais de um jogo [7]. 

Como efeito colateral do avanço tecnológico, a 
aprendizagem baseada em jogos, frequentemente, gera 
conotações negativas devido a sua íntima associação com 
os videogames, o que inevitavelmente levanta questões 
sobre suas consequências. No entanto, esses jogos são 
normalmente projetados em diferentes níveis de habilidade 
e com o objetivo de ajudar os jogadores a reter as 
informações que aprendem e aplicá-las a outras situações 
de resolução de problemas [8]. Muitos desses jogos são 
relevantes para situações da vida real e ajudam as crianças 
a tomar decisões bem embasadas quando necessário. 

A aprendizagem baseada em jogos também pode ser 
realizada na forma de uma atividade colaborativa entre 
alunos e educadores. Este tipo de atividade possibilita a 
criação de novos jogos, ou o aprimoramento de jogos 
existentes, melhorando a experiência de aprendizagem e 
levando a uma profundidade e alcance de que não estão 
disponíveis em outros tipos de recursos de aprendizagem. 

B. Design de jogos 

O desenvolvimento de jogos digitais é tido como uma 
das áreas mais multidisciplinares da Tecnologia da 
Informação, uma vez que permeia diversas áreas do 
conhecimento. As principais características do setor de 
desenvolvimento de jogos são a utilização de gráficos, 
sons, redes, inteligência artificial, matemática e física [9]. 
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A produção de um jogo digital pode abranger diversas 
fases, tais como “conceitual, pré-criação, prototipagem, 
criação/desenvolvimento, versões alfa e beta, e pós-
criação”, além das equipes com especialistas de diversos 
setores, como criação, design, artes visuais, programação, 
áudio, testes e controle de qualidade e marketing.  

A fase de game design é responsável pela elaboração 
do conceito e especificações do jogo, além de definir as 
características principais do jogo, como jogabilidade, 
controles, interfaces, personagens, itens, ações, 
personagens não-controlados pelo jogador, fases e níveis, e 
outros os aspectos gerais do projeto.  

Segundo Shell [10], “O design de jogos é o ato de 
decidir o que um jogo deve ser.” [10]. A partir desta 
definição, podemos dizer que o game design determina a 
jogabilidade, as possibilidades que o jogador terá dentro do 
universo do jogo e as influências que suas decisões terão 
ao longo do progresso deste. Podemos também adicionar a 
essa definição de game design, as condições de vitória e 
derrota, as recompensas e punições, o que o jogador pode 
(ou não pode) controlar, e quais informações o jogador 
recebe e quais ele não tem acesso. Em síntese, o game 
design é essencial pois descreve detalhadamente como se 
comportará a jogabilidade. 

C. Interação lúdica 

No processo de desenvolvimento de jogos, um dos 
principais desafios encontrados remete à interação lúdica 
significativa. A interação lúdica trata-se de todo e qualquer 
tipo de atividade que tem por objetivo proporcionar prazer 
enquanto está sendo executada, ou seja, divertir o 
participante durante sua participação [11]. Neste sentido, a 
interação lúdica é bastante evidente em práticas 
pedagógicas, quando se tem por objetivo ensinar assuntos 
de maneira divertida e compreensível para todos. A 
interação lúdica requer esforço do jogador e traz como 
recompensa uma melhoria de alguma habilidade. Além 
disso, as interações lúdicas são fortes fontes de emoção, 
podem substituir interações triviais por pequenos desafios 
para aumentar a atenção e o interesse do jogador [12]. 

Muitos jogos educativos não tiveram sucesso devido ao 
seu design [2] [13]. Alguns criadores de jogos criaram 
jogos educativos que não são motivadores ou divertidos, e 
mesmo fora do campo da educação, muitos designers de 
jogos cometem esses mesmos erros [8]. Outros designers 
criam um jogo e então adicionam conteúdo educacional a 
ele, assumindo que isso cria um jogo educacional [2] [13] 
[8]. Isso resulta na criação de jogos, a partir de uma 
perspectiva instrucionista, que fornece fatos aos jogadores 
e depois testa seus conhecimentos [14]. No entanto, outras 
perspectivas além do instrutor podem ser aplicadas a jogos. 
Os jogos podem ser projetados a partir de uma perspectiva 
construtivista [15]. Esses jogos envolvem exploração ou 
“jogo livre” e criação de objetos ou mundos. Portanto, 
projetar jogos para serem educacionais envolve muito mais 
do que simplesmente promover a inserção de conteúdo 
educacionais. 

D. Linguagem SQL 

Inspirados pelo trabalho de Edgar Frank Codd [16], os 
pesquisadores da IBM Raymond Boyce e Donald 
Chamberlin, criaram a linguagem SQL em 1970. Hoje, a 
linguagem SQL é o recurso mais conhecido por 
administradores de banco de dados e programadores para a 

execução de comandos em bancos de dados relacionais. 
Essa linguagem possibilita a criação de tabelas, campos, 
índices, atribuição de permissões a usuários, além de 
proporcionar recursos para realização de consultas aos 
dados [17]. Em suma, a linguagem SQL que provê 
recursos para manipulação, gerenciamento e acesso aos 
dados contidos em um sistema de gerenciamento de banco 
de dados (SGBD). 

Conforme esclarecem as autoras, em [17], para que a 
SQL forneça tantos recursos, ela deve ser formada por 
várias partes, cada uma com seu propósito específico. Na 
composição da SQL temos: 

• DQL - Linguagem de Consulta de Dados - Define 
o comando utilizado para que possamos consultar 
(SELECT) os dados armazenados no banco; 

• DML - Linguagem de Manipulação de Dados - 
Define os comandos utilizados para manipulação 
de dados no banco (INSERT, UPDATE e 
DELETE); 

• DDL - Linguagem de Definição de Dados - Define 
os comandos utilizados para criação (CREATE) de 
tabelas, views, índices, atualização dessas 
estruturas (ALTER), assim como a remoção 
(DROP); 

• DCL - Linguagem de Controle de Dados - Define 
os comandos utilizados para controlar o acesso aos 
dados do banco, adicionando (GRANT) e 
removendo (REVOKE) permissões de acesso; 

• DTL - Linguagem de Transação de Dados - Define 
os comandos utilizados para gerenciar as 
transações executadas no banco de dados, como 
iniciar (BEGIN) uma transação, confirmá-la 
(COMMIT) ou desfazê-la (ROLLBACK). 

 
O foco do jogo proposto é o ensino e aprendizagem de 

SQL, especificamente, as partes DQL para consultas e 
visualizações de registros, e DML para manipulação e 
criação de registros.  

E. Trabalhos relacionados 

Encontramos na literatura algumas obras relacionadas 
ao uso de recursos educacionais, objetos de aprendizagem, 
jogos e outras ferramentas, para aprendizagem de SQL. 
Dentre os trabalhos, encontrados destacamos os seguintes. 

Os autores do trabalho [18] criaram o SQL Tutor, que 
se comporta como um sistema de tutoria inteligente de 
SQL para estudantes iniciantes nesta linguagem se 
especializarem na manipulação da base de informações. 
Neste sistema, são apresentados os tópicos referentes a 
SQL e, posteriormente são apresentadas algumas perguntas 
sobre cada assunto. Os alunos devem responder essas 
perguntas corretamente, para avançar para o nível seguinte. 
Esse SQL Tutor, o coach SQL, faz uso de mídias como 
vídeo, som e imagens, para tornar o processo de 
aprendizado mais simples. 

No trabalho [19], os autores desenvolveram um jogo 
com três modos de jogo: (1) modo não-adaptativo; (2) um 
modo que personaliza o jogo de acordo com o estilo de 
aprendizagem do aluno usando um questionário de estilo 
de aprendizagem; e (3) um modo que possui um sistema 
adaptativo dentro do jogo, que se adapta dinamicamente e 
continuamente seu conteúdo de acordo com as interações 
do aluno no jogo. Neste artigo, os autores discutem o 

SBC – Proceedings of SBGames 2019 — ISSN: 2179-2259 Education Track – Short Papers

XVIII SBGames – Rio de Janeiro – RJ – Brazil, October 28th – 31th, 2019 1221



termo adaptabilidade em um contexto de aprendizagem 
baseada em jogos e apresentam os resultados de um estudo 
experimental que investigou as diferenças na eficácia da 
aprendizagem dos diferentes modos de jogo comparados a 
uma aprendizagem tradicional expositiva. 

O autor do trabalho [20], apresenta o desenvolvimento 
de um jogo sério para ensino de SQL. Para criação deste 
jogo, o autor utilizou o sistema de modificação de 
conteúdo original (MODs) para um jogo já existente no 
mercado (Never Winter Nights). 

Na obra [21], os autores apresentam um jogo intitulado 
“LudoSQL”, que foi desenvolvido para servir como 
ferramenta de apoio ao aprendizado nas disciplinas 
introdutórias ao SQL e programação em geral. Segundo os 
autores em [21], o jogo proposto proporciona ao aluno a 
possibilidade de fixar de maneira lúdica o aprendizado 
adquirido em sala de aula. O jogo possui uma interface 
gráfica e conteúdo amigáveis, focados na escrita de 
comandos SQL, com o objetivo de desafiar o aluno a 
aprimorar seus conhecimentos sobre a linguagem SQL. 

 

III. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO 

A. Desenvolvimento do jogo 

Em relação ao estilo de jogo, o “SQL Planet” será um 
jogo online, em modo aventura em texto (text-based 
adventure game, em inglês). Os jogos de aventura em 
modo texto (também conhecidos como ficção interativa) 
são um gênero clássico, em que toda a interação entre jogo 
e jogador ocorre por meio de palavras na tela [22]. Embora 
esse estilo de jogo tenha nascido devido às limitações de 
hardware, os jogos baseados em texto ainda podem ser 
reproduzidos em dispositivos modernos.  

Sobre a implementação, esclarecemos que o jogo “SQL 
Planet” é uma aplicação web que está em fase de 
desenvolvimento. O jogo está sendo desenvolvido 
linguagem HTML para estruturação da aplicação, 
linguagem CSS para visual da aplicação, linguagem PHP 
para conexão como banco de dados, JavaScript para efeitos 
dinâmicos no HTML e CSS. A metodologia AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML) está sendo utilizada 
para mais interatividade a aplicação final, e para atualizar 
pequenas partes da aplicação sem a necessidade de 
recarregar todo o conteúdo HTML.  

Para o sistema de banco de dados, será utilizado o 
SQLite, já que este é baseado em arquivos e, portanto, uma 
nova instância de banco de dados, que pode ser facilmente 
criada para cada execução de jogo. Isso permite, por um 
lado, que os jogos possam ocorrer paralelamente e não 
sejam influenciados entre si, já que cada jogador 
manipulará o jogo em sua própria instância. Outra 
vantagem é a impossibilidade de que solicitações 
maliciosas ou Injeções SQL destruam o jogo. Ao se 
reiniciar o jogo, reinicia-se o esquema de Banco de Dados, 
bem como os dados de cada jogo. Por razões de segurança, 
apenas comandos simples dos tipos SELECT, INSERT, 
UPDATE e DELETE serão suportados, de modo que 
novas tabelas não podem ser criadas, nenhuma informação 
confidencial do sistema é acessada e, ainda, uma consulta 
INSERT recursiva que tente selecionar os dados que foram 
recém inseridos, não será possível.  

Além disso, o tamanho do arquivo de banco de dados 
será monitorado e, quando um tamanho máximo é 
atingido, o jogo será finalizado. Este tamanho ainda será 
definido, mas será algo em torno de alguns kilobytes (kb), 
de modo que não prejudique a jogabilidade do jogo, e nem 
a experiência do usuário. 

B. Narrativa, Cenários, Personagens 

Sobre a narrativa, o enredo do jogo conta a 
história do personagem principal (ainda sem nome 
definido), que será interpretado pelo jogador, que está em 
uma aventura espacial. Nesta aventura espacial o 
personagem principal, em uma de suas viagens 
exploratórias, visita um planeta (ainda sem nome definido) 
onde se encontram os outros personagens (nativos deste 
planeta), que o identificam como uma ameaça e não 
permitem a sua saída, tornando-o cativo. Para prosseguir 
no jogo, o personagem principal tem a sua disposição 
comandos SQL, para obter informações sobre o planeta e 
seus habitantes, bem como cumprir algumas missões que 
possibilitarão sair do planeta visitado. 

Sobre os personagens da narrativa, embora 
nenhum tenha seu nome já definido, podemos listar as 
seguintes figuras:  

• Personagem principal (interpretado pelo jogador), 
que será o protagonista e executará as ações do 
jogador; 

• Personagem guia, que será uma espécie de 
instrutor do jogador, e tem a função de apresentar 
o jogo, mostrar os comandos SQL disponíveis. 
Esse personagem pode vir a funcionar como um 
tutorial do jogo; 

• Demais habitantes do planeta visitado. A princípio 
o planeta será dividido em dois grupos de 
habitantes: um grupo amigável e outro grupo não-
amigável. O protagonista enfrenta situações com a 
participação de um, ou dos dois, grupos. 
Sobre os cenários da narrativa, podemos informar 

que será um jogo em modo texto ambientado no espaço. 
Os cenários disponíveis ao jogador são algumas 
localizações que estão inseridas no planeta, tais como 
cidades, locais de compra e venda de itens, meios de 
transportes.  

As tabelas do banco de dados que estarão 
disponíveis ao jogador auxiliar-lhe-ão no cumprimento da 
sua missão de sair do planeta. Até o atual estágio de 
desenvolvimento do jogo, as tabelas que fazem parte da 
narrativa do jogo são: cidades (id_cidade, nome, prefeito), 
habitantes (id_habitante, nome, id_cidade, gênero, 
profissão, moeda, status), item (nome, proprietário), 
transporte (id_transporte, nome, proprietário). 

C. Considerações didáticas 

Em relação às considerações didáticas, o objetivo é o 
desenvolvimento de um jogo educacional para ganho de 
competências relacionadas à formulação de consultas SQL. 
Ao comparar o jogo proposto com o modo clássico para 
ensinar e aprender SQL, ou seja, literatura, livros, tutoriais 
e aulas expositivas, percebemos duas grandes vantagens: 
(1) a aprendizagem baseada em jogos; e (2) uma história e 
uma narrativa interativa, na qual os alunos são motivados a 
aprender e construir seu conhecimento. Ou seja, o conceito 
de aprender fazendo (learning-by-doing [23] [24]) está 
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presente em todas as nuances do recurso educacional 
proposto. 

O SQL Planet se enquadra na categoria de treinamento 
baseado em computador com elementos de jogo [1]. 
Dentre as características principais desse tipo de jogo, 
destacamos que o próprio usuário influencia a 
jogabilidade, a diversão, a motivação para ganhar o jogo, e 
paralelamente está sendo acompanhado por uma narrativa 
interessante e divertida.  

IV. CONCLUSÃO 

Na educação em TI nas escolas, um dos objetivos é 
esclarecer aos alunos sem experiência em programação 
que eles devem ser muito precisos em uma linguagem de 
programação, para que o computador possa executar 
corretamente aquilo que o programador deseja. A mistura 
de material didático e recursos educacionais, ou seja, a 
combinação de consultas SQL com uma história e uma 
narrativa cativantes, provavelmente será bem recebida 
pelos alunos, bem como pelos professores. 

Completada a fase desenvolvimento do jogo, 
testaremos a efetividade e receptividade deste recurso 
educacional em uma disciplina de Banco de Dados, e, 
assim, coletar feedbacks para possíveis melhorias e 
aprimoramentos. Projetamos também verificar a eficiência 
deste recurso frente a outros recursos educacionais 
elaborados para o ensino e aprendizagem de linguagem 
SQL (online ou não). Futuramente, realizar os ajustes, 
aprimoramentos e melhorias no jogo para que seja possível 
disponibilizar o jogo como um recurso educacional aberto. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro pelo apoio financeiro por meio do Edital 014/2018 
para realização desta pesquisa. 

REFERÊNCIAS 

[1]  M. Prensky, Aprendizagem baseada em jogos digitais, São Paulo: 

SENAC, 2012.  

[2]  R. R. Silva, J. C. Fernandes e R. P. d. Santos, “Os jogos educativos 

no contexto do SBIE: uma revisão sistemática de Literatura,” em 

XXIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Fortaleza, 

2018.  

[3]  J. Spaulding, “Technology Enhanced Learning and Education,” 

Encyclopedia of E-Leadership, Counseling and Training, pp. 642-

655., 2012.  

[4]  D. K. Ramos e F. R. Segundo, “Jogos Digitais na Escola: 

aprimorando a atenção e a flexibilidade cognitiva,” Educação & 

Realidade, pp. 531-550, 2018.  

[5]  L. F. Duarte, A. d. J. Pedroso, W. d. S. C. Maciel, S. d. S. Vitorino 

e G. M. C. Anacleto, “Envelhecimento e mémoria - jogos e 

atividades na terceira idade,” Revista Científica UMC, 2018.  

[6]  T. Hainey, T. M. Connolly, E. A. Boyle, A. Wilson e A. Razak, “A 

systematic literature review of games-based learning empirical 

evidence in primary education,” Computers & Education, pp. 202-

223, 2016.  

[7]  A. L. F. Batista, Guia para ensino de programação baseado em 

construção de jogos, Florianópolis/SC: Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2017.  

[8]  D. K. Ramos e M. C. Oliveira, “Jogos digitais na aquisição de uma 

língua estrangeira: uma revisão de literatura,” Revista Educação e 

Linguagens, pp. 7-13, 2018.  

[9]  E. P. Arruda, Fundamentos para o desenvolvimento de jogos 

digitais, Porto Alegre: Bookman, 2014.  

[10]  J. Schell, A arte de Game Design, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

[11]  T. M. Kishimoto, Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação, 

Cortez, 2017.  

[12]  K. Salen e E. Zimmerman, Regras do jogo: fundamentos do design 

de jogos, São Paulo: Blucher, 2012.  

[13]  K. Fernandes, E. Aranha e M. Lucena, “Estratégias para Elaboração 

de Game Design de Jogos Digitais Educativos: uma Revisão 

Sistemática,” em XXIX Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação, Fortaleza, 2018.  

[14]  Y. B. Kafai, “Playing and making games for learning: Instructionist 

and constructionist perspectives for game studies,” Games and 

culture, pp. 36-40, 2006.  

[15]  A. C. Orth e C. L. d. O. Melo, “Utilização dos jogos lúdicos como 

instrumento construtivista no ensino da Matemática,” ÁGORA 

Revista Eletrônica, pp. 148-155, 2016.  

[16]  E. F. Codd, “A relational model of data for large shared data 

banks,” Commuunications of the ACM, pp. 377-387, 1970.  

[17]  V. Cardoso e G. Cardoso, Linguagem Em SQL - Fundamentos e 

Práticas, São Paulo: Saraiva, 2013.  

[18]  M. I. E. Agha, A. M. Jarghon e S. S. Abu-Naser, “SQL Tutor for 

Novice Students,” International Journal of Academic Information 

Systems Research, pp. 1-7, 2018.  

[19]  M. Soflano, T. M. Connolly e T. Hainey, “An application of 

adaptive games-based learning based on learning style to teach 

SQL,” Computers & Education, pp. 192-211, August 2015.  

[20]  M. Soflano, “Modding in Serious Games: Teaching Structured 

Query Language (SQL) Using NeverWinter Nights,” Serious 

Games and Edutainment Applications, pp. 347-368, 2011.  

[21]  P. B. Ribeiro e E. F. Santos, “LudoSQL: Jogo de Apoio ao 

Aprendizado de Comandos Básicos do SQL,” Caderno de Estudos 

Tecnológicos, p. 14, 2016.  

[22]  M. A. Côté, Á. Kádár, X. Yuan, B. Kybartas, T. Barnes, E. Fine, J. 

Moore, M. Hausknecht, L. E. Asri, M. Adada e W. Tay, 

“Textworld: A learning environment for text-based games,” arXiv 

preprint arXiv:1806.11532, pp. 1-29, 29 Jun 2018.  

[23]  R. C. Schank, T. R. Berman e K. A. Macpherson, “Learning by 

doing,” Instructional-design theories and models: A new paradigm 

of instructional theory, pp. 161-181, 1999.  

[24]  Y. Anzai e H. A. Simon, “The theory of learning by doing,” 

Psychological review, pp. 124-140, 1979.  

 
 

SBC – Proceedings of SBGames 2019 — ISSN: 2179-2259 Education Track – Short Papers

XVIII SBGames – Rio de Janeiro – RJ – Brazil, October 28th – 31th, 2019 1223


