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RESUMO 

O trabalho vinculado ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas Educacionais, e do 
Observatório de Escolarização de alunos com deficiência intelectual do Programa de Pós-
Graduação em Educação, tem por objeto de estudo os processos de aprendizagem de crianças 
com e sem deficiência intelectual envolvidas em atividades colaborativas de criação de jogos 
digitais. O problema consiste em analisar como se dá o processo de aprendizagem e 
elaboração conceitual de crianças com e sem deficiência intelectual em atividades 
colaborativas de criação de jogos digitais 
proposto por Alves (2017), qual o papel da mediação na aprendizagem por meio destas 
atividades e como se estrutura o processo pedagógico de construção de jogos digitais por 
crianças. A tese é de que a colaboração inter pares no processo mediado de criação de um 
jogo digital, possibilita às crianças aprenderem significados, comportamentos e tecnologias 
complexas, os quais contribuem para a inclusão escolar. A tese se sustenta no entendimento 
de que a construção coletiva e mediada de jogos digitais, determinada por construções 
intelectuais simbólicas coletivas e colaborativas de aprendizagem, traduzem-se no 
desenvolvimento individual das funções psicológicas superiores. O objetivo geral do estudo é 
analisar o processo de aprendizagem de crianças com e sem deficiência intelectual em 
atividade colaborativa e mediada de criação de jogos digitais na escola. Mais especificamente 
busca-se: a) conhecer as experiências de aprendizagem das crianças, participantes da 
pesquisa; b) examinar produções, comportamento e interação das crianças com deficiência 
intelectual em atividades colaborativas com jogos digitais e analógicos; c) analisar o processo 
de elaboração conceitual dos alunos com e sem deficiência nas atividades colaborativas de 
elaboração do jogo digital; d) descrever o processo pedagógico de criação de jogos digitais 
por crianças na escola; e) examinar o papel da mediação na aprendizagem dos alunos em 
atividade colaborativa no processo de criação de jogos digitais. A tese tem por referenciais 
teórico-metodológicos os pressupostos da abordagem histórico-cultural de Vygotsky 
profundamente relacionados a aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e sua 
inclusão escolar: a coletividade, a colaboração, a interação inter pares, a experiência e a 
mediação simbólica. Adotou-se a abordagem qualitativa da pesquisa, baseada no Design-
Based Research (DBR), proposto por Brown e Collins, a qual, por meio de ciclos interativos 
de estudos e intervenções, permite promover mudanças educacionais práticas. Participaram da 
pesquisa quatro alunos com nove anos  dois meninos, sendo um deles diagnosticado com 
Autismo associado à deficiência intelectual, duas meninas, uma com diagnóstico de 
deficiência intelectual  do 3º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública de 
ensino de Itajaí. Desenvolveram-se com as crianças, oficinas semanais com duração de uma a 
duas horas aula num período de seis meses, para as quais adotaram-se técnicas das áreas de 
design de jogos e computação, com vistas a criação de um jogo digital, bem como técnicas 
pedagógicas que requereram a mediação, o compartilhamento de ideias e o trabalho coletivo. 
Com base no movimento de configuração e reconfiguração das estratégias e etapas de coleta 
de dados, a teoria e o método experimental de Vygotsky foi utilizado como referencial para as 
análises do material coletado em entrevistas, observações, filmagens e documentos. A Escala 
de Envolvimento da Criança adaptada à atividade colaborativa, foi o instrumento adotado para 
identificar as possibilidades de aprendizagem, a qualidade das mediações e a interação das 
crianças durante a atividade colaborativa e criativa a partir da análise do envolvimento. O 
estudo evidencia que a criação de jogos digitais por crianças na escola, possibilita o 
desenvolvimento de formas complexas de aprendizagem, uma vez que o trabalho colaborativo 
favorece as trocas sociais, e delas resultam mudanças significativas de comportamento, pois 
afeta o indivíduo emocional e intelectualmente, gerando aprendizagens completamente novas. 
 
Palavras-chave: Jogos digitais, inclusão, aprendizagem, deficiência, atividade colaborativa. 
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ABSTRACT 

The object of this study, which is linked to the research line of Basic and Higher Education 
Policies and to the research group Observatory of Educational Policies of the Postgraduate 
Program in Education of the University of Vale do Itajaí, is the study of the learning 
processes of children with e without intellectual disabilities involved in collaborative 
activities for creating digital games. The problem is to analyze how the process of 
learning and conceptual definition occurs when dealing with collaborative activities for the 
creation of digital games through the framework "Eu fiz meu game" (I constructed my game) 
proposed by Alves (2017), what is the role of mediation in the learning process when using 
these activities, and how the pedagogical process of building digital games is structured. The 
thesis is that inter-peer collaboration in the mediated process of creating a digital game 
enables children to learn complex meanings, behaviors and technologies, which contribute to 
school inclusion. The thesis is based on the understanding that the collective and mediated 
construction of digital games, determined by collective and collaborative symbolic intellectual 
constructions of learning, is translated to the individual development of higher psychological 
functions. The general objective of this study is to analyze the learning process of children 
with and without intellectual disabilities in collaborative and mediated activities for creating 
digital games in school. More specifically, it seeks to: a) identify the learning experiences of 
the children in the study; b) examine the productions, behavior and interaction of the children 
with intellectual disabilities in the collaborative activities when using digital and analog 
games; c) analyze the process of conceptual design of students with and without disabilities in 
the collaborative activities for creating the digital game; d) describe the pedagogical process 
used by children for creating digital games in school; e) examine the role of mediation in 
collaborative learning in the process used for creating digital games. For theoretical-
methodological references, the thesis uses the assumptions of Vygotsky's historical-cultural 
approach, which are deeply related to the learning of students with intellectual disabilities and 
the inclusion of these in the school: community, collaboration, inter-peer interaction, 
experience and symbolic mediation. We adopted the qualitative approach, based on the 
Design-Based Research (DBR) proposed by Brown and Collins. This model allows to 
promote practical educational changes through interactive cycles of studies and interventions. 
Four 9yo students - two boys, one of them diagnosed with Autism associated with intellectual 
disability, and two girls, one with a diagnosis of intellectual disability. All students were in 
the 3rd year of elementary school in a public school in Itajaí. Students were offered a weekly 
workshop lasting from one to two class hours during six months. In these workshops, 
techniques used in games design and computing were adopted, and the objective was to create 
a digital game, as well as pedagogical techniques that required mediation, sharing of ideas and 
collective work. Based on the configuration and reconfiguration of strategies and stages of 
data collection, Vygotsky's theory and experimental method was used as a reference for the 
analysis of material collected in interviews, observations, video recordings and documents. 
The Child Involvement Scale, adapted to the collaborative activity, was the instrument 
adopted to identify learning possibilities, the quality of mediations and the interactions of the 
children during the collaborative and creative activities. The study shows that the creation of 
digital games by children in schools enables the development of complex forms of learning, 
since collaboration favors social exchanges, and, in this experience, children took active roles 
in their learning relations, resulting in significant changes of behavior, since the individual is 
emotionally and intellectually involved, generating completely new learning. 
 
Keywords: Digital games, inclusion, learning, disability, collaborative activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao iniciar a minha participação no Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas 

Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do 

Itajaí, no primeiro semestre do ano de 2014, fui convidada a participar do Projeto de pesquisa 

intitulado: Desenvolvimento de Soluções em Interação para Jogos Digitais Acessíveis (2013), 

fomentado pelo CNPq. O projeto buscou consolidar pesquisas e práticas integradas sobre 

educação, políticas públicas educacionais e tecnologias em design acessível para a inclusão 

escolar de crianças e adolescentes com deficiências. Seu objetivo principal foi 

desenvolver, adaptar e avaliar jogos digitais, tendo por base o conceito de design universal e 

de interfaces naturais utilizando dispositivos não convencionais de interação para 

acessibilidade de crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

 

Entre outras metas, o projeto buscou levantar o conhecimento produzido sobre 

aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e avaliar a qualidade do envolvimento e 

interação da criança com o jogo produzido. Considerou-se que, por estar intimamente 

articulado à melhoria dos processos pedagógicos e de aprendizagem, o desenvolvimento de 

soluções digitais requeria a atuação de um pesquisador da área da pedagogia. 

Minha participação neste projeto como pedagoga foi determinante para a construção 

da proposta de tese. A observação dos processos de criação dos jogos, a vivência dos 

momentos criativos e interativos com as crianças na escola  na Sala de Recursos e/ou nas 

classes regulares  e as análises que fomos realizando nas etapas de investigação foram muito 

produtivas e suscitaram meu interesse por analisar, de modo mais detido, os processos de 

aprendizagem de crianças com e sem deficiência intelectual inseridas nessas experiências de 

jogos e de criação de jogos. Associado a isso, também têm sido relevantes minhas 

experiências na equipe interdisciplinar com pesquisadores das áreas de Ciências da 

Computação e do Design, oportunidade na qual pudemos discutir a pesquisa desde diferentes 

perspectivas.   

Além de consubstanciar os estudos realizados pelo grupo de pesquisa 

do Observatório de Políticas Educacionais do PPGE/UNIVALI, este estudo articula-se com 

um projeto mais amplo em desenvolvimento no Observatório de Escolarização de Alunos 

com Deficiência Intelectual, em desenvolvimento nas três universidades vinculadas  UFRRJ, 

UDESC e UNIVALI - a proposta deste projeto financiado pela CAPES, foi apresentada ao 
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Comitê de Ética da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, instituição que assume a 

coordenação geral deste projeto aprovado sob o Protocolo No
 272/2012 (Anexo B). 

Tais experiências contribuíram para a definição de um objeto de pesquisa afinado 

com o de outra colega pesquisadora da área da ciência da computação e doutoranda no mesmo 

Programa de Educação. Nossa intenção de pesquisa, apesar de diferente, converge para a 

criação de jogos digitais por crianças. A ela interessou investigar o processo metodológico de 

criação  o qual envolve articulação entre atividade de criação pelas crianças e transposição 

para linguagem gráfica e digital mediada por acadêmicos de design e computação  e a mim 

interessou perceber os processos de aprendizagem de crianças com e sem deficiência 

intelectual envolvidas nesta atividade colaborativa com outras crianças não deficientes e 

acadêmicos. Desse modo, nossas pesquisas foram convergentes, ocorreram de forma 

conjunta, utilizaram como a base para a analise os mesmos dados coletados, mas sob 

perspectivas de olhares diferenciados. 

Proponho desse modo, o acompanhamento de todo processo metodológico criado e 

aplicado em parceria a fim de verificar a qualidade das mediações, analisar o processo 

pedagógico durante a criação do jogo e identificar o processo de elaboração conceitual dos 

alunos nas atividades de criação. Defendo a tese de que a colaboração inter pares no processo 

mediado de criação de jogo digital possibilita às crianças aprenderem significados, 

comportamentos e tecnologias complexas, os quais contribuem para a inclusão escolar.  

Neste sentido, tornou-se imprescindível neste estudo a atividade de pesquisa, em 

colaboração com diversas áreas do conhecimento, a fim de estabelecer um diálogo entre as 

ciências de forma que o resultado desta pesquisa fosse efetivo e atingisse seus objetivos.  

Conforme Vygotsky1:  

Como Ciência da Educação, a pedagogia precisa estabelecer com precisão e clareza 
como deve ser organizada essa fluência, que formas ela pode assumir, que 
procedimentos utiliza e qual deve ser sua orientação. A outra tarefa consiste em 
elucidar quais são as leis as quais se subordina o próprio desenvolvimento do 
organismo a ser influenciado. Ao depender de todos esses fatores, a pedagogia 
abrange vários âmbitos totalmente diferentes do conhecimento. Por um lado, visto 
que coloca o problema da criança, inclui-se na área das ciências biológicas, isto é, 
[as ciências] naturais. Por outro, como toda a educação se propõe determinados 
ideais, fins ou normas, a pedagogia deve estar relacionada às ciências filosóficas ou 
normativas. (VYGOTSKY, 2003, p. 37) 

Sob este ponto de vista, a minha participação nesse processo envolveu a discussão 

das formas de organização das oficinas, a definição conjunta das estratégias necessárias para o 

                                                 
1 Vygotsky será o nome adotado no texto quando se referenciar ao autor, já que existem diferentes formas de 

grafia adotadas nas traduções de suas obras. 
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envolvimento das crianças com deficiência intelectual nessa atividade e a observação analítica 

das ações, produções e reações destas no processo. 

Tornou-se necessário, neste caso, compreender o modo colaborativo de 

aprendizagem das crianças com e sem deficiência intelectual, olhar com critério as maneiras 

de aprender, evidenciar suas estratégias para o seu próprio aprimoramento e desenvolvimento 

intelectual. É imprescindível perceber as possibilidades de desenvolvimento ao invés das 

impossibilidades ou impedimentos. Isso significa dizer, no olhar de Vygotsky que:  

(...) para juzgar correctamente las posibilidades de desarrollo y el nível real de 
desarrollo de un niño retrasado es preciso tener en cuenta no solo lo que puede decir, 
sino también el grado en que puede comprender. Pero podemos comprender lo que 
se encuentra dentro de los limites de nuestra comprensión, y eso es mucho más de lo 
que sabemos expressar. (VYGOTSKY, 1997, p. 141) 2  

A aprendizagem não se demonstra apenas nas ações e na fala, mas num conjunto de 

atitudes demonstradas de muitos modos, que se pode ver nas relações entre os mediadores e 

as crianças com deficiência nos momentos de interação, nos momentos de desenvolvimento 

de uma tarefa.  

É preciso, portanto, em uma perspectiva didática inclusiva, considerar os diferentes 
modos e tempos de aprendizagem como um processo natural dos indivíduos, 
sobretudo daqueles com evidentes limitações físicas ou mentais. (RAMOS, 2008, p. 
8). 

A escolarização das crianças e jovens com deficiência é hoje um dos maiores 

desafios para professores, pais e pesquisadores desta área em nosso país e em outras partes do 

mundo nas escolas de ensino regular. A Política Nacional Brasileira de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (2008) constitui-se um marco importante nesse processo 

no Brasil. Este documento é proveniente de discussões, tomadas de decisão advindas de 

movimentos mundiais, e lutas sociais que visam à promoção da Educação para todos e a 

defesa dos direitos humanos.  

estamos diante de um momento singular na história da educação pública brasileira; 
momento este no qual as instituições de educação básica se veem interpeladas por 
dois processos que reivindicam lugar na cultura escolar: a assemblage de 
temporalidades e espacialidades que (des)orientam as múltiplas sociabilidades 
juvenis e a ubiquidade digital que se suporta em tecnologias da informação e 
comunicação cada vez mais complexas.(SOSSAI, et al, 2012, p. 78) 

O documento da política aponta para movimentos internacionais pela educação 

inclusiva, desencadeado em defesa da desconstrução de uma visão de educação para a 

                                                 
2 Para julgar corretamente as possibilidades de desenvolvimento e o nível real de desenvolvimento de uma 

criança retardada é preciso levar em conta não só o que ela pode dizer, se não também o grau em que pode 
compreender. Mas podemos compreender o que está dentro dos limites da nossa compreensão, e isso é muito 
mais do que sabemos expressar. [Tradução livre]   
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homogeneidade e se fundamenta na defesa dos direitos humanos que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis. Em sua introdução o documento traz a seguinte 

perspectiva:  

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 
necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para 
superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da 
sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. 
A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a 
organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma 
mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas 
especificidades atendidas. (BRASIL, 2008, p.6) 

Ao repensar a escolarização de crianças e jovens com deficiência, a partir de uma 

perspectiva inclusiva, alternativas e soluções tecnológicas podem contribuir no processo 

educacional e de desenvolvimento social no trabalho com a diversidade. O trabalho 

colaborativo entre os pares que fazem parte do processo de aprendizagem, agregado ao uso 

das tecnologias visam o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para elaborações 

mais complexas de pensamento.  

Figura 1 - Elaboração de conceitos 

 
Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Vygotsky (1998, p. 115-117) e Facci (2010, p. 133) 

As formas complexas do pensamento estão baseadas no processo que Vygotsky 

chama de elaboração de conceitos, conforme esquema representado na Figura 1. Os conceitos 

são a síntese da aprendizagem, pois são formados de acordo com as experiências que a 

criança tem, em contato com o outro, nas trocas sociais cotidianas e no ambiente escolar. A 

formação desses conceitos constitui a mola propulsora da aprendizagem, o desenvolvimento 

de um conceito, seja ele cotidiano ou científico está ligado diretamente ao significado da 

palavra, que se estabelece durante uma operação intelectual  O 

conhecimento do verdadeiro sentido da palavra, a ciência, a arte e as diversas esferas da vida 

cultural podem ser corretamente assimiladas somente por meio dos  
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É preciso levar em conta que a educação escolar tem o papel da formação cultural e 

científica dos indivíduos. Cabe à escola mediar este processo de formação, de modo que se 

produza ideias, representações sobre os acontecimentos, representações do pensamento, por 

meio das trocas sociais que se estabelecem coletivamente, e que propicie uma evolução do 

pensamento empírico para níveis cada vez mais abstratos.  

Considerando este contexto, Bolzan acredita que:  

[...] o principal para a educação escolar não seja apenas a promoção do 
desenvolvimento, mas a consideração das condições cognitivas do sujeito, a fim de 
que ele construa todos os conhecimentos possíveis, tanto em amplitude, quanto em 
profundidade. Nesta dimensão, a intervenção pedagógica direta ganha relevância, 
pois à medida que o professor atua, como mediador e organizador das intervenções 
pedagógicas, promoverá a troca solidária entre pares de criança/criança, 
criança/adulto e adulto/adulto, valorizando a dinâmica do processo de aprendizagem. 
(BOLZAN, 2002, p. 53)  

Neste sentido, os meios digitais visam favorecer as ações pedagógicas no ambiente 

escolar, pois as tecnologias tendem a atrair a atenção e instigar a curiosidade dos alunos, o 

que pode suscitar maior interesse e gerar aprendizagens mais significativas. O uso das 

tecnologias, têm cada vez mais possibilitado o desenvolvimento de pessoas com deficiência, 

uma vez que o seu uso pode possibilitar mais autonomia e acessibilidade. É no intuito de 

favorecer o desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência intelectual e 

potencializar as suas possibilidades de inclusão escolar que se delineia esta pesquisa. A Figura 

2 revela o objetivo principal deste trabalho investigativo:  

Figura 2 - Objetivo principal da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 

A necessidade de, em contextos de inclusão escolar, identificar possibilidades 

alternativas de aprendizagem de alunos com deficiência, é uma das justificativas desta 

investigação científica. Considera-se relevante construir espaços de expressão das formas 

específicas de aprendizagem destes alunos, notadamente em circunstâncias de trabalho 

colaborativo, de criatividade e de manuseio de tecnologia. Por meio deste trabalho, entende-se 

Analisar o processo de aprendizagem de crianças com e sem 

deficiência intelectual em atividade colaborativa e mediada de criação de 

jogos digitais na escola. 
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que se tornou possível verificar como os sujeitos aprendem e quais os avanços em seu 

desenvolvimento a partir das experiências nas quais foram envolvidos.  

Todos os objetivos desta investigação estão pautados na tese de que a colaboração 

inter pares no processo mediado de criação de um jogo digital possibilita às crianças 

aprenderem significados, comportamentos e tecnologias complexas, os quais contribuem para 

a inclusão escolar. Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, traçamos os objetivos 

específicos descritos a seguir:  

a) Conhecer as experiências de aprendizagem das crianças, participantes da 

pesquisa; 

b) Examinar produções, comportamento e interação das crianças com deficiência 

intelectual em atividades colaborativas com jogos digitais e analógicos; 

c) Analisar o processo de elaboração conceitual dos alunos com e sem deficiência 

nas atividades colaborativas de elaboração do jogo digital; 

d) Descrever o processo pedagógico de criação de jogos digitais por crianças na 

escola; 

e) Examinar o papel da mediação na aprendizagem dos alunos em atividade 

colaborativa no processo de criação de jogos digitais. 

O mundo digital, geralmente causa nas pessoas um interesse mais ampliado, uma 

curiosidade suscitada pelo próprio uso da tecnologia, pelos recursos que ela oferece e as 

possibilidades geradas pelas ferramentas que possui. 

Este trabalho buscou responder algumas questões de pesquisa:  

a) Como se dá o processo de aprendizagem de crianças com Deficiência 

Intelectual em atividades colaborativas de criação de jogos digitais?   

b) Como a criança elabora conceitualmente em atividades colaborativas de 

construção do jogo?  

c) Qual o papel da mediação na aprendizagem dos alunos em atividade 

colaborativa? 

d) Como se estrutura o processo pedagógico de construção de jogos digitais por 

crianças? 

Partiu-se do princípio, de que a criação de jogos digitais e a própria dinâmica 

utilizada nas oficinas de trabalho, envolveram muitas aprendizagens e saberes prévios dos 

alunos sobre as coisas. Capacidades cognitivas prévias estariam em evidência durante todo o 

processo, pois, mesmo sem ter consciência, toda a produção envolveria abstração, desenho, 
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leitura de imagens, de símbolos, matemática, escrita, geometria, noção de espaço, de tempo, 

de proporção, ou seja, habilidades necessárias ao desenvolvimento cognitivo e científico do 

ser humano. Esta concepção se confirma pelos estudos de Vygotsky:  

Toda a atividade humana que não se restringe à reprodução de fatos e impressões 
vividas, mas que cria novas imagens e ações, pertence a essa segunda função 
criadora ou combinatória. O cérebro não é apenas um órgão que se limita a 
conservar ou reproduzir nossas experiências passadas, mas é também um órgão 
combinatório, criador, capaz de reelaborar e criar, a partir de elementos e 
experiências passadas, novos princípios e abordagens. Se a atividade humana se 
reduzisse apenas à repetição do passado, então o homem seria um ser voltado 
somente para o passado e incapaz de se adaptar ao futuro. É justamente a atividade 
criadora humana que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que 
cria e modifica o seu presente. (VIGOTSKY, 2014, p. 3) 

A necessidade de buscar processos inovadores para o ensino-aprendizagem dos 

alunos nos anos iniciais do ensino fundamental se constituiu uma importante motivação para o 

desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista o fato de que a cultura da escola permanece, 

em muitas circunstâncias, disciplinar, segmentada e mecânica, em que a capacidade de um 

aluno resulta em mensuração por meio de notas que classificam os alunos de acordo com a 

sua capacidade medida. A escola busca então, expandir sua atuação por meio de estratégias 

inovadoras de ensino e participação a fim de favorecer a inclusão plena de todos os alunos.  

Constituir espaços de aprendizagem que proporcionam experiências significativas 

capazes de colocar os alunos como sujeitos ativos nas suas experiências de criação, é uma 

necessidade imanente da escolarização como um todo. A transposição de um processo de 

planejamento de um jogo analógico para o meio digital pode contribuir para que também os 

alunos com deficiência intelectual atinjam níveis mais elevados de pensamento, uma vez que 

no acompanhamento da sua atividade criativa, o aluno é colocado em situações de desafios 

constantes, que exigem níveis elevados de concentração, de raciocínio e de criatividade, que 

provavelmente o conduzem a uma aprendizagem mais significativa e complexa.  

Este processo de pensamento complexo que se evidenciou a partir da construção 

coletiva de jogos digitais pode ter sido determinado por construções intelectuais simbólicas 

produzidas neste contexto coletivo e colaborativo de aprendizagem, traduzidas no 

desenvolvimento individual das funções psicológicas superiores. Com relação a isso, 

Vygotsky (1997, p.214) assinala, ao tratar a coletividade como um fator de desenvolvimento 

da criança deficiente que "seguir la transformacíon de las formas colectivas de colaboracíon 
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en formas individuales de la conducta del niño significa también captar el princípio formativo 

de las funciones psíquicas superiores em su devenir."3    

Outro fator de relevância que justificou a necessidade desta pesquisa reside na 

possibilidade da superação da ideia de que o aluno é sempre passivo, joga o jogo já pronto, 

mas que pode ser ativo quando produz o próprio jogo. O fato de o indivíduo estar ativo em 

todo o processo, acompanhando o passo a passo da construção, discutindo as possíveis regras 

e caminhos viáveis de desenvolvimento de suas ideias, pode suscitar em níveis de percepção e 

apreensões mais elaboradas de pensamento.  

O presente estudo pretendeu verificar a qualidade das mediações durante o processo 

metodológico de criação de jogos digitais por alunos com deficiência intelectual, construir 

espaços colaborativos em que as crianças com e sem deficiência compartilhassem 

experiências de criação ou de aprendizagem e visou contribuir no desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas que possam ser reproduzidas ou reaplicadas em espaços de educação 

formais e não formais.  

A organização de todo o método elaborado pretendeu oportunizar condições 

pedagógicas dinâmicas não convencionais e considerou que todo o processo empreendido 

contribuirá sobremaneira para consolidar o trabalho de diálogo e interação entre universidade 

e escola regular, no sentido de fortalecer os espaços de troca, de investigação e de busca de 

possibilidades criativas de ensino e aprendizagem, principalmente de possibilidades de 

inclusão escolar, com participação ativa e sucesso de crianças com e sem deficiência.  

Busquei nesta proposta de investigação, observar e analisar as práticas coletivas de 

criação de jogos como atividades pedagógicas não convencionais a serem desenvolvidas na 

escola, considerando os aspectos do desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos da 

pesquisa nas relações mediadas pelas pesquisadoras. Em face desse propósito, no Capítulo 2 

defino a abordagem dos procedimentos metodológicos deste estudo esclarecendo as formas de 

coleta, sistematização e análise de dados e a caracterização da instituição e dos sujeitos 

pesquisados.  

O Capítulo 3 constitui-se da descrição da avaliação inicial individual e coletiva não 

convencional dos sujeitos participantes da pesquisa, onde descrevo criteriosamente o processo 

de coleta inicial que se deu a partir da entrevista. Este processo objetivou conhecer e avaliar 

                                                 
3 Seguir a transformação das formas coletivas de colaboração em formas individuais de comportamento da 

criança também significa compreender o princípio formativo das funções mentais superiores em seu 
futuro.(Tradução livre) 
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as condições de aprendizagem dos alunos antes que o processo de produção do jogo digital 

iniciasse, a fim de verificar a capacidade de leitura e escrita, as capacidades criativas e de 

imaginação, as potencialidades dos sujeitos, entre outras.  

No Capítulo 4 exploro, a descrição da definição do processo pedagógico de criação 

de jogos digitais por crianças na escola, como lugar de investigação. Buscarei explorar o uso 

dos recursos, a desconstrução de processos, a análise da transposição de pensamento, a 

experimentação e a construção de uma atividade colaborativa de criação do jogo, analiso as 

etapas de envolvimento, experiência e transposição.  

No Capítulo 5, discuto as formas de aprendizagem adotadas pelos sujeitos da 

pesquisa assim como analisar a qualidade das mediações, os níveis de envolvimento das 

crianças com auxílio da Escala de Envolvimento e as interações realizadas no processo 

colaborativo de criação do jogo digital "Os brinquedos que criam vida" na escola. Apresento 

os resultados de aprendizagem obtidos pelas crianças em colaboração na criação do jogo 

digital, exploro os elementos que evidenciam as aprendizagens, intervenções, criações das 

crianças e consequentemente averiguo nas atividades as elaborações conceituais produzidas 

durante este processo. Ao final do capítulo apresento uma análise das escalas de envolvimento 

construídas na etapa de criação.    

E finalmente, trago as considerações gerais desta tese com base em todas as análises 

realizadas dos resultados obtidos. Apresento também algumas considerações sobre as suas 

limitações e dificuldades, terminando com algumas recomendações pedagógicas para a 

implementação do processo de criação de jogos por crianças na escola, e considerações 

relevantes para futuras investigações que visam à inclusão da pessoa com deficiência nos 

processos de ensino e aprendizagem.   
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

2.1  Abordagem teórico-metodológica da pesquisa  

Na pesquisa em educação, a escolha da abordagem qualitativa é uma das mais 

difundidas. O uso desta abordagem permite ao pesquisador estar em contato direto com o 

fenômeno pesquisado, permite que os resultados sejam verificados e confirmados, e amplia a 

rede de informações propiciando um conhecimento íntimo do tema. (DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2008, p. 135)  

Muitos teóricos são defensores desta prática. Corrobora com esta afirmativa, Santos 

Filho (1997, p. 43), ao descrever a pesquisa qualitativa como um processo a partir de dois 

níveis: 

O primeiro é o da compreensão direta da ação humana sem qualquer inferência 
consciente sobre a atividade; no segundo nível é mais profundo, o pesquisador volta 
sua atividade à compreensão em termos do significado que o indivíduo dá à sua 
ação. Para se obter uma leitura significativa é necessário o movimento constante 
entre as partes e o todo, em que não há ponto absoluto de partida, nem de chegada. 
(SANTOS FILHO, 1997, p. 43) 

Uma das abordagens metodológicas que melhor responde aos propósitos desta 

pesquisa e aos pressupostos defendidos por Vygotsky no que se refere ao método de 

investigação é a da pesquisa qualitativa: 

A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de todo 
empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente humanas de 
atividade psicológica. Nesse caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e 
produto, o instrumento e resultado do estudo. (VYGOTSKY, 2007, p.69)  

Com base nesta concepção de Vygotsky, na perspectiva de atender a uma pesquisa 

que se pretende inovadora, desde sua concepção requereu um trabalho interdisciplinar, toda a 

sua formulação, desde as escolhas das atividades e de como o método de criação de um jogo 

digital se desenvolveu em parceria com as áreas de Ciência da Computação com a Pedagogia, 

buscou-se uma abordagem que correspondesse e fosse a mais coerente com esta concepção de 

investigação. Para Vygotsky (2007, p. 59), uma abordagem nova leva a novos métodos de 

investigação. 

problemas, requer muito mais do que uma simples modificação dos métodos previamente 

  

Desta forma, a abordagem metodológica Design-based research, parece ser a que 

mais se adequa aos propósitos desta proposta diferenciada de pesquisa interdisciplinar, de 

acordo com Herrington et al (2011, p.9), pois um dos principais pontos fortes desta 

metodologia reside na sua capacidade de adaptação, o compromisso de ajustar o curso de um 
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estudo com base em resultados de campo. De acordo com Oliveira (1993, p. 64-65), Vygotsky 

e seus colaboradores interagiam com os seus sujeitos de pesquisa, fazendo parte da situação, 

provocando alterações de comportamento para entender os processos de desenvolvimento, 

uma vez que a situação escolar é um processo em constante transformações e pode produzir 

material relevante para a pesquisa. 

Como foi dito anteriomente, o delineamento de toda a estrutura metodológica desta 

investigação se deu em parceria com uma colega doutoranda do mesmo programa de Pós 

Graduação no qual participo, ambas sob orientação da professora Regina Célia Linhares 

Hostins. Esta parceria requereu algumas estratégias diferenciadas de planejamento e 

delineamento das atividades de coleta de dados, que aconteceu de três modos que serão 

detalhados mais adiante, sejam elas: planejamento, avaliação inicial do nivel de 

desenvolvimento real e proximal das crianças e produção do jogo digital.  

Em todas as etapas dos nossos trabalhos, as estrategias foram definidas, redefinidas, 

planejadas e replanejadas em conjunto, sob orientação, de acordo com as respostas que 

obtivemos no decorrer de todo o processo e de acordo com os propósitos de ambas as 

pesquisas, ou seja, o planejamento da atividade seguinte dependia sempre das respostas 

obtidas anteriormente e com base nessas respostas a pesquisa foi se configurando e 

reconfigurando.  

Com base neste movimento de configuração e reconfiguração das estratégias e etapas 

de coleta de dados, a teoria e o método experimental de Vygotsky foi utilizado como 

referencial para as análises do material coletado em entrevistas, observações, filmagens e 

documentos. Sua base analítica constitui-se de três princípios que fundamentam as funções 

psicológicas superiores que possibilitaram a análise do processo de construção do método de 

criação do jogo digital, em que o resultado, ou seja, o objeto criado, não é o mais importante, 

mas sim o processo que o envolve. Conforme Vygotsky4 (2007, p. 64): nalisar processos 

;  e;  do comportamento 

. 

Para a  Vygotsky elucida que: 

Qualquer processo psicológico, seja o desenvolvimento do pensamento ou do 
comportamento voluntário, é um processo que sofre mudanças a olhos vistos. [...] se 
substituirmos a análise do objeto, pela análise do processo, então, a tarefa básica da 
pesquisa obviamente se torna uma reconstrução de cada estágio no desenvolvimento 
do processo: deve-se fazer com que o processo retorne aos seus estágios iniciais. 
(VYGOTSKY, 2007, p.64) 

                                                 
4 Grifo do autor 
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Nesta perspectiva da análise de processos pode-se observar todo o caminho, a 

trajetória que ocorre no desenvolvimento do indivíduo, evidenciando a forma como se obteve 

o resultado, os percalços, as dificuldades, os avanços que levaram ao resultado final, neste 

caso o jogo. Ao analisar o desenvolvimento do processo, além da descrição, é importante a 

explicação do fato ocorrido, para a melhor compreensão do comportamento. Buscou-se 

entender, como as relações entre as mediações e trocas inter pares ocorreram e as respostas 

que surgiram durante as atividades realizadas. 

De acordo com Vygotsky (2007), Explicação versus descrição  se constitui no 

seguinte princípio: 

A mera descrição não revela as relações dinâmico-causais reais subjacentes ao 
fenômeno. [...] não estamos interessados na descrição da experiência imediata 
eliciada, por exemplo, de um lampejo luminoso tal como ela nos é revelada pela 
análise introspectiva; em vez disso, procuramos entender as ligações reais entre os 
estímulos externos e as respostas internas que são a base das formas superiores de 
comportamento apontadas pelas descrições introspectivas. (VYGOTSKY, 2007, p. 
64-66) 

Assim sendo, o uso deste método parece ser fundamental para se compreender os 

processos criativos pelos quais o ser humano pode ser submetido em atividades intensas no 

ambiente escolar. Os detalhes observados em todo o processo, os fatores que envolvem o 

fenômeno de criação, a observação dos processos de comportamento dos sujeitos em 

atividade colaborativa, podem ser esclarecidos de maneira rigorosa e sólida, tendo em vista 

que este método se pauta na descrição associada aos estímulos mediados e as respostas 

apontadas nas observações e registros sobre o fenômeno observado.         

O terceiro princípio básico do método de análise apontado por Vygotsky (2007), o 

problema do comportamento fossilizado abordagem analítica 

[...] defrontamo-nos frequentemente com processos que 

esmaeceram ao longo do tempo, isto é, processos que passaram através de um estágio bastante 

longo do desenvolvimento histórico e tornaram-  

As formas de comportamento mecanizadas que se constituíram historicamente nos processos 

psicológicos humanos, são resultado de um comportamento estático, feito sempre do mesmo 

modo, que se repete continuadamente se tornando mecânico. Em contraposição a este 

princípio, pretendeu-se observar as formas de comportamento, entender suas diferenças e 

compreender sua origem, analisando os processos não mecanizados no comportamento numa 

análise dinâmica.  
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A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de todo o 
empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente humanas de 
atividade psicológica. Nesse caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e 
produto, o instrumento e o resultado do estudo (VYGOTSKY, 2007, p. 67)5. 

Analisar as potenciais aprendizagens dos sujeitos em atividades colaborativas 

mediadas de criação de jogos digitais requer apreciação das mediações, da colaboração entre 

os pares e do desenvolvimento intelectual individual, requer em suma, a avaliação dos 

processos historicamente constituídos, e não somente dos produtos das intervenções. Este 

tipo de método de pesquisa busca uma abordagem e forma de análise baseada em 

comportamentos não repetitivos e fossilizados, mas completamente novos.  

Neste processo são estabelecidos indicadores para o diagnóstico do nível de 

desenvolvimento real do aluno. Vygotsky (2007, p.97) esclarece que o nível de 

desenvolvimento real se refere ao que a criança consegue fazer sem nenhum tipo de ajuda, 

refere-se ao que ela já conquistou, o que ela já sabe resolver de modo independente. As 

práticas pedagógicas, vistas sob o ponto de vista das mediações e das atividades criativas 

colaborativas possibilitam a aprendizagem individual do sujeito, ou seja, as atividades 

realizadas em colaboração podem suscitar no que Vygotsky chama de nível de 

desenvolvimento potencial, que é determinado pela solução de problemas em colaboração 

com companheiros mais capazes, sob a orientação de um adulto.  

Deste modo, busquei observar os detalhes das atividades colaborativas de criação de 

jogos a fim de analisar a complexidade das relações dos sujeitos nas conexões construídas 

passo a passo, nas novas formas de interação, nas novas trocas inter pares que a atividade 

proporcionou, nas formas interativas em que as atividades aconteceram, sistematizando uma 

gama de fatores que atuam e proporcionam o desenvolvimento intelectual humano neste tipo 

de atividade.  

Tornou-se fundamental, estudar a essência dos acontecimentos constituídos 

historicamente nesse movimento de criação, a fim de apreciar a realidade de uma maneira 

absolutamente mais categórica, não somente observando, mas elucubrando análises 

pertinentes acerca do desenvolvimento intelectual dos sujeitos participantes, entendendo, com 

base nos preceitos de Vygotsky que:  

[...] estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 
mudança: esse é o requisito básico do método dialético. Numa pesquisa, abranger o 
processo de desenvolvimento de uma determinada coisa, em todas as suas faces e 
mudanças [...], significa, fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, 

                                                 
5 Grifo do autor 
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estudo histórico do comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, mas 
sim sua verdadeira base. (VYGOTSKY, 2007, p. 68)  

Os procedimentos desta pesquisa se aliam ao pensamento de Vygotsky (2007) quanto 

ao método, pois tem como fonte de investigação a mesma base de dados, coletados de 

maneira conjunta, porém, vistos e analisados sob lentes e enfoques totalmente diferenciados 

pois conta com mais de um pesquisador, utiliza diferentes fontes de dados e formatos variados 

de coleta.  

Tendo os pressupostos de Vygotsky como matriz epistemológica do estudo e 

buscando aliar conhecimentos do campo da ciência da computação, do design e da educação, 

o procedimento metodológico requereu o uso de outro método associado, qual seja, o método 

do Design-Based Research que por possibilitar a implementação da intervenção no contexto 

da prática, viabilizou o estudo dos processos. Para um melhor entendimento apresento o 

Quadro 1 com as características deste método que se conecta ao que propõe Vygotsky com 

relação ao método.  

Quadro 1 - Características do Design-Based research 
Características  Princípios   

Contexto prático  A DBR refina a teoria e a prática. 
 O valor da teoria é avaliado pela medida em que os princípios informam e melhoram a 

prática. 
Fundamentação 

 
 O DBR é baseado na teoria e fundamentado em pesquisa relevante entre teoria e 

prática. 
 O DBR é conduzido em ambientes reais e o processo de design é incorporado e 

estudado através da investigação baseada no design. 
Interatividade, 
iteratividade e 
flexibilização 

 

 O trabalho é desenvolvido em conjunto com os participantes e estão envolvidos nos 
processos de modo flexível.  

 Processos estão num ciclo iterativo de análise, projeto, implementação e 
reconfiguração. 

 O plano inicial é geralmente insuficientemente detalhado para que os pesquisadores 
possam fazer reformulações quando necessário. 

Integração  Métodos mistos de investigação são utilizados para maximizar a credibilidade da 
investigação em curso. 

 Os métodos variam durante as diferentes fases à medida que surgem novas 
necessidades e o foco da pesquisa evolui. 

 O rigor é propositalmente mantido e a disciplina aplicada na fase de desenvolvimento. 
Contextualização  O processo de pesquisa, os resultados da pesquisa e as mudanças do plano inicial são 

documentados. 
 Os resultados da pesquisa são conectados com o processo de projeto e sua 

configuração. 
 O conteúdo e a profundidade dos princípios de projeto gerados variam. 
 São necessárias orientações para aplicar os princípios gerados. 

Fonte: (WANG; HAFFANIN, 2005, p. 8) (tradução minha) 

De acordo com Wang e Haffanin (2005, p.2), o DBR visa melhorar as práticas 

educacionais, pois possibilita analisar de maneira interativa e flexível as práticas do cotidiano 

e se baseia na colaboração entre pesquisadores e participantes. Essa forma de análise se dá no 

contexto do mundo real, a fim de alcançar objetivos teóricos e práticos de pesquisa.  
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2.2 Contexto da pesquisa 

2.2.1 O local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Básica Municipal Gaspar da Costa Moraes. A 

instituição foi eleita pelo fato de que já existiam nesta mesma Unidade de Ensino projetos em 

andamento que envolveram pesquisadores, doutorandos e professores do Programa de Pós-

graduação (PPGE) da UNIVALI, a saber: A escolarização de alunos com deficiência 

intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem. (PLETSCH; 

MENDES; HOSTINS, 2012) e Desenvolvimento de Soluções em Interação para Jogos 

Digitais Acessíveis (SCHMIDT; ALVES; HOSTINS, 2013). Algumas oficinas foram 

realizadas na escola para a produção de um jogo educativo, dessa forma, como pesquisadores 

deste segundo projeto, já mantínhamos contato com a equipe da escola, que se mostrou 

engajada na possibilidade do desenvolvimento de mais soluções para ampliar as 

possibilidades de aprendizagem dos seus alunos.   

A escola fica localizada no bairro Fazenda no município de Itajaí  Santa Catarina e 

tem como acesso uma das principais vias da cidade. Uma das primeiras escolas do município 

de Itajaí, foi fundada em 1923 com o nome de Escola Estadual Primeira da Fazenda. Depois 

de 14 anos em funcionamento, suas instalações foram ampliadas e inauguradas. O nome que a 

escola utiliza atualmente data de 1971. No ano de 2000, a escola foi municipalizada por meio 

de um decreto de número 6060, pelo prefeito da época Jandir Bellini e o então secretário 

Atualmente a escola atende alunos dos anos iniciais 

e anos finais do Ensino Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos.  

Tem uma excelente estrutura física, com acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida e cadeirantes, é ampla e arejada, tem pátio coberto, dois pisos, salas para a prática de 

atividades artísticas, sala de vídeo, conta com equipamentos tecnológicos, laboratório de 

informática, biblioteca equipada, cozinha, refeitório, sala própria para a equipe de 

especialistas, sala dos professores com banheiro e cozinha exclusivos, estacionamento interno, 

quadras desportivas, área verde, parques, Sala Multifuncional para o atendimento das crianças 

com deficiência no contra turno, sala de atendimento às dificuldades de aprendizagem (EVA). 

Em 2015, em conformidade com os dados do Educa-Censo, a escola possuía um total 

de 629 alunos, 154 nos anos iniciais, 406 nos anos finais, e 69 na EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Havia na escola, no ano em que a coleta de dados foi realizada, 21 alunos com 

algum tipo de deficiência, público alvo da Sala de Recurso Multifuncional (SRM), dentre os 
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quais 19 alunos matriculados. Além disso a SRM prestava atendimento a 7 alunos oriundos de 

outra escola. 

A sala de recurso da referida escola é um espaço amplo, confortável e arejado, com 

mobiliário e equipamentos adequados para o trabalho com o público atendido. A sala dispõe 

de materiais, mobiliário e recursos diversificados para o atendimento e os equipamentos 

(computadores) encontravam-se em perfeito estado de funcionamento e com acesso à internet. 

Com formação especifica na área de atuação, a professora do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), que atua na sala multifuncional nesta escola, é graduada 

em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Manuela (UFSM) e pós-graduação 

em Transtornos do desenvolvimento na infância e adolescência  abordagem interdisciplinar 

pela Faculdade Dom Alberto/RS. Foi efetivada por meio de concurso público no ano de 2012 

e desde então atua na mesma escola.  

Para atender aos objetivos desta pesquisa foram selecionadas crianças matriculadas 

nos anos iniciais do ensino fundamental, notadamente dos segundo e terceiro anos, por 

estarem justamente na fase de alfabetização em que o processo de inclusão das crianças com 

deficiência exige um olhar cuidadoso. Na fase de alfabetização, as dificuldades podem 

aparecer e se acentuar, em decorrência do desenvolvimento almejado de aprendizagem de 

leitura e escrita principalmente.   

2.2.2 Critérios de seleção dos sujeitos participantes 

Os critérios de seleção dos sujeitos que participaram do estudo foram: 2 alunos com 

e 2 alunos sem deficiência intelectual, em idade escolar e em processo de alfabetização. Os 

alunos com deficiência intelectual comprovada por meio de diagnóstico formal, fornecido 

mediante laudo médico. Como critério para a participação, estes alunos deveriam 

necessariamente frequentar o AEE no contra turno na sala de recurso multifuncional (SRM).  

De maneira indireta, os professores das crianças também participaram das pesquisas, 

sendo a professora da sala de aula regular e a da SRM atuam no processo de investigação, 

uma vez que seu papel foi o de proporcionar a participação das crianças e a disponibilidade de 

atuar como ponte entre as pesquisadoras e a escola no sentido de articular as ações, 

flexibilizar horários, oferecer informações sobre os alunos, viabilizar a coleta dos dados, 

agendar a utilização dos espaços da escola para a coleta, entre outros.    

Os nomes dos sujeitos da pesquisa não serão resguardados, tendo em vista a 

autorização do uso de imagem assinada pelos representantes legais. O  
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Quadro 2 revela em detalhes algumas características dos sujeitos, idades, sexo, série 

que frequentam a escola, os diagnósticos das crianças com deficiência que fazem parte deste 

grupo, bem como os atendimentos que frequentam no contra turno da escola.  

Quadro 2 - Características das crianças participantes da pesquisa. 

Instituição  Escola Básica Municipal Gaspar da Costa Moraes  Itajaí  SC 
Sujeitos Idade Sexo Série/Ano AEE   Diagnóstico  

Raphael 8 anos M 2º ano (ensino fund. 
de 9 anos) 

SEM  Laudo Clínico de Autismo associado a 
deficiência mental. 

Vitória 9 anos  F 2º ano (ensino fund. 
de 9 anos) 

SRM Laudo Clínico de Deficiência Mental 

Manuela  8 anos F 2º ano (ensino fund. 
de 9 anos) 

- Não apresenta deficiência  

Leonardo 9 anos  M 2º ano (ensino fund. 
de 9 anos) 

- Não apresenta deficiência  

Fonte: Dados coligidos pela autora.  

Após termos realizado os primeiros contatos com a escola procuramos o 

consentimento dos responsáveis pelas crianças a fim de conseguirmos as devidas autorizações 

para as nossas pesquisas. Nosso primeiro contato foi por meio de ligação telefônica. Ligamos 

para todos antes de abordarmos pessoalmente. Encaminhamos os termos de consentimento 

livre e esclarecido para casa das crianças, por intermédio da professora da SRM. Os termos 

foram assinados e devolvidos para a escola, somente depois disso iniciamos os contatos com 

as crianças, em conformidade com a ética em pesquisa.  

Os professores que fizeram parte da pesquisa também foram esclarecidos 

pessoalmente e assinaram os termos de consentimento na escola sobre os projetos dos quais 

participariam. Os professores escalados para as pesquisas foram os que atuavam diretamente 

com as crianças estudadas no período em que a coleta de dados se deu. A professora da sala 

de aula regular, que atuava com as crianças em período de aula e a professora da Sala de 

Recursos Multifuncional que atuava exclusivamente com os sujeitos com deficiência no 

contra turno da escola. Coube a essas profissionais viabilizar todo o processo para a nossa 

coleta de dados. No Quadro 3, demonstra-se a sua atuação das professoras na escola.  

Quadro 3 - Características dos professores integrantes diretos da pesquisa 

Instituição Escola Básica Municipal Gaspar da Costa Moraes  Itajaí - SC 
Professores Idade Sexo Tempo de 

atuação na 
profissão 

Área de 
atuação 

Formação 
acadêmica 

Especialização 

Professora 
Especialista 
AEE  

26 F 6 anos SRM Educação 
Especial  
Licenciatura 
Plena  

Transtornos do  
Desenvolvimento na infância 
e adolescência - abordagem 
interdisciplinar 

Professora 
Regente 

33 F 10 anos 3º ano  Pedagoga - 



36 

 

Fonte: Dados coligidos pela autora 

Cabe ressaltar que outros componentes da escola também fizeram parte desta 

pesquisa de maneira indireta, proporcionando às pesquisadoras os meios e informações 

necessárias. A diretora da escola, que inicialmente autorizou a pesquisa, posteriormente a 

direção da escola foi trocada e o novo diretor e a nova diretora adjunta, que continuaram nos 

proporcionando todas as condições de acesso para a continuidade da pesquisa, as secretárias 

da escola que sempre nos recepcionou. O professor da sala de informática e de vídeo que 

muitas vezes cedeu o espaço da sua sala para que coletássemos os dados. A Supervisora 

Educacional também algumas vezes cedeu sua sala para não interrompermos o nosso 

processo. Sem dúvida foi uma escola que nos recebeu de braços abertos do início ao fim. 

2.3 Procedimentos de coleta de dados 

Vincula-se esta tese a uma pesquisa nacional mais ampla que envolve três 

universidades a saber: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI) e Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

Intitulada A ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem, de dezembro de 2012, 

essa pesquisa busca entre outras coisas, xaminar o processo de ensino e aprendizagem 

(especialmente a construção de conceitos científicos) de alunos com essa deficiência 

intelectual em contextos distintos de escolarização  Deste modo esta tese valeu-se da 

aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

Considerando as características do Design-based research, no presente estudo 

diferentes procedimentos e instrumentos de coleta de dados foram utilizados nas 3 etapas de 

investigação: 1) Planejamento; 2) Avaliação; e 3) Produção:  

ETAPA 1: PLANEJAMENTO: 

A etapa de planejamento se deu desde o primeiro insight de ideias trocadas pelas 

pesquisadoras e orientadora no Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Educacionais6, 

quando definimos o tema da pesquisa e construímos os nossos Projetos.  

Tomamos como aporte metodológico o Design-Based Research, uma forma de fazer 

pesquisa que incorpora reivindicações teóricas específicas sobre o ensino e aprendizagem e 

nos ajuda a entender as relações entre teoria educacional, artefato projetado e prática 

                                                 
6 Grupo de Pesquisa do Programa de Pôs Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), ao qual participo como aluna de doutoramento em Educação.  
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(Baumgartner et al, 2002, p.5-8). De acordo com BAUMGARTNER, et al, (2002, p. 8), a 

DBR constitui um método que pode melhorar a prática educativa. Os autores citam quatro 

domínios em que os métodos de investigação baseados no Design-Based Research são mais 

promissores:  

a) Explorar as possibilidades de criar novos ambientes de ensino; 

b) Desenvolvimento de teorias de aprendizagem, e instrução que são 
contextualmente baseadas;  

c) Avanço e consolidação do conhecimento de projeto, e; 

d) Aumentando nossa capacidade de inovação educacional (BAUMGARTNER, et 
al, 2002, p. 8) (tradução minha) 

Para a construção das Pesquisas parceiras, nesta fase elementar, foram delineados os 

primeiros procedimentos que objetivaram discutir e planejar as estratégias mais propícias para 

atingi-los. Foram realizados levantamentos bibliográficos, reuniões mensais de orientação em 

conjunto e posteriormente, reuniões sistemáticas semanais entre orientadora e pesquisadoras, 

a fim de cruzar os objetivos e as necessidades de cada pesquisa e programar as atividades 

passo a passo. A  

Figura 3 sintetiza a construção das pesquisas em parceria com base no DBR.  

Figura 3 - Construção das pesquisas em parceria com base no Design-Based Research 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Planejar o processo de acordo com os resultados obtidos nas diferentes etapas torna a 

pesquisa mais dinâmica e flexível, à medida que as respostas que os sujeitos vão trazendo 

durante as atividades na coleta de dados são levadas em consideração. Nesse sentido, 

Herrington et al (2011, p. 4)7, apontam que este tipo abordagem de planejamento evolutivo 

                                                 
7 The evolutionary planning approach that is necessitated by most design studies can only be successful within a 
sound framework that sets limits and allows freedom within certain temporal and conceptual boundaries. 
[tradução minha] 
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pode ser bem-sucedido pois permite uma liberdade dentro de certos limites temporais e 

conceituais na pesquisa. Na perspectiva do Design-Based Research, o foco central está em 

unir esforços para promover a aprendizagem, criar um conhecimento utilizável e avançar em 

teorias de aprendizagem e ensino em ambientes complexos, visa contribuir para o crescimento 

da capacidade humana para uma mudança educacional (Educational Researcher, 2003, p.5-

8). Daí a importância de um planejamento contínuo e sistemático das definições das 

estratégias de configuração e reconfiguração da pesquisa a partir dos resultados obtidos nos 

dados coletados.  

O período de duração da coleta de dados realizada na Escola Gaspar da Costa 

Moraes, foi de aproximadamente 6 meses, tendo iniciado em 19 de junho a 27 de novembro 

de 2015, neste período foram realizadas todas as etapas, desde o envolvimento até a entrega 

dos certificados de participação para as crianças. Os encontros aconteceram nas sextas-feiras 

após do recreio, semanalmente, exceto nos feriados ou nos dias em que não havia aula na 

escola, ao todo realizamos 24 reuniões com duração de uma ou duas horas/aula (na maioria 

das vezes utilizamos duas aulas), variando de acordo com a necessidade do tempo para as 

atividades programadas e o tempo de realização, tivemos um total aproximado de 33 horas de 

trabalho direto com as crianças. No dia 08 de dezembro o projeto foi apresentado a todos os 

alunos da turma a qual as crianças faziam parte, para a professora regente e para o diretor da 

escola. Produzimos um filme com toda a retrospectiva de tudo o que aconteceu durante o 

período que trabalhamos juntos para que todos pudessem perceber o quão complexo é um 

processo de criação de um jogo digital, neste mesmo dia os nossos participantes receberam 

um certificado de participação na elaboração do jogo e uma lembrança personalizada como 

retribuição por toda a disposição que tiveram em colaborar de forma intensa com as nossas 

pesquisas. 

Retornamos na escola no segundo semestre do ano de 2016 e realizamos a entrega da 

primeira versão do jogo para a análise e apreciação dos resultados pelas crianças (para a nossa 

feliz surpresa todos os participantes da pesquisa ainda estavam matriculados na mesma escola 

e frequentavam a mesma turma, terceiro ano do ensino fundamental), neste momento as 

crianças viram o jogo completamente pronto e o avaliaram conforme o que foi planejado.  

ETAPA 2: AVALIAÇÃO: 

A etapa 2 pretendeu contextualizar as pesquisas com os envolvidos, convidá-los a 

participar, verificar os interesses e conhecimentos prévios dos sujeitos sobre a produção de 

jogos digitais, situar para a escola e os alunos que fariam parte da pesquisa os objetivos 
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principais, e identificar as potencialidades (Níveis de desenvolvimento real e proximal) e 

predisposição das crianças para sua participação, em três momentos, a saber:  

a) Contato inicial da pesquisa: neste primeiro momento, procuramos entrar em 

contato com a Instituição para contextualizar a pesquisa, fazer um levantamento 

inicial sobre como proceder para iniciar as coletas de dados na escola escolhida, 

esclarecer os objetivos da pesquisa para os participantes, bem como formalizar 

o pedido de autorização para o estudo com a elaboração dos termos de 

consentimento (apêndices), além disso, pretendemos neste primeiro momento 

definir com os professores quais seriam os critérios para a indicação dos 

sujeitos da pesquisa; ainda nesta fase realizamos uma conversa com as crianças 

a fim de percebermos o interesse destas em participar do estudo e levantar seus 

conhecimentos prévios sobre jogos digitais, foi nosso interesse saber se tinham 

contato com a tecnologia digital e com jogos e se tinham entendimento claro de 

como se cria um jogo digital; 

b) Avaliação inicial dos sujeitos: Nesta fase, antes do início do procedimento 

metodológico de criação do jogo propriamente dito, houve uma oficina de 

avaliação inicial, em que foram aplicados com as crianças do grupo, recursos 

pedagógicos diversificados que permitiram analisar individualmente o nível de 

desenvolvimento real e de elaboração conceitual. Interessou saber o quanto as 

crianças estavam familiarizadas com a escrita e a leitura, quais as noções de 

representação (escrita, desenho, leitura de imagens, de palavras, de números, 

entre outras habilidades) e como procediam para demonstrar suas 

representações. Os procedimentos adotados para esta avaliação serão abordados 

com mais detalhes no capítulo 3 deste trabalho.  

c) Avaliação inicial dos sujeitos em trabalho colaborativo de produção: a 

partir deste momento as pesquisadoras começaram a trabalhar em conjunto. 

Nesta avaliação os alunos foram submetidos a atividades criativas e 

imaginativas. A proposta aqui foi colocar para as crianças a possibilidade de 

criarem algo com objetos que pareciam não ter nenhuma conexão no primeiro 

momento. Com materiais recicláveis os alunos deveriam produzir objetos, ou 

personagens para posteriormente, com mediação, produzissem em grupo uma 

história utilizando os objetos criados; esta oficina objetivou observar como as 
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crianças elaboram conceitualmente nas atividades colaborativas, este 

procedimento será detalhado e analisado no capítulo 3 deste trabalho. 

ETAPA 3: PROCESSO DE PRODUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS: 

Nesta etapa as pesquisadoras atuaram em colaboração, desde a escolha dos jogos que 

foram apresentados às crianças até a produção final. Para contemplar atividades das etapas 

que conduzissem ao desenvolvimento de um jogo digital por meio de design participativo 

incluem, porém, não se limitam, as seguintes propostas de atividades: 

a) Oficinas de envolvimento com jogos: nesta atividade foram propostos 

momentos de lazer por meio de jogos digitais, em computadores pessoais 

(notebooks), tablets, smartphones ou outros dispositivos para jogos. O objetivo 

foi proporcionar às crianças experiências com jogos, envolvimento entre as 

crianças, diversão. Ainda que muitas crianças já tenham este tipo de vivência, 

acredita-se que esta oportunidade viabilizaria a familiarização com a linguagem 

de jogos, a vivência dos processos envolvidos nessa atividade lúdica e a 

observação do comportamento e envolvimento das crianças nessa atividade. 

b) Oficinas de transposição e de autoria: nesta atividade propôs-se utilizar 

ferramentas de autoria de jogos, como Inventame (IBÁÑEZ, 2015), cujo 

objetivo foi propiciar as primeiras experiências das crianças em relação a criação 

de um jogo digital, para que percebessem as possibilidades e o próprio processo 

de transformação da ideia do jogo e sua transposição para o meio digital. O 

processo inverso se daria pela transposição do jogo digital Dinobase para um 

jogo analógico, visando a percepção da mecânica do jogo, suas regras e 

conceitos envolvidos. 

c) Criação de jogos digitais: esta atividade consistiu em aplicar técnicas de 

desenvolvimento de jogos digitais, tais como brainstorm, ideia cards8, dentre 

outros, na especificação de um jogo digital pelas crianças, mediadas pelas 

pesquisadoras e pelos acadêmicos. Esta etapa, a mais longa da pesquisa, teve por 

meta construir um jogo digital no papel (com uso de lápis, lápis de cor) o qual 

foi implementado pelos acadêmicos com a participação das crianças. O 

propósito foi de não limitar a criatividade das crianças em função dos 

                                                 
8 Bodystorming e ideia cards são técnicas específicas da área de Design de jogos que serão descritas e explicadas 

no Capítulo 5 deste trabalho. 
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conhecimentos complexos necessários a implementação. Ao final, as crianças 

puderam jogar o jogo por elas criado em conjunto com os acadêmicos. 

OUTROS PROCEDIMENTOS: 

- Observação acompanhada de registro fotográfico e vídeo, que serviram para as transcrições 

e a análise do nível de envolvimento do grupo na atividade. Para o registro do material 

coletado, foi criada pela pesquisadora Adriana e compartilhada entre os membros da equipe, 

uma planilha no Google Drive9 que contém as informações de data e horário, links para o 

documento de planejamento e registros dos encontros. O planejamento era feito anteriormente 

aos encontros e após, era feito o registro de diário de bordo. O uso do documento 

compartilhado, possibilitou aos pesquisadores o fácil acesso os registros e trocas de 

informação das as imagens, dos artefatos produzidos pelos participantes e de outros dados 

coletados durante a pesquisa. Apresento no Apêndice L um exemplo da planilha 

compartilhada entre as pesquisadoras. Os métodos de observação variam nas abordagens 

qualitativas em decorrência do tipo de investigação. Para os propósitos desse estudo 

trabalhou-se com a observação participante. Lüdke e André (1986) argumentam que esta 

estratégia envolve uma série de técnicas metodológicas em que o observador terá um grande 

envolvimento e acesso a uma gama variada de informações.  

Os laudos e relatórios pedagógicos dos alunos com deficiência constituem-se 

material complementar, extraindo deles toda informação que oferecesse uma visão ampliada 

do contexto dos sujeitos da pesquisa e do tema objeto de estudo. Toda a análise foi baseada no 

contexto da educação Inclusiva das pessoas com Deficiência, em especial das pessoas com 

Deficiência Intelectual, consequentemente, os sujeitos participantes da pesquisa foram 

observados em distintos momentos nas oficinas de produção de jogos digitais na Unidade 

Escolar (lócus da pesquisa).  

- Aplicação da Escala de Envolvimento: O uso da Escala de Envolvimento é ao mesmo 

tempo instrumento de análise e de coleta de dados. Como instrumento de Coleta, a Escala tem 

o objetivo de organizar as informações mais relevantes e colocá-las em destaque, distribuídas 

de maneira didática proporcionando ao leitor uma leitura prática e dinâmica. O principal 

objetivo deste instrumento é analisar o envolvimento da criança na sua aprendizagem, como 

nos elucidam Formozinho e Araújo (2004, p.85), ao discutirem sobre a fundamental 

                                                 

9 O Google Drive é um serviço de disco virtual que oferece espaço gratuito para seus usuários permitindo o 
armazenamento e o compartilhamento de arquivos na nuvem do Google e possui aplicativos para sincronização 
para Windows, Mac e Android. (Google, 2017)  
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importância de observação do processo de construção da aprendizagem da criança, ressaltam 

que: 

É possível verificar, na actualidade, uma omnipresença da avaliação sumativa e 
certificativa e um papel secundário atribuído à avaliação formativa. Todavia, para 
construir a qualidade num processo dialógico a partir do interior temos que nos 
centrar nos processos, sem nos esquecer dos produtos. (...) a Escala de Envolvimento 
da Criança, que nos permite construir a qualidade através do processo e que 
constitui, no quadro analítico apresentado previamente, simultaneamente, uma 
perspectiva sobre a qualidade e um instrumento para avaliar. (FORMOZINHO; 
ARAÚJO, 2004, p.85) 

Deste ponto de vista, coletar dados concretos sobre o envolvimento da criança na 

atividade torna-se um ponto fundamental de coleta e de análise quando se pretende falar do 

modo como a aprendizagem acontece num determinado tipo de atividade realizada. Além de 

evidenciar como o comportamento é determinado num contexto de aprendizagem, a Escala 

permite avaliar a qualidade e a complexidade das trocas concebidas pelos sujeitos. No 

próximo item, em que descrevo os procedimentos de análise de dados, a Escala pode ser 

compreendida mais detalhadamente.  

Neste sentido alguns autores como Lüdke e André (1986) acreditam que o estudo 

qualitativo, como já foi visto, é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma detalhada, 

complexa e contextualizada. 

As peculiaridades do desenvolvimento de toda a metodologia contribuíram para a 

elaboração das análises dos dados, sendo que as características dos alunos, dos profissionais e 

da comunidade são aspectos significativos na construção das referências analíticas. Assim, o 

ambiente escolar se tornou relevante e muito significativo, pois constituiu o contexto em que 

estes alunos participaram e praticaram suas experiências de aprendizagem no dia a dia.  

2.4 Procedimentos de análise de dados 

Para a análise dos dados coletados pretendeu-se identificar as possibilidades de 

aprendizagem das crianças durante a atividade colaborativa e criativa a partir da análise de 

envolvimento. Utilizei, para compilar os dados e demonstrá-los de uma forma compreensível 

e didática para o leitor, o mesmo instrumento já utilizado na minha pesquisa de Mestrado, a 

Escala de Envolvimento da Criança na escola, traduzida por Oliveira-Formozinho e Araújo 

(2004) e adaptada da escala original The Leuven Involvement Scale for Young Children (LIS-

YC) (LEAVERS, 1994). Essa é constituída de dois componentes: uma lista de 

indicadores/sinais, característicos de um comportamento de envolvimento; e os níveis de 
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envolvimento numa escala de 5 (cinco) pontos. (OLIVEIRA-FORMOZINHO; ARAÚJO, 

2004). 

No caso especifico deste estudo a escala foi readaptada para a observação do 

envolvimento de crianças em atividade colaborativa. O envolvimento não foi observado 

somente de maneira individualizada, mas coletivamente, a fim de observar os sujeitos da 

pesquisa em grupo e evidenciar as mediações, interações e processos de aprendizagem nas 

atividades realizadas, conforme proposta do método de pesquisa definido por Vygotsky. Desta 

vez, as crianças com e sem deficiência foram observadas e analisadas não só individualmente, 

mas no comportamento em grupo, em atividades de criação de jogos digitais, o que traz para a 

Escala uma perspectiva de utilização diferenciada, mais elaborada e aprimorada e com 

detalhes novos, que serão explicados e explorados nos Capítulos 4 e 5 em que as fases de 

criação e as etapas da metodologia de criação de jogos por crianças serão descritas e 

analisadas.  

A utilização da Escala de Envolvimento da Criança tem dois componentes que 

segundo Cruz (2009, p.34-35) incluem:  

[...] uma lista de indicadores característicos do comportamento de envolvimento e os 
níveis de envolvimento. São indicadores de envolvimento da criança: a 
concentração, a energia, a complexidade e criatividade, a expressão facial e postura, 
a persistência, o tempo de reação, a linguagem e a satisfação. Os cinco níveis dessa 
Escala permitem identificar o grau de envolvimento dominante durante a 
observação, classificando-o desde o nível 1, em que a atividade é simples, 
estereotipada, repetitiva e sem exigência cognitiva e a criança demonstra-se ausente 
e sem energia, até o nível 5, no qual a criança, através da atividade continuada e 
intensa que desenvolve, demonstra estar profundamente envolvida.[...] As 
atribuições dos níveis de envolvimento são registradas em formulário próprio, onde 
também constam informações sobre as atividades desenvolvidas em sala. Os 
resultados podem ser apresentados em forma de gráficos para facilitar a visualização 
e a comparação entre diferentes salas ou entre momentos específicos na mesma sala. 
(CRUZ, 2009, p.34-35) 

O interesse em utilizar esta escala como instrumento de coleta e análise de dados surge 

justamente da necessidade de preservar a fidedignidade dos fatos observados ao utilizar as 

filmagens dos alunos com Deficiência incluídos no grupo para descrever e analisar o trabalho 

colaborativo e mediado de criação de jogo digital no contexto escolar. Assim sendo, Oliveira-

Formozinho (2004, p. 91) elucida que: 

[...] o envolvimento depende de várias variáveis, nomeadamente da qualidade do 
contexto, da formação das educadoras, do apoio formativo de que estas dispõem ou 
da perspectiva pedagógica adotada [...], logo podemos assumi-lo como um estado, 
mutável pela própria alteração da qualidade dos contextos. Verificamos ainda que a 
Escala de Envolvimento da Criança se revela um instrumento útil para a regulação 
dos processos de ensino-aprendizagem, isto é, para a avaliação formativa. 
(OLIVEIRA-FORMOZINHO, 2004, p. 91)   
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Todas as informações coletadas nas oficinas de criação de jogos foram filmadas e 

fotografadas, além disso, anotações em diário de campo foram realizadas. As informações 

foram transcritas e contribuíram para o preenchimento da Escala de envolvimento da criança, 

que é uma estratégia de análise de observação de filmagens e que tem seu foco numa 

percepção da qualidade dos processos educativos.  

Nesse sentido o uso da Escala do Envolvimento da criança na atividade deve 

contribuir fortemente para o uso do método do Design-Based Research, conforme o que diz 

Baumgartner (2002, p. 7)10, a pesquisa baseada no DBR utiliza variadas técnicas, conjunto de 

dados diferenciados, análise sistemática de dados mensuráveis para a construção de um 

consenso de possíveis interpretações desses dados, tenta promover a objetividade e facilitar a 

intervenção do pesquisador, que tem um duplo papel a desempenhar, o de intelectual e o de 

crítico da pesquisa.  

Numa abordagem de construção colaborativa de jogos digitais foi imprescindível 

levar em conta a mediação de todo o processo, pois as atividades sofreram constantes 

intervenções das pesquisadoras. Esta abordagem de trabalho colaborativo agrega elementos 

novos que precisam ser levados em consideração nas discussões e inferências das etapas de 

investigação.11 Assim sendo a análise das oficinas preliminares de avaliação inicial dos 

sujeitos, que foram realizadas com os alunos de maneira individual e posteriormente coletiva, 

buscou a análise dos dados relevantes coletados em diário de campo e demais recursos com 

base no método do Design-Based Research e no método de pesquisa proposto na teoria de 

Vygotsky.  

                                                 
10 Tradução minha  
11 Para uma discussão mais aprofundada sobre mediação de aprendizagem no que se refere à escolarização de 
crianças com deficiência intelectual, recomendo o trabalho de mestrado de Lima (2017) orientado pela Dra. 
Márcia Denise Pletsh da UFRRJ. 
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3  CONHECENDO AS EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM  

O foco central desta pesquisa está na aprendizagem. Desde o início da minha carreira 

profissional a minha preocupação é com o processo de aprendizagem que envolve, ou deveria 

envolver, qualquer atividade pedagógica realizada na escola.  

As questões principais são: crianças podem aprender com a metodologia de criação 

de jogos digitais? Se podem, o que irão aprender? E como aprenderão? Com quais conceitos 

irão lidar nesse processo criativo? E o que é necessário saber para construir jogos digitais? 

Nesta discussão sobre a aprendizagem baseada na criação de jogos digitais por crianças, 

Paula, et al, (2016, p. 10) defendem que a criação de jogos pode ser vista como uma atividade 

rica para a aprendizagem, com potencial para associar diferentes áreas do conhecimento. 

Produzir um jogo, pode favorecer a conexão entre diversos campos do conhecimento, 

diferentemente do que muitas vezes ocorre no ensino escolar tradicional.  

Se a preocupação central é com a aprendizagem das crianças envolvidas nesta nova 

proposta metodológica de produção de jogos digitais a ser desenvolvida na escola, nos cabe 

conhecer esses sujeitos, saber o que buscam, analisar suas necessidades e capacidades a fim 

de propor um processo em que estejam plenos de interesse e satisfação, motivados. 

Dessa forma, foram programados encontros iniciais a fim de acompanharmos todo o 

processo desde a sua raiz, desde o seu início embrionário de desenvolvimento. A análise do 

processo, torna-se tarefa da pesquisa quando o objeto em si (o jogo criado) não é o foco 

principal, mas consequência de um complexo contexto de situações e trocas realizadas pelos 

sujeitos na sua construção, desde sua fase mais primária de criação. Nas análises de todos os 

procedimentos se torna 

processo desde os seus estágios in  (VYGOTSKY, 2007, p.64) 

Construir com os sujeitos as motivações necessárias para o início do 

desenvolvimento do novo jogo, dar importância ao que se pretende realizar e colocá-lo como 

principal protagonista da criação, tornam-se alguns dos objetivos deste primeiro momento de 

intervenção. Este capítulo conterá o relato e a experiência do que se realizou com as crianças 

desde a entrevista, que objetivou conhecê-los, até os registros das evidências das suas 

capacidades, suas reações, potencialidades, interesses e vontades.  

3.1 Muito prazer: vamos produzir juntos? 

No contato inicial com as crianças, realizamos uma entrevista (apêndice G) para 

conhecê-las. Este primeiro contato também oportunizou a eles conhecerem os objetivos da 
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pesquisa e seu funcionamento. Aproveitamos o momento para saber quais seriam os melhores 

dias e horários disponibilizados, pois os dados seriam coletados com as crianças em horário 

de aula. Buscávamos também saber do interesse dos alunos em participar das pesquisas e 

quais os repertórios de informações que eles tinham a respeito da construção de jogos digitais. 

O próprio tema da pesquisa foi objeto motivador para suscitar nas crianças o interesse em 

participar do projeto. Sobre a motivação nos processos de aprendizagem, Relvas define: 

O processo de aprendizagem é desencadeado a partir da motivação. Esse processo se 
dá no interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às relações de troca 
que o mesmo estabelece com o meio, principalmente, seus professores e colegas. 
Nas situações escolares, o interesse é indispensável para que o estudante tenha 
motivos de ação para apropriar-se do conhecimento. (RELVAS, 2010, p.92) 

Para captar as informações que julgamos necessárias, a equipe se reuniu com eles 

num primeiro encontro, falamos sobre a nossa pesquisa, ouvimos o interesse que eles 

demonstraram em participar e perguntamos algumas coisas aos alunos para termos uma ideia 

de quais conhecimentos eles tinham sobre jogos digitais. Perguntamos, entre outras coisas, o 

que eles mais gostam de fazer na escola e em casa, quais os tipos de jogos que costumam 

jogar, com quem jogam quantas vezes por semana, que tipos de jogos mais gostam, se tem 

acesso ao computador e a internet em casa e se se tinham noção de como se desenvolve um 

jogo digital.  

Neste dia uma das crianças que participaria da pesquisa não estava presente, 

seguimos mesmo assim com os demais e com a presença do estudante de design e da 

professora da SRM. Percebeu-se pelas respostas que os alunos tinham contato com 

computadores e jogos digitais, que costumam jogar em casa e na escola, porém, ao serem 

questionados sobre como se desenvolve um jogo, as respostas revelaram que os alunos não 

tinham ideia de como se produz um jogo digital, acreditavam que se "baixa da internet" e se 

joga, ou se "coloca um CD no computador para jogar". Percebeu-se com base nestas 

respostas, que as crianças não tinham ideia de que um jogo é desenvolvido e implementado 

por alguém, ou por uma equipe, antes de estar dentro do computador, e é justamente isso que 

iriam aprender a fazer juntos, em atividade colaborativa no contexto da escola inclusiva. Para 

Cunha (2013, p.70): 

O mundo colaborativo é também o mundo das tecnologias. É nele que as crianças e 
adolescentes descobrem novos caminhos epistemológicos. Alunos da educação 
especial aprendem a escrever, a se comunicar e transformar o mundo virtual em um 
mundo colaborativo. E um espaço onde muitos deles são mais habilidosos do que os 
seus mestres da escola. E a tendência natural da contemporaneidade. Essa tendência 
tem se transferido para a sala de aula, onde esses nativos digitais forjam novas 
linguagens comunicacionais no campo da aprendizagem. São eles que incitam 
professores, orientadores, psicopedagogos à capacitação, inserindo-se nesse novo 
patamar de educação. (CUNHA, 2013, p.70) 
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Levando em consideração que esta pesquisa se deu em conjunto, desde a construção 

do processo metodológico de criação de jogos ora realizado, e inclusive na captação dos 

dados onde se utilizou os mesmos instrumentos e atividades, interessa deixar claro que o fato 

de duas pesquisadoras terem desenvolvido todo o processo em colaboração e coletado os 

dados da mesma maneira, o enfoque investigativo é totalmente diferente, cabendo a cada uma 

explorar os dados de modo particular a fim de responder as questões específicas de cada 

investigação.  

3.2  Avaliação individual prévia não padronizada dos sujeitos 

Numa etapa anterior ao processo de criação propriamente dito, tornou-se necessário 

fazer um contato mais próximo com as crianças que fariam parte do procedimento 

metodológico de criação do jogo na escola. Buscou-se com isso conhecer os modos de 

comportamento e avaliar as condições intelectuais prévias de interpretação e criação das 

crianças individualmente. Esta avaliação inicial teve como objetivo, compreender o nível de 

desenvolvimento real dos sujeitos, ou seja, de acordo com Vygotsky (2007, p. 97), aquilo que 

a criança já conhece e que consegue desempenhar sem ajuda, concomitante a isso, foi objetivo 

desta ação levantar as hipóteses sobre a condução do processo de criação do jogo, de acordo 

com as respostas que os sujeitos iam dando a cada encontro e em cada atividade. A avaliação, 

segundo Cunha (2013, p. 79), neste caso: 

[...] torna-se um mecanismo de melhoria nas decisões que virão a seguir, pois tem 
como mote os objetivos e os passos que serão dados em direção ao progresso 
discente. [...]. Mediante os registros feitos na observação o professor estimula e 
exercita o aluno para descobrir suas maiores qualidades e suas maiores carências. 
Sobre elas, após estudos avaliativos, podendo contar com uma ajuda 
multidisciplinar, elabora estratégias de atuação. (CUNHA, 2013, p. 79), 

Ao iniciarmos as observações e mediações com as crianças, se tornou necessário 

atribuir a cada uma as crianças as suas características peculiares, tanto para descobrir suas 

maiores possibilidades quanto suas maiores carências. Nesta etapa avaliativa, buscamos 

subsídios para as tomadas de decisão sobre a construção do processo de elaboração do jogo 

digital por meio do framework 

fundamentais que poderiam fazer diferença no trabalho colaborativo: motivação, capacidade 

de concentração, autonomia, criatividade, capacidade simbólica, comunicação, interesses, 

desenvolvimento cognitivo, habilidades motoras e viso-motoras, resposta a mudanças na 

rotina, entre outras.  

Com este propósito produziu-se uma ferramenta de avaliação inicial que consistiu 

numa forma lúdica não padronizada de captação de dados a respeito do desenvolvimento 
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intelectual das crianças. O objetivo desta avaliação inicial era identificar algumas 

características importantes sobre elas, a saber: suas relações com a escrita, como desenhavam, 

qual o seu repertório de linguagem, como lidavam com histórias, quais suas noções de 

sequenciacão, de tempo, de espaço, de quantidade e sobre o domínio de algumas habilidades 

da função social da escrita. Este procedimento foi realizado depois da entrevista e da 

apresentação dos projetos de pesquisa. De acordo com Cunha: 

Muito se discute na educação a avaliação, os tipos de avaliação e o que avaliar. A 
rigor, avaliar seria determinar a valia de algo, atribuir valor. Neste espaço, não 
estamos nos referindo à avaliação formal que a escola institucionalizou, apesar de 
acharmos que ela também deve ter o caráter mediador e formativo, mas nos 
referimos à avaliação que objetiva compreender o comportamento do aprendente 
diante dos instrumentos de ensino e aprendizagem. (CUNHA, 2013, p.79) 

Numa perspectiva de modo de avaliação não padronizada, os alunos foram 

submetidos por mim a esta intervenção avaliativa de forma individual, na escola, no horário 

oposto ao da aula, no período matutino, na SRM. Uma história foi selecionada para envolver 

as crianças, como não havia nenhuma informação sobre as crianças eram, escolhi uma história 

contada por meio de imagens, o livro Brinquedos, de André Neves, 200912. O objetivo desta 

etapa de avaliação foi perceber como os alunos compreendem, quais suas capacidades de 

criação, de antecipação e imaginação sobre o que poderia acontecer ao final de uma história. 

A Figura 4 apresenta a imagem da capa do livro. 

Figura 4 - Livro utilizado no contato inicial com as crianças 

 
Fonte: Capa do livro "Brinquedos" de André Neves 

Esta avaliação aconteceu com alunos em fase de alfabetização, a proposta inicial era 

que os alunos lessem a história em meio digital (as imagens), e posteriormente criassem um 

final para ela, este final poderia ser contado por meio de desenhos ou registro escrito. Foi 

                                                 
12 André Neves, nasceu em Recife, capital do estado de Pernambuco. Lá começou a desenvolver suas primeiras 

atividades relacionadas à literatura infantil. Hoje o autor tem vários livros publicados por diversas editoras, 
além de prêmios 
imagem. 
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elaborada uma ficha própria para que os alunos registrassem seus próprios finais para a 

história imagética sugerida. 

Por ser um livro de imagens, Brinquedos é uma obra que possibilita diversas leituras. 

O livro faz um comparativo entre crianças de uma classe social privilegiada em contraste com 

crianças com condições precárias de sobrevivência. A obra trata de temáticas muito 

pertinentes: desigualdade social, reciclagem, trabalho infantil, solidariedade, arte e consumo. 

O seu enredo conta a história de duas crianças de boa condição financeira que ganham 

brinquedos, algum tempo depois esses brinquedos ficam abandonados num canto da casa, até 

que, depois de enjoarem dos brinquedos que estragaram de tanto puxar ao brigarem, os 

colocaram no lixo. O lixo foi recolhido e os brinquedos foram parar num aterro sanitário onde 

famílias que vivem em condições precárias buscam o seu sustendo. Ali havia uma família que 

levou seus filhos para catarem os entulhos que podem ser aproveitados, essas crianças 

carentes encontraram justamente os brinquedos que foram jogados no lixo. Elas os levaram 

para sua humilde casa, os limparam, arrumaram e concertaram para brincar. As imagens 

utilizadas do livro encontram-se no anexo A.  

Inicialmente os alunos foram convidados a fazer a leitura do livro que ia sendo 

mostrado página por página. Oralmente, iam descrevendo o que viam nas ilustrações. 

Propositadamente, o livro não foi mostrado até o final, e as crianças deveriam tentar descobrir 

o que acontecia no fim da história, colocando em prática a sua criatividade registrando-a por 

meio de um desenho. Somente depois que as crianças terminavam seu registro, as demais 

cenas com o final real da história foram reveladas. 

Uma ficha própria foi construída para coletar os desenhos e as falas das crianças. As 

que eram alfabetizadas, além de desenhar, puderam escrever o final da história na ficha, e os 

que não escreviam explicavam seus desenhos e eu registrava suas falas. As intervenções 

foram gravadas em vídeo, os mesmos foram transcritos e analisados observando: postura das 

crianças diante da tarefa, forma de responder ao proposto, atitude diante da história, 

expressões e diálogos estabelecidos no desenvolvimento da atividade. Estes aspectos foram 

considerados, pois, por meio da fala significativa a criança une a palavra com o seu 

pensamento, neste sentido o significado da palavra é um fenômeno do pensamento na medida 

em que este se traduz por meio da fala (VIGOTSKY, 1998, p. 151). Daí a importância do 

registro da fala das crianças durante as atividades. 
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A Figura 5 identifica a ficha utilizada nesta coleta de dados. Esse instrumento foi de 

suma importância para situar a atividade, relacioná-la ao livro lido, e compilar informações 

diferentes em um mesmo lugar, facilitando posteriormente analisar o que foi coletado.  

Figura 5 - Ficha para o registro dos desenhos das crianças 

  
Fonte: Elaborado pela autora 

Este instrumento contribuiu para a materialização das imaginações e criações dos 

alunos, foi a base para registrarem seus pensamentos. Conforme Vygotsky (2014, p. 25 a 33), 

o mecanismo da imaginação criativa constitui-se num processo complexo, em que nos 

valemos das percepções externas e internas das nossas experiências, das associações nos 

processos imaginativos em que há a combinação de elementos modificados e da 

cristalização13, que se dá quando a imaginação se converte em imagens exteriores, 

transferindo o que foi imaginado para a realidade.  

Ao materializarem o que pensaram sob a forma de desenho e escrita, ou mesmo pela 

fala, as crianças cristalizaram seu pensamento. Esta forma de registro serviu de base para as 

posteriores analises sobre o pensamento da criança em seu aspecto criativo e imaginativo. Na 

sequência descrevo o desenvolvimento desta atividade de avaliação inicial com cada uma das 

crianças envolvidas. 

Diferente do procedimento com Vitória e Raphael, o desenvolvimento dessa etapa 

com Leonardo e Manuela ocorreu em horário de aula, pois os dois alunos não frequentam a 

sala multifuncional no contra turno. Os professores acharam melhor fazer no horário de aula, 
                                                 

13 Grifo nosso. 
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sendo que a atividade planejada para aquela semana não seria prejudicada, além disso, 

segundo a professora regente, estes alunos são muito "bons", se saíssem em horário de aula 

não teriam problemas em recuperar o conteúdo.  

Para diferenciar o que é dito pelos sujeitos durante a atividade, utilizei itálico para 

representar os momentos de fala das crianças durante a leitura da história. Preparei uma 

apresentação desses momentos em textos recuados e com uma formatação mais compacta 

para tornar a leitura leve sem a necessidade de incluir as imagens nos apêndices, dessa forma 

o leitor encontra todas as informações no decorrer do próprio texto. 

3.2.1 Conhecendo Raphael : a arte de ler e interpretar histórias  

Raphael foi o primeiro sujeito a passar pela experiência de avaliação inicial a 

pesquisa e de demonstração de seus conhecimentos e modos de operar intelectualmente.  

Como não nos conhecíamos ele estava um pouco ressabiado no início. Tomei o cuidado de 

convidar a professora que o atende na SRM para que tivesse uma referência e se sentisse mais 

à vontade para realizar a atividade proposta. 

No início, depois que apresentei a proposta da atividade, quando foi convidado a ler 

Raphael já se recusou, pois não sabia ler. Então, para deixá-lo mais tranquilo eu disse a ele 

que a história era diferente, não havia nada escrito, que ele poderia ler sem medo, e perguntei 

se ele tentaria para mim. Ele aceitou. Eu falei que ele teria que me contar a história, expliquei 

que ele iria olhando as cenas e falando para mim o que estava acontecendo. Topou. Foi 

incrível ver como ele se soltou, queria contar, apontava para a tela, queria mostrar que 

conseguia ler, aceitou o meu desafio. Então fomos à leitura. A seguir um trecho14 da leitura 

mediada com Raphael: conhecendo e construindo uma história: : 

Professora da SRM: _Quem são esses aqui? _ A mãe e o pai! E esses, o 
que a mãe e o pai estão fazendo? _Estão dando uma bolsa. E agora Raphael, 
o que as crianças fizeram ... o que tinha dentro da bolsa? _ Brinquedo. Ah 
tinha brinquedo dentro da bolsa? _ Estão andando. A boneca, estragando! 
Onde estão os brinquedos? _ No chão! Estragou! E agora o que eles estão 
fazendo com os brinquedos? _ Jogar no lixo! Na sacola! E o caminhão do 
lixo está indo pra onde? _ Pra casa! (Raphael não conseguiu identificar o 
lugar para onde o lixo foi levado, então interrompi e expliquei que era um 
aterro sanitário, mais conhecido como lixão). A professora continua: _ o que 
é isso daqui? _ Lixo! E estão jogando aonde?  No chão. E quem são essas 

                                                 
14 Utilizarei a fonte em itálico para destacar as falas dos sujeitos nos quatro trechos transcritos referentes aos 

diálogos, para as falas dos mediadores (minha e da professora da SRM) utilizarei a fonte normal, sem cores e 
marcações, e os comentários sobre o comportamento dos alunos destacarei entre parênteses.  



52 

 

crianças aí? _Tao lá no lixo, lavando. Lavando? As crianças estão lavando o 
lixo? E as crianças estão trabalhando? (Raphael fazia que não balançando a 
cabeça) A gente acha que eles trabalham! (Insistia que não com a cabeça) 
Tiraram todo o lixo dali. E o que que as crianças estão fazendo? _ Tirando 
todo o lixo. E o que as crianças encontraram no lixo? _ Boneca. Uma 
boneca! Qual boneca, de quem era essa boneca? _ Essa! Era dela ou era da 
outra menina? _ Essa! Essa é a mesma menina que ganhou a boneca no 
início do livro? (Fez que sim com a cabeça) Eu acho que é outra! A 
professora insistiu: será que é a mesma? E o menino também é o mesmo? 
(Continuou dizendo que sim balançando a cabeça) E o que que eles 
encontraram no lixo? _ Se boneca. A boneca. Tá e agora? E o que tu achas 
que eles vão fazer com esses brinquedos que eles encontraram? Olha eles 
acharam o brinquedo, olha ali ela ficou feliz oh, e o menino também por que 
eles encontraram um brinquedo. E o que tu achas que eles vão fazer com os 
brinquedos? Tu achas que eles vão jogar fora de novo? (Fez que não com a 
cabeça), não? E o que eles vão fazer então? _ Guardar esse aqui oh! Eles 
vão guardar e não vão mais brincar? (Fez que não com a cabeça) Ou eles 
vão pegar o brinquedo para brincar? _ Sim! Vão brincar? Tá, mas só que 
assim ó, o brinquedo está todo sujo ne, de lixo, de cheiro de lixo, cheiro 
ruim, e está um pouco estragado, o que tu achas que eles vão fazer, vão 
brincar com o brinquedo assim todo sujo? Quando alguma coisa está suja o 
que a gente tem que fazer? _ Aqui, guardar! Vão guardar? Tá mas eles vão 
guardar e não vão mais fazer nada com o brinquedo, não vão brincar, não 
vão levar para lugar nenhum? Pra onde que tu achas que eles vão levar esses 
brinquedos? _ Lá na casa.15  

Talvez Raphael tenha se soltado mais por estar na presença da sua professora, que é a 

professora dele na SRM, com a qual tem um relacionamento mais próximo.  

Durante a passagem das cenas fomos perguntando, a professora me ajudou a fazer as 

intervenções, questionando ao Raphael  sobre o que ele estava vendo, ele, retraído respondia 

aos poucos, fazendo uma descrição muito objetiva das cenas. Nota-se que as palavras são 

isoladas, e as frases entrecortadas parecem não estar conectadas. Raphael tem dificuldades em 

formular uma frase para explicar as cenas. Percebi já no primeiro momento que ele teve 

compreensão da história e não foi necessário mostrá-la novamente para que ele 

compreendesse.  

Esta história exige um nível razoável de raciocínio lógico, complexidade e abstração, 

justamente por não ser contada de modo convencional, ela oferece possibilidade para as mais 

variadas interpretações, assim, cada um ao ler, fica livre para imaginar e dar sentido às 

                                                 
15 A maior parte das mediações deste dialogo foi feita pela própria professora da SRM.  
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imagens, e isso torna ainda mais complexa a formulação do pensamento que é traduzido em 

palavras. Para Vygotsky, a formação de conceitos é resultado de uma complexa atividade em 

que:  

[...] todas as funções intelectuais fundamentais participam. No entanto, este processo 
não pode ser produzido a associação, a tendência, a imagética, a inferência ou as 
tendências determinantes. Todas essas funções são indispensáveis, mas não são 
suficientes se não se empregar o signo ou palavra, como meios pelos quais dirigimos 
as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e o canalizamos para a 
solução do problema com que nos defrontamos. (VYGOTSKY, 1998, P.72-73) 

No caso desta história, a complexidade não estava presente somente em saber o que a 

história dizia, sua mensagem, mas em contá-la. Procurar as palavras adequadas para dizer o 

que se elaborou no pensamento foi uma complexa tarefa, que além de antecipação, exigiu do 

aluno outras mais ou menos complexas habilidades, como imaginação, dedução, levantamento 

de hipóteses de futuras cenas, etc.  

A complexidade deste tipo de atividade não impediu que no início da história 

Raphael  percebesse que as crianças ganharam presentes e que eram brinquedos. Ele dizia o 

que via nas imagens uma a uma, sem muitos detalhes, com mediação constante, minha e da 

sua professora, superamos nossas expectativas, pois Raphael não é de muitas palavras , 

segundo ela. Mesmo com um repertorio reduzido de palavras o menino foi capaz de 

demonstrar o seu entendimento, pois suas respostas eram coerentes com os questionamentos 

que fazíamos com relação as cenas.  

No trecho a seguir, fica evidente a coerência das respostas do garoto com as imagens 

observadas: _Onde estão os brinquedos? _ No chão! Estragou! E agora o que eles estão 

fazendo com os brinquedos? _ Jogar no lixo! Na sacola! E o caminhão do lixo está indo pra 

onde? _ Pra casa! Apesar de respostas curtas, sem rodeios, fica evidente que sua atenção 

estava voltada aos detalhes e as pistas das imagens observadas.  

Além de fazer a leitura das ilustrações, foi proposto ao aluno que registrasse em ficha 

própria um final para a história. O registro poderia ser feito por meio de desenho e por escrito. 

Raphael  desenho 

(Figura 6). Seu desenho revela exatamente o final que propôs para essa história quando 

respondeu a minha pergunta: Ou eles vão pegar o brinquedo para brincar? _ Sim!  
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Figura 6 - Raphael em atividade de avaliação inicial 
 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora  

Fica evidente pelo desenho (Figura 7) Raphael

os brinquedos para se divertirem. Ele teve o cuidado de desenhar um brinquedo na mão de 

cada criança. No desenho feito pelo menino, um detalhe chamou atenção, uma casa 

(pequenina) desenhada entre as crianças. Quando eu perguntei a ele por que a casa ficou tão 

pequena, ele me respondeu: _Por que está muito longe! (Fonte: diário de campo da 

pesquisadora). Isso demonstra que ele tem uma apurada percepção, perspectiva e noção de 

espaço ao desenhar. 

Figura 7 - a 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

Os elementos que compõem Raphael

menino retoma as referências das personagens e elementos da história lida, como as crianças, 

os brinquedos e o fato de eles estarem indo para casa. As interaçõ Raphael

professora, com o contato com as cenas da história, e com as mediações da pesquisadora, 

proporcionaram este resultado, pois ele pode significar as figurações elaboradas no seu 

desenho. Para Ferreira (1998, p.66),  

Num processo ativo/interativo que acontece no interior das relações sociais, a 
criança apropria-se de seu ambiente por meio de operações abstratas do pensamento 
mediadas por construções partilhadas de processos de significação. Esses processos, 
por sua vez, são mediados pelos signos e pelo outro. (FERREIRA, 1998, p.66) 
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No desenho do menino as interações, a imaginação, os pensamentos, as lembranças, 

e as atenções são constituintes de um processo complexo de significação. As respostas 

demonstram exatamente a capacidade da atividade mental que fica evidenciada por meio da 

figuração representada pela sua interpretação dos fatos da história.               

3.2.2 Conhecendo Vitória: o potencial da oralidade  

No início do nosso encontro expliquei para Vitória a proposta da atividade. Com ela 

tudo aconteceu de forma mais rápida, ela mesma ia passando os slides e descrevendo as 

imagens, no início parecia estar descrevendo as cenas isoladamente, como se as partes não 

estivessem conectadas na mesma história. Ela estava curiosa, mas agitada, não explorava as 

cenas com muita atenção, logo queria ver o próximo acontecimento. O objetivo ao final, como 

já foi dito, era que os alunos imaginassem e desenhassem o final dessa história, mas desde o 

início e a exploração das cenas, a forma de observar e de ver os detalhes foram o caminho 

para a criação e elaboração da nova cena. Na sua fala, estavam presentes, enquanto descrevia 

o que via nas cenas, a sua emoção, a sua capacidade de leitura de imagens e formas e de 

imaginação.  

O potencial de oralidade de Vitória ao descrever as cenas revela o seu entendimento 

de sobre os acontecimentos. Sua forma superficial de descrever o que acontece e sua 

despreocupação com os detalhes das imagens parecia impor a condição de uma falta de 

entendimento da história, contudo, se observarmos suas respostas, vemos que o seu 

entendimento vai além das verbalizações.  

Trechos das falas da aluna Vitória durante a leitura mediada: : 

Pesquisadora: Pode começar: _ Sus brincandos. _ A mamãe trazendo a 
coisinha dela da irmãzinha. Trazendo a coisinha, que coisinha? O que será 
que é? _ Um cobertor. Um cobertor? _ Eu acho! Vamos ver então se é! _ 
Um bonequinho e um menino que é um palhaço. _ Eles tão brincando na 
bola grandona. _ Uma tá sentada e a outra tá colocando no chão o 
palhaço. A menina tá segurando o palhaço na perna dele. _ Ele tá 
segurando o palhaço na mão do menino e a menina tá segurando a 
bonequinha dela. Tao vendo TV. Cadê o brinquedo? _ Não tão com eles. _ 
Não tão com eles? E o que será que eles fizeram? _ Tá ali oh. Tá ali? _ 
Humhum! (Fez que sim balançando a cabeça) E agora será? _ (quando 
apontei para os brinquedos estragados) _ E agora será? Quem são esses aí? 
_ Um menino e uma menina. Não são os brinquedos estes? _ São! 
Estragaram (apontou para a tela para mostrar) Estragaram? E quem os 
estragou? _ A menina e o menino. Olha colocaram na sacola! Jogaram no 
lixo. E o carro levou. Levou pra onde será? _Lá pro lixeiro, lá pro lixo. 
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Será que levaram lá pro lixo mesmo? _ Sim tá lá chegando pra levar o lixo. 
As coisa suja eles jogam. A menina e o menino tão juntando tudo o que eles 
jogaram no chão. A menina e o menino são os mesmos do início da 
história? _ Não! Então quem são esses daí? _ Que ajunta os lixo. Ah eles 
são crianças que moram lá que juntam o lixo? _ Eh! Ah, então eles estão 
trabalhando será? _ Isso! E como a gente sabe que eles estão trabalhando? _ 
A menina e ele tão segurando pra juntar os lixo! E estão segurando o que, 
uma ferramenta? _ É  pra juntar o lixo! E agora o que será que vai 
acontecer? _ Tão ajuntando o lixo! E o que eles encontraram? _ A 
bonequinha. E que bonequinha é essa? _ Eles ficaram feliz por que ele 
achou uma bonequinha pra ela, que era de outra pessoa. E agora Vitória, o 
que tu achas que vai acontecer? Como que tu achas que é o final dessa 
história? Tu imaginas o que vai acontecer agora depois que eles pegaram a 
sacola do lixo? (balançava a cabeça afirmando que não sabia) depois mudou 
de ideia: _ Eles ficaram felizes. E o que eles vão fazer? _ Vão brincar! Será 
que eles vão brincar? _ Eu acho que sim! E tu consegue desenhar pra mim o 
que vai acontecer? _ Sim! _ Teve uma ideia! Que ideia que tu tiveste? _Vai 
brincar na casinha da escola. E onde que fica a casinha da escola? _ Na 
portinha. Eles tão brincando na casinha lá do parquinho da escola, eles tão 
no gira-gira.  

Muitos significados podem ser depreendidos deste episódio de interação com Vitória. 

Ela se mostra uma menina muito falante e expressiva. Apesar de narrar sobre as cenas 

ligeiramente, Vitória utiliza um repertorio diversificado de palavras e traz para a história 

elementos que não existem aparentemente nas imagens, ou seja, são frutos da sua imaginação. 

Vygotsky (2014, p. 15), nos faz compreender que: 

Nesse sentido, a imaginação adquire uma função muito importante no 
comportamento e desenvolvimento humanos, transforma-se em meio para ampliar a 
experiência do homem porque, desse modo, este poderá imaginar aquilo que nunca 
viu, poderá, a partir da descrição do outro, representar para si também a descrição 
daquilo que na sua própria experiência pessoal não existiu, o que não está limitado 
pelo círculo de fronteiras estritas da sua própria existência, mas pode também ir 
além das suas fronteiras, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência 
histórica e social de outros. Sob essa forma, a imaginação é condição absolutamente 
necessária de quase toda a atividade intelectual do homem. (VYGOTSKY, 2014, p. 
15) 

Neste trecho Vitória faz a relação do caminhão do lixo com o local para onde o lixo 

será levado antes mesmo de ver o que acontece na próxima cena: _ A menina e o menino. 

Olha colocaram na sacola! Jogaram no lixo. E o carro levou. Levou pra onde será? _Lá pro 

lixeiro, lá pro lixo. Neste caso a menina se valeu das próprias experiências passadas e do 

próprio contato com a história para criar um repertório suficientemente capaz de traduzir no 

final da história um novo fato com base em tudo o que foi vivenciado (Figura 8). Torna-se 

necessário dispor de grandes reservas de experiências, a partir de elementos elaborados e 
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transformados da realidade, para produzirmos componentes das imagens faladas e deste modo 

construirmos os produtos da imaginação. (VIGOTSKY, 2014, p. 13-14). 

Figura 8 - Vitória em atividade de avaliação inicial 

   
Fonte: dados coletados pela pesquisadora 

As palavras ditas por Vitória traduzem o seu conhecimento e o significado que ela dá 

para aquilo que vê, sua compreensão sobre o que acontece em cada cena e a antecipação do 

que ainda está para acontecer. O mesmo acontece quando ela elabora em sua imaginação o 

final para a história como se pode constatar no seguinte trecho: _ Teve uma ideia! Que ideia 

que tu tiveste? _Vai brincar na casinha da escola. E onde que fica a casinha da escola? _ Na 

portinha. Eles tão brincando na casinha lá do parquinho da escola, eles tão no gira-gira. 

Sua fala revela um final ainda não concretizado, não havia imagens do que iria 

acontecer, a criação do final da história partiu da sua atividade intelectual em criar e imaginar 

a cena e por consequência figura-la (Figura 9), transformando em desenho aquilo que foi 

pensado, planejado, imaginado.   

Figura 9 - Desenho de Vitória representando o final da história 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

Quando foi colocar o seu final da história no papel, teve uma ideia, que iam brincar 

na casinha da escola, na portinha. Eles foram brincar no gira- gira do parquinho da escola.  

 foi a sua conclusão. Quando questionada sobre 

quem havia estragado os bonecos, ela se confundiu, disse que foram eles, o menino e a 



58 

 

menina que estava desenhando, eu insisti: _  Então 

ela voltou atrás e disse que foram os ricos. Ela percebeu que as crianças do lixo arrumaram os 

brinquedos e imaginou que iriam brincar no parquinho do gira-gira da escola. 

Vitória foi capaz de perceber também que as crianças do lixão não eram as mesmas 

do início da história.  Ao final, fiz a ela o mesmo questionamento: _ Você consegue agora 

imaginar como essa história vai acabar? Você consegue criar um final para ela? A menina 

respondeu que eles ficaram felizes em ter encontrado os brinquedos e que iam brincar com os 

bonecos que encontraram: _ Eles ficaram felizes. _ Vão brincar!  

Depois do desenho pronto Vitória explicou com coerência o final, exatamente como 

havia previsto, o que indica que houve conexão e lógica na relação do final imaginado com a 

história fantasiada por ela. Quando o verdadeiro final foi revelado, a menina atenta percebeu 

que o final do autor foi diferente do final por ela criado.  

3.2.3 Conhecendo Leonardo: objetivo e direto  

O terceiro aluno a passar pela experiência inicial desta pesquisa foi Leonardo. No 

início ele parecia estar com pressa, queria passar logo as imagens, olhava constantemente seu 

relógio, estava preocupado em perder aula na sala regular (Figura 10). Durante a leitura, 

percebi que a pressa fez com que ele não desse muita atenção aos detalhes das ilustrações, 

resolvi chamar a sua atenção e intervi com perguntas pontuais.    

Figura 10  Leonardo em atividade de avaliação inicial 

  
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

Depois de um tempo ele se envolveu um pouco mais com a atividade, ficou mais 

atento aos detalhes, se concentrou. Foi aí que Leonardo percebeu em alguns momentos que 

faltava alguma coisa, pediu algumas vezes se poderia retornar nas imagens para ter certeza de 

algumas coisas.  Segue abaixo os trechos das falas do aluno Leonardo durante a leitura 

mediada: :  
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Pesquisadora: Então Leonardo, olha só, vê se tu consegues agora passar as 
imagens e ir me contando essa história!  O título você já leu? _ Não! Então volta 
lá na primeira imagem, pode voltar, na setinha que vira pra cima lá. Vai lá! _ Não 
tá ! Não está passando? Daí tu vai passando nessa setinha 
aqui ó! (Quando eu mostrei onde ficava a seta que ele deveria tocar para mudar as 
cenas, ele falava junto comigo, e não prestou atenção no que eu disse) _ Isso ai 
tem que ler aqui em cima também professora? _ Tem que ler aqui André Neves 
também? André Neves é o autor do livro! _ Ah! Só vou ler o título ne 
Brinquedos! Tá, pode passar! _ Brinquedos de novo! Ahm, posso ler a imagem 
aqui professora? Pode ler a imagem pra depois me falar o que você está vendo, 
não tem problema, do teu jeito! _ Era um menino e uma menina pedindo dinheiro 
para os pais deles! _ Pedindo dinheiro? _ Daí os pais deles deram o dinheiro e 
eles compraram os brinquedos. Humhum! Legal! _Não tá passando professora, 
não tá passando! É a setinha para baixo, não é a setinha pro lado tá! Quando tu 
fores passar tu não clicas nesta daqui ó, é sempre nessa, se não vai dar errado, só 
um pouquinho, nessa aqui ó! Tá!? _Daí eles pegaram os brinquedos (... tempinho 
para pensar) saíram na rua e depois eles entraram numa loja de brinquedos e 
começaram a pular em todos os brinquedos. Depois chegaram em casa, sentaram 
no sofá, brincaram mais um pouco, e depois a menina puxou a perna da boneca 
dela, daí o outro menino estava puxando o braço da boneca dela. Mas você acha 
que eles estavam puxando por que? _Por que ele queria a boneca dela! Ah, eles 
estavam brigando pela boneca? _É! Por causa do menino. Depois eles ligaram a 
televisão e foram assistir. E cadê os brinquedos? _Não estavam mais aqui! Não 
estão ai? Olha bem! _Os brinquedos que eles estavam brincando. _Espera ai, 
aqui tem uma perna! Eles deixaram o que ...? _  É, esses 
brinquedos que eles estavam brincando, acho que eles devem ter largado em 
algum canto né! Não quiseram mais. (Quando ele muda para a próxima cena, 
pagina do livro surge a explicação) Ah olha ai oh! _Daí os brinquedos, foram 
passando muito tempo, muito tempo, quando eles começaram a estragar ... ah 
professora, posso voltar aqui para ler de novo? Pode! Quantas vezes você quiser! 
(o menino voltou duas imagens e fez uma outra leitura). _Daí eles estavam 
assistindo televisão e largaram os brinquedos de lado, deixaram. (pareceu ter 
ficado confuso por um momento) _Ai calma! Como assim? Pera ai! (pensou por 
uns segundos e continuou) _Eles estavam brigando por causa dos brinquedos, 
depois ficaram rasgando, rasgando, daí eles foram assistir TV, e deixaram de 
lado os brinquedos. E daí os brinquedos foram se estragando. Huhum! _Depois 
eles botaram num saco de lixo, acho que eh um saco de lixo. Será! _É botaram 
num saco de lixo, jogaram num caminhão de lixo. Humhum! _E daí o caminhão 
levou. Pra onde será que o caminhão levou. _Levou lá pro lixão. Pra onde? _Pro 
lixão, lógico! Pro lixão, logico ne! _Meu, como é que tem pessoas aqui 
professora? Pois é, como é que tem pessoa onde, no lixão? Não sei vai pra frente 
que talvez tu vejas.  _Daí eles despejaram tudo, tudo, tudo! E umas crianças 
foram lá no lixão pra ver se achavam alguma coisa. Será que essas crianças ai 
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foram lá no lixão pra ver se achavam alguma coisa!? _Eu acho! Não eu acho que 
é pra limpar. Não, pra limpar não ne professora. Pera ai, deixa eu só ver uma 
coisa. (voltou duas cena novamente) Não sei, observa com calma pra você 
entender bem. Essas crianças aqui Leonardo, são as mesmas que apareceram no 
começo da história? Quando eu perguntei isso, Leonardo teve ainda mais dúvidas 
e precisou voltar a história até o começo para ter certeza. De repente, as imagens 
sumiram da tela. _O que aconteceu professora? Eu respondi: Nada, eu já coloco 
pra ti. _Eu só estava voltando pra trás. Eh que você tem que apertar só nas 
setinhas aqui, pra cima e pra baixo, talvez tu pegou numa outra sem querer. (pela 
terceira vez eu o ensinava a mexer com as teclas para mudar as cenas) _Não, mas 
eu apertei pra baixo! Tu estás apertando aqui ó, o teu outro dedinho está pegando 
nessa teclinha aqui. Vai pra cima agora! Isso! Quando tu vais pra cima volta tudo! 
_Mas não vai voltar tudo. Pode voltar tudo e ler tudo de novo pra ver se tu 
percebeu mais alguma coisa. (ele voltou até o início, observou e seguiu até a 
última imagem que havia parado) Para continuarmos eu o questionei: Dai essas 
crianças que estavam lá no lixão ou foram lá pra procurar algum brinquedo, como 
você disse né, o que eles encontraram?  O que eles encontraram? (o menino se 
atrapalhou novamente com o teclado) _Uma placa! E o que que tem lá no chão? 
_Saco de lixo ... E qual é aquele saco de lixo que esta lá no chão, bem no meio, ali 
ó! _Os brinquedos! Será que são os mesmos brinquedos? Eram os mesmos 
brinquedos que aquelas crianças jogaram no lixo? _Eram os mesmos! Eram. (a 
tela ficou preta, ele achou que havia apertado errado sem querer  expliquei que 
tínhamos que criar o final dessa história) Você vai criar o final dessa história! O 
que essas crianças vão fazer com esses brinquedos? O que você imagina que elas 
vão fazer? _Vão levar para a casa delas, vão consertar e brincar! Tu achas que é 
isso que eles vão fazer? _Eu acho!! Será que você acertou o mesmo final da 
história que o escritor escreveu? Será? _Não sei !! Então a gente vai descobrir isso 
agora. Então qual é a minha proposta? Você vai fazer na folha em fora de desenho 
qual é o final da história que você quer que aconteça, você vai escrever qual é esse 
final, bem resumidamente. E depois nos vamos voltar lá no livro original e ver se 
o André Neves escreveu isso que você falou. Pode ser? _Posso olhar mais uma 
vez professora? Ai não! Pode olhar de novo se você quiser tá! _Deixa eu ver uma 
coisa aqui! Por que será que eles  O que? _Por que será 
que a mocinha estava brincando assim normal ... e o que aconteceu, por que, 
será? Por que será? Não sei! Por que não está escrito, esse livro, olha só, esse 
livro ele é livre pra gente imaginar o que a gente quiser, você notou? Então tu que 
tens que dizer o por que eles estavam brigando, por que é um livro livre pra nossa 
imaginação, entendeu? _Tá mas é que não tem sentido professora, agora eles tão 
brincando e daqui a pouco eles já começaram as brigas! Não, é por que você está 
voltando ao contrário. Por que é assim oh, o livro começa aqui, daqui para baixo 
você tem que ir. É daqui pro final, não é do final pro começo, se você pega o livro 
ao contrário, vai entender a história ao contrario né !? Joia então, podemos 
registrar o seu final? (Fez que sim balançando a cabeça). 
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É possível perceber em alguns momentos que Leonardo por algumas vezes solicitou 

voltar às imagens e refazer a sua argumentação. Fica claro que ele estava preocupado e 

interessado em dar sentido a leitura, preocupava-se em buscar as melhores palavras para 

expressar seu pensamento. Aquilo que observamos com grande interesse é bem mais 

assimilado. (VYGOTSKY, 2003, p. 148) Nesse sentido, toda a atividade e esforço em contar 

a história da maneira mais adequada possível dependeu do interesse desprendido por 

Leonardo no momento da atividade. 

Por vezes também parou, refletiu sobre as cenas, planejou, replanejou, fez novas 

conexões e novas configurações como se pode constatar neste recorte: _Daí os brinquedos, 

foram passando muito tempo, muito tempo, quando eles começaram a estragar ... ah 

professora, posso voltar aqui pra ler de novo? Pode! Quantas vezes você quiser! (O menino 

voltou duas imagens e fez outra leitura). _Daí eles estavam assistindo televisão e largaram os 

brinquedos de lado, deixaram. (Pareceu ter ficado confuso por um momento) _Ai calma! 

Como assim? Pera ai! (Pensou por uns segundos e continuou) _Eles estavam brigando por 

causa dos brinquedos, depois ficaram rasgando, rasgando, daí eles foram assistir TV, e 

deixaram de lado os brinquedos. E daí os brinquedos foram se estragando. 

A leitura por meio das imagens requer um exercício constante de criação. No caso 

específico desta atividade, para corresponder às imagens da história com o que se quer dizer é 

preciso criar. Este exercício se concretiza em observar e traduzir em palavras o que se vê e o 

que se imagina que está acontecendo. A busca pela melhor maneira de dizer o planejado em 

pensamento se revela a tarefa mais árdua para Leonardo. Como afirma Vygotsky (2014, p. 

45),  

A criação traz ao homem criador grandes alegrias, porém acarreta também 
sofrimentos conhecidos como tormentos da criação. Criar é difícil, e o impulso para 
criar nem sempre coincide com a capacidade para tal, por isso surge o sentimento de 
tortura e sofrimento; o pensamento não vai ao encontro da palavra, como dizia 
Dostoiéviski. (VYGOTSKY, 2014, p. 45) 

 de transmitir, por meio da palavra, os 

sentimentos ou pensamentos e o desejo de contagiar outras pessoas, costuma aparecer na 

criação literária dos jovens. (VYGOTSKY, 2014, P. 45). Esta preocupação em se fazer 

entender por meio da palavra se evidencia no comportamento de Leonardo conforme se pode 

constatar no trecho a seguir: _Posso olhar mais uma vez professora? Ai não! Pode olhar de 

novo se você quiser tá! _ Deixa eu ver uma coisa aqui! Por que será que eles estão brigando 

O que? _Por que será que a mocinha estava brincando assim normal ... e o que 
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aconteceu, por que, será? Por que será? Sua preocupação é nítida em buscar entender o que 

realmente acontece para transmitir da melhor maneira possível as suas próprias impressões. 

A representação de Leonardo por meio da figuração do final imaginado para a 

história também é uma forma de representar a materialização do seu pensamento e da sua 

imaginação, assim como a palavra, como se pode observar neste recorte do nosso diálogo: _ O 

que você imagina que elas vão fazer? _Vão levar para a casa delas, vão consertar e brincar! 

(Figura 11). Do ponto de vista de Vygotsky (2014, p. 99) quando a criança está desenhando, 

pensa no objeto de sua imaginação como se estivesse descrevendo-o. Ao desenhar o final 

imaginado da história, o menino descreve seu pensamento, materializando-o na representação 

figurada o seu modo de ver as coisas a partir da experiência de leitura anterior.   

Figura 11 - Representação do final da história: desenhado por Leonardo 

 
Fonte: banco de dados coletados   pesquisadora 

Quando a atividade chegou ao fim, conversamos sobre a mansagem deixada pelo 

autor, perguntei a ele o que pensava sobre as criancas trabalharem no lixao com os pais e 

entao ele me disse: _ Lugar de crianca eh na escola, aprendendo e não trabalhar né! Por 

meio dessa fala ele expressou seus sentimentos e experiencias vividas. A dependencia que 

tem a imaginacao das experiencias anteriores eh aqui revelada com enorme clareza. 

(VYGOTSKY, 2014, P. 14) 

3.2.4 Conhecendo Manuela: a narradora 

Ao iniciarmos, depois que eu já havia explicado o que iriamos fazer, Manuela seguiu 

narrando a história como o que ela falasse já estivesse escrito, como em uma tradicional 

história de livro de literatura infantil, era como se realmente lesse. A narrativa da criança 

pressupõe imaginação, uma vez que ao narrar ela dispõe dos elementos de sua experiência, 

criando algo novo ou novos sentidos para aquilo que já é (CRUZ, 2011, P. 100) Foi de todos a 

mais rápida. Falava bem baixinho, não gosta muito de filmagens e fotografias. Segue abaixo 

os trechos das falas da aluna Manuela durante a leitura mediada  tempo de duração:  
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Pesquisadora: Expliquei para Manuela como ia ser a atividade. Ela topou. 
Pode falar! _André Neves Brinquedos. André Neves é o autor da história tá! 
Então o nome da história é brinquedos. _Tem que clicar aqui? Tem que 
clicar ai na setinha, pode passar essa página! Pode passar! _Era uma vez 
uma menininha e um menininho ... Fala um pouquinho mais alto Manuela. 
_Era uma vez uma menina e um menino que viviam com as suas famílias. 
Cada um gostava de um brinquedo. Um gostava do seu palhaço e a outra 
da sua boneca. Eles não paravam de brincar. Pulavam no carro, na bola e 
no ursinho. Sentavam no sofá, brincavam juntos. (Quando se deparou com a 
cena de uma criança puxando a perna de um dos brinquedos ficou parada, 
confusa) _Hum!? O que houve? Um dia eles brigaram? _Eu não sei, não dá 
pra ver a parte toda. Não dá pra ver. Passa então! _É! Um dia eles brigaram 
por causa dos brinquedos. Um puxava a boneca, o outro ... os dois puxavam 
a boneca. E um ficava com o palhaço. E os peixinhos, só olhando. Ai depois 
eles foram ligar a TV. Deixaram os bonecos todos rasgados, destruídos ao 
lado. Eles foram colocar numa sacolinha para atirar no lixo. Atiraram e os 
bonecos foram parar no lixo. O caminhão levou eles para o lixão. O 
caminhão levou ... Levou, passou por uma rua e lá estava o lixão né! Estava 
o lixão? (Fez que sim balançando a cabeça) _E um monte de pessoas! Atirou 
os lixos ... Um monte de pessoas? E o que as pessoas estavam fazendo? 
_Não sei muito bem, destruindo o lixo, batendo nas coisas. Será? Continua 
pra ver. Não sei olha ali ó ...  Continua pra você ver! Continua! _Catando o 
lixo pra fazer coisa reciclável né?! Será? _Ai o caminhão atirou o lixo lá ... 
as crianças estavam ajudando a recolher os lixos né ?! A recolher ...  O 
caminhão foi embora para pegar mais lixo. Eles acharam a boneca e o 
palhaço. E fim! E o fim? Eles acharam a boneca e o palhaço ... daí é que 
está! Que boneca e que palhaço era aquele que essas crianças do lixo 
acharam? Eram os mesmos brinquedos que aquelas crianças do início 
estavam brincando? _Era! Brigaram, destruíram e atiraram no lixo. Daí 
essas crianças que estavam aonde ... no lixão ... o que eles estavam fazendo 
lá? _Procurando comida! Procurando comida, ou trabalhando, ou ... o que 
você acha que eles estavam fazendo no lixão? _Tirando os lixos e 
recolhendo pra não ficar tudo amontoado. Daí eles acharam aqueles ... _Os 
bonecos destruídos! E eles fizeram o que dali pra frente? Qual é o final 
dessa história? _Pegaram pra eles e começaram a brincar! Pegaram pra 
eles? Levaram com eles? E pra onde que eles levaram? _Pra casa deles! E 
será que esse teu final é igual ao final que o autor escreveu pra este livro, 
você acha? _Não sei! Então vamos ver se é? Então tá! Manuela ... daí eles 
foram para casa, é o teu final? ... para casa brincar com os brinquedos que 
eles acharam no lixão? _Não, só com os brinquedos! Só com os 
brinquedos!? Tá bom! E você imagina, por acaso, o que essas crianças 
estavam fazendo no lixão? Você acha que é certo as crianças estarem lá 
nesse lugar? (Fez que não com a cabeça) Por que? Eh um lugar adequado 
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para crianças? _Não, por causa que pode ter caco de vidro e eles se 
cortarem. É! E eles estavam fazendo o que lá? _Eles estavam... pegando 
lixo. Mas por que, será que eles trabalham lá? _Não sei! E você acha certo 
criança trabalhar? _Não! Eu acho certo as crianças estudarem! E ajudarem 
também, um pouco ne, pode ajudar, mas não precisa trabalhar né! 
_Humhum!! 

O exercício de imaginar uma situação, ler e interpretar uma imagem requer da 

criança pensamentos mais ou menos complexos. O problema central a ser resolvido neste 

exercício estava em dar voz as imagens observadas, com o intuito de se fazer compreender 

por demais pessoas. Compreendemos, como Vygotsky (2002) nos esclarece, que esse 

exercício requer da criança uma complexa atividade em que todas as funções intelectuais 

participam. A associação, a tendência, a imagética, a inferência, são funções indispensáveis, 

mas não são suficientes sem o signo ou a palavra, que são os meios pelos quais dirigimos as 

nossas operações mentais. Deste modo, a palavra se tornou o mecanismo de representação do 

pensamento e da imaginação concretizados.  

A palavra não somente designa uma coisa e separa suas características. A palavra 
generaliza uma coisa, a inclui em uma determinada categoria, ou seja, possui uma 
complexa função intelectual de generalização. (...) Ao generalizar os objetos, a 
palavra converte-se em um instrumento de abstração e generalização que é a 
operação mais importante da consciência. Precisamente por isso, ao designar com 
uma palavra este ou aquele objeto, o incluímos em uma determinada categoria. Isto 
significa que a palavra não é somente um maio de substituição das coisas, é a célula 
do pensamento, precisamente por que a função mais importante do pensamento é a 
abstração e a generalização. (...) A palavra não é apenas instrumento do pensamento, 
também é meio de comunicação. (LURIA, 2001, p.37)  

Apesar de Manuela ter utilizado uma reprodução mecânica da maneira como uma 

história é comumente lida nos livros de literatura infantil, iniciando a sua narração de modo 

tradicional como se pode contatar no trecho extraído, mesmo assim o conteúdo da sua fala é 

fruto da sua criação, da imaginação: Pode passar! _Era uma vez uma menininha e um 

menininho ... Fala um pouquinho mais alto Manuela. _Era uma vez uma menina e um 

menino que viviam com as suas famílias. Cada um gostava de um brinquedo..(Figura 12). 

Retomamos nesta análise mais objetiva, Vygotsky (2007, p.67) que esclarece que essa 

maneira de reproduzir comportamentos historicamente construídos, são chamados de 

processos psicológicos automatizados ou mecanizados, os quais, dadas as suas origens 

remotas, estão agora sendo repetidos pela enésima vez e tornaram-se mecânicos. 
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Figura 12 - Manuela em atividade de avaliação inicial 

  
Fonte: Dados coletados e pela pesquisadora 

 

Contudo, mesmo tendo reproduzido um tipo de comportamento muito comum, como 

a maneira de contar histórias, a menina apropriou-se de um processo de criação muito mais 

complexo, esta complexidade não se faz presente somente na reprodução mecânica de um 

comportamento, pela imitação, mas está presente no próprio ato de imaginar em que os 

fatores internos são influenciados. De acordo com Vygotsky (2014, p. 26-27) para imaginar 

situações completamente novas, utilizamos impressões captadas da realidade: 

[...] O processo de modificação ou transformação baseia-se na dinâmica das nossas 
estimulações/excitações nervosas internas e das imagens que lhes correspondem. Os 
traços das impressões exteriores não se armazenam de modo imóvel no nosso 
cérebro, como objetos no fundo de uma cesta. Esses traços representam processos 
que se movem, transformam, vivem e morrem e é nesse movimento que reside a 
garantia das suas modificações sob a influência de fatores internos, que os deformam 
e os reelaboram. Podemos dar como exemplo dessa modificação interna o processo 
de subestimação e sobrestimação de elementos isolados das impressões que 
assumem uma enorme importância na imaginação em geral e na imaginação da 
criança em particular. (VYGOTSKY, 2014, p. 26-27) 

No contexto desta proposta de atividade, assim como os demais colegas, Manuela 

também inventou como seria o final da história e o registrou em forma de desenho (Figura 

13). Antes de traduzir em desenho o final pensado, a menina o traduziu em palavras como se 

pode observar neste trecho do nosso dialogo: Qual é o final dessa história? _Pegaram pra eles 

e começaram a brincar! Pegaram pra eles? Levaram com eles? E pra onde que eles levaram? 

_Pra casa deles! Seu desenho é a representação da sua imaginação.  
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Figura 13 - Representação do final da história: desenhado por Manuela 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

Representado pelo desenho, o final da história de Manuela combina elementos da 

história lida com suas experiências individuais anteriores traduzidos na sua imaginação. De 

acordo com Ferreira (1998, p. 42) a imaginação é uma atividade mental que se desenvolve 

gradualmente e está vinculada com a realidade significativa. Vygotsky (2000, p. 16-19), ao 

tratar dessa vinculação, mostra que ela se processa de quatro formas básicas:  

1. Toda elucubração se compõe de elementos extraídos da realidade, da 
experiência anterior do homem. 

2. A vinculação está entre produtos preparados da fantasia e determinados 
fenômenos complexos da realidade. Assim, a imaginação não se limita a 
produção de imagens historicamente constituídas, mas com base nelas, cria 
novas combinações. São as experiências dos outros, as experiências históricas 
ou sociais que influem na imaginação individual. 

3. O enlace emocional que determina a seleção de pensamentos, imagens e 
expressões. 

4. O edifício construído pela fantasia representa algo novo, não existente na 
experiência do homem nem semelhante a algum objeto real. Porém, uma vez 
criado, cobra realidade, passa a existir no mundo e a influir sobre os demais 
objetos.  (VYGOTSKY, 2000, p. 16-19) 

Ao transpor seu pensamento para o papel, em forma de desenho, não só Manuela, 

mas todas as crianças que participaram desta experiência, por meio do trabalho da 

imaginação, agruparam e organizaram elementos da realidade, selecionando, modificando e 

combinando sua criatividade num complexo imaginado. Nas reflexões de Ferreira (1998, p. 

42) sobre o que diz Vygotsky: complexo, o processo de imaginação mantém uma relação 

dialética com a realidade significativa. A criança, ao figurar sua imaginação, projeta na 

realidade constituída seus próprios significados.   
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3.3 Potenciais para a construção do jogo digital 

A atividade de leitura de imagens, realizada com as crianças, colaborou para destacar 

as potencialidades de cada um para a produção do jogo digital proposto para a pesquisa. 

Considerou-se que a partir das suas características individuais, teríamos elementos suficientes 

para dar início ao processo de construção do jogo, envolvendo as crianças no processo de 

criação desde o início. Para a construção de aprendizagens significativas, o envolvimento é 

um dos fatores mais relevantes. A predisposição para um conhecimento novo está baseada no 

interesse em aprender. Desta forma, Prensky16 (2012, p. 38) destaca que: 

[...] apesar de não haver um consenso sobre como exatamente as pessoas ou os 
adultos aprendem, quase todas as teorias reconhecem que os aprendizes devem se 
envolver no processo. E embora às vezes seja possível que a aprendizagem em si 
seja um fator de motivação para o envolvimento, muito do que as pessoas precisam 
aprender (...) não é um fator de motivação intrínseca para a maior parte da 
população. Mas isso não significa que o processo de ensino e aprendizagem não 
possa ser divertido. A aprendizagem baseada em jogos digitais trata precisamente da 
diversão, do envolvimento e da junção da aprendizagem séria ao entretenimento 
interativo em um meio recém-surgido e extremamente empolgante  os jogos 
digitais para a aprendizagem. (PRENSKY, 2012, p. 38)   

Nesta primeira etapa, que objetivou inicialmente conhecer as experiências de 

aprendizagem das crianças, a intenção foi de envolvê-las com a metodologia de criação de 

jogos digitais, proporcionando espaço para o seu potencial criativo e imaginativo, 

notadamente para a criação de uma história contada por meio de imagens. Os jogos são 

compostos de uma narrativa, um enredo, uma história. Prensky (2012, p. 182) ao tratar os 

tipos de interação além dos jogos esclarece que:  

No cerne da questão encontra-se o fato de que a narrativa ou o enredo sempre tem 
algo que é controlado apenas por quem está contando. O autor é o único 
responsável, alimentando o leitor, ou quem o estiver vendo, com o enredo da forma 
e no ritmo que ele escolher. Quer um filme tenha sido escrito por um único 
indivíduo ou por um grupo de pessoas, depois que ele estiver pronto, o espectador, 
bem como o leitor de um livro, não poderá mudar o enredo, a não ser na sua 
imaginação. (PRENSKY, 2012, p. 182) 

Deste modo, o exercício de contar uma história, criar o enredo explorando as 

novo a partir do seu próprio ponto de vista, construindo uma narrativa a partir das suas 

próprias experiências anteriores combinadas com a mediação durante a leitura.  

Nos diálogos que aconteceram durante as intervenções com as crianças nota-se nas 

minhas falas as interferências mais ou menos intensas durante a leitura das imagens. As 

intervenções têm o papel de provocar nos alunos avanços que não ocorreriam de forma 

                                                 
16 Autor da área de desenvolvimento de jogos, defensor enfático da tecnologia, nesta tese utilizado 
especificamente como referência para a discussão dos procedimentos de criação de jogos digitais.  
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espontânea e isolada. Este movimento, em que o adulto faz interferências que levam a criança 

a dar respostas que isoladamente não daria, é denominado, de acordo com Vygotsky (2007, p. 

97-98), de zona de desenvolvimento proximal: 

[...] A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções 

za o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento 
proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. (VYGOTSKY, 
2007, p. 97-98) 

Com mais ou menos intensidade as intervenções tiveram o objetivo de conduzir a 

criança a ler a história e compreendê-la, porém, não foi intuito controlar a sua capacidade, tão 

pouco induzir a um entendimento que não estivesse ao seu alcance. Para Vygotsky (2007, p. 

99),  

[...] a zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito 
poderoso nas pesquisas em desenvolvimento, conceito este que pode aumentar de 
forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de métodos diagnósticos do 
desenvolvimento mental a problemas educacionais. (VYGOTSKY, 2007, p. 99)  

Considerando o conceito de zona de desenvolvimento proximal, observa-se que nesta 

experiência de leitura, mediada pelas imagens e pelas mediações que fui realizando, observei 

que as crianças demonstraram suas capacidades de ler imagens, criar, imaginar novas cenas e 

novos elementos para a história, de desenhar, de resolver problemas. Essas capacidades, 

combinadas a outras habilidades, como raciocinar logicamente, trabalhar em colaboração, 

lidar com elementos novos, escrever, levantar hipóteses sobre os fatos, entre outras, foram 

relevantes para a construção de todo o processo de criação do jogo digital que propusemos. 

Quando terminamos de desenhar e escrever o final da história, o verdadeiro final foi 

revelado, o que de fato havia acontecido na história de André Neves. Todos relataram ter 

gostado da atividade. Foi um momento valioso de intervenção.   

3.4 Análise da atividade colaborativa de produção imaginativa e criativa  

Neste item, pretendo explorar os modos de ser e agir dos sujeitos em momentos de 

criação em atividade de colaboração das crianças com e sem deficiência. O comportamento 

individual nas relações em grupo, constitui a fonte de análise. Deve-se considerar então, o tipo 

de atividade sugerida, as características individuais que contribuíram para a sua realização e 

inclusive o contexto em que a atividade se realizou. Em colaboração o comportamento 

individual tende a se modificar, não de maneira completa, mas o indivíduo passa a demonstrar 

comportamentos diferentes daqueles que ele demonstra quando não está em grupo.  
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Para La Prova et al (2015, 128) a aprendizagem colaborativa é um instrumento 

flexível que permite de perseguir mais objetivos educativos contemporaneamente, em quanto 

visa a promoção de um aprendizado eficaz tanto na convivência civil quanto na pró-social, 

estimulando diversas inteligências e diversos estilos de aprendizagem. O Quadro 4 demonstra 

os elementos característicos da aprendizagem colaborativa. 

Quadro 4 - Elementos característicos da aprendizagem colaborativa 
Características do 
comportamento do aluno 

Participação ativa no processo de aprendizagem. 
Utilização de maneira funcional das características pessoais. 
 

Características do 
comportamento do 
professor 

Facilitar o processo de aprendizagem. 
Participação como recurso que organiza e orienta sem substituição dos alunos. 
Ativador dos recursos presentes no grupo, antes de ser um depositário do saber.  

Características do 
processo de 
ensino/aprendizagem 

Aprendizagem baseada na mediação entre as partes, na subdivisão das tarefas. 
Aprendizagem responsável: cada um é responsável pelo próprio percurso de 
aprendizagem e da aprendizagem do grupo a partir de cada função pessoal 
específica.  

Metodologia didática Trabalho de dupla nos componentes simples, tanto de estudo quanto de escutar 
as lições. 
Trabalho em grupos de 3 ou 4 componentes complexos que precisam de mais 
habilidade e competência. 
Trabalho voltado a conseguir o objetivo máximo (do grupo) realizados com a 
competência do impulso pessoal.  

Fonte: Demo et al (2015, p128) (traduzido e adaptado pela pesquisadora)  

Estruturar a sala em grupos cooperativos não é de fato uma operação banal. 

Cada aluno é parte constitutiva e na qual todos cuidam de todos, cada aluno recebe o apoio 

que necessita e pode dar sua preciosa contribuição  (IANES, 2010, p.103). É necessário 

considerar algumas regras específicas e fundamentais, as quais os diversos autores atribuem 

uma importância relativa diferente que tem como consequência uma variedade de formas de 

atuação da Aprendizagem Colaborativa (DEMO et al, 2015, p.128). 

A proposta de atividade neste momento, era que as crianças em colaboração, 

criassem algo com os objetos que as pesquisadoras dispunham sobre a mesa. Cada um 

recebeu uma sacolinha com itens diversos, aparentemente desconectados. Receberam: clips, 

cadarços, pedaços de EVA, grampinhos de roupa, grampos de cabelo, bobs de enrolar 

cabelos, colheres de plástico descartáveis, fitas, tiras de tecido e canudinhos. Com o apoio 

desses materiais, cada um ficaria livre para criar o que quisesse (Figura 14), e esse produto da 

criação se transformaria em uma personagem que posteriormente iria fazer parte de uma 

história criada coletivamente.  Para criar é preciso imaginar, quando imaginamos, retomamos 

as impressões das nossas experiências vividas transformando-as, não nos limitamos à sua 

reprodução, mas combinamos, criamos, reelaboramos novas imagens e ações, como afirma 

Vygotsky (2014, p. 3-4). 
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Figura 14 - Composição das imagens de criação de personagens 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Na Escala de envolvimento abaixo, ficam evidentes os momentos de produção e de 

trabalho coletivo, em que as crianças foram submetidas e os resultados obtidos por elas. 
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Escala 1 - Conhecendo as experiências de aprendizagem coletiva - Envolvimento 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                           Tempo de duração: 15:38 às 17:20 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  

 
26/ junho 

2015 

Tipo de atividade Etapa 1 - Envolvimento 
Etapa de produção inicial  

Nível de 
envolvimento 
Coletivo Proposta pelas 

pesquisadoras  
Momentos de 

espera (ind./col)  
Ped 
   
  X 

ent Out a. e. oci. Atividade 
Conhecendo as experiências de aprendizagem 

coletiva  
Atividade criativa e imaginativa  

 
5 I 

 

C 
X 

I C 

 

Objetivo da atividade: Observar a atividade criativa e o trabalho coletivo dos 
alunos, com vistas a realizar contato para averiguar inicial dos processos criativos e 
colaborativos das crianças. 
Primeiro Momento: No início desta etapa a pesquisadora explica aos alunos a 
proposta da atividade a ser desenvolvida, convida-os para uma experiência nova, 
entrega individualmente uma sacolinha com diversos objetos recicláveis, solicita 
que criem algo, e que nomeiem a sua criação.  Não foi possível concluir a atividade 
em uma aula, então solicitamos um tempo maior, a professora liberou para que eles 
ficassem mais uma aula conosco. O Raphael teve muita dificuldade em produzir 
algo, portanto tivemos que ajudá-lo com sugestões. A Vitória não conseguia nomear 

Leonardo sugere 
É p  A 

pesquisadora deixa livre:  Manuela explorou os materiais 
e já iniciou sua criação:  Quanto a estória, não conseguem 
chegar em consenso. Vitória não concorda com a ideia dos amigos, porém também 
não dá sugestões. 
Segundo momento:  
Criação mediada da história Após o 
retorno, procuramos criar uma estória a partir da ideia inicial dos alunos que 
consistia em os brinquedos que eles criaram adquirirem vida. Quando eu os 
convidei para criar uma história nova, Raphael logo comentou: _ Igual você a 

Vitória completou 
  

Foram necessárias muitas intervenções, pois há dificuldades em terem consenso. A 
maior parte da estória foram sugestões do Leonardo e da Manuela, com várias 
intervenções das pesquisadoras. A Vitória sugeriu a aparição de um palhaço e 
procuramos encaixá-lo na estória. Raphael começou a desenhar no quadro branco 
personagens do Angry Birds17. Aproveitamos seu interesse em desenhar e pedimos 
que desenhasse o palhaço sugerido pela Vitória. Percebemos que o Raphael estava 
bem alheio às atividades e contribuiu pouquíssimo. Ele se prendeu bastante à estória 
do dia anterior, sobre os brinquedos no lixão, então aproveitamos essa ideia da 
reciclagem. Vitória estava envolvida, porém contribuiu com poucas ideias, parecia 
às vezes estar desconectada da estória. Leonardo é mais crítico e quando as ideias de 
Vitória não faziam sentido, comentava a respeito. Manuela dá muitas ideias, e não 
pareceu criticar muito as opiniões dos outros. Para a próxima semana vamos 
concluir a tarefa com a ilustração da estória de maneira individual. Queremos 
verificar se as crianças compreenderam a estória criada. Por fim, que criassem uma 
estória utilizando como personagens as suas próprias produções.  No início eles 
tinham dúvidas sobre o que fazer com o que apresentamos. Mas com as 
intervenções a história foi criada pelo grupo. 

 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

 
                                                 

17 Angry Birds é uma série de jogos digitais desenvolvido por Rovio Entertainment. Em sua primeira versão 
utilizam-se estilingues para arremessar os pássaros e eliminar os porcos. Site oficial: 
https://www.angrybirds.com/. 
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Todos viraram o conteúdo da sacolinha recebida sobre a mesa a sua frente e 

começaram a montar algo, qualquer coisa que pudesse virar uma personagem para a futura 

história. No início as crianças se olhavam, riam, manusearam os objetos, misturaram, 

compararam o que cada um recebeu e conversaram sobre o que poderiam fazer. Aos poucos 

as ideias foram surgindo. Durante o trabalho as crianças falavam, questionavam sobre o que 

poderiam fazer, trocavam os materiais, ofereciam ajuda uns aos outros, buscavam 

constantemente a colaboração dos colegas no intuito de criar suas personagens. Com estas 

trocas, as crianças tendem a desenvolver pensamentos mais ou menos complexos que podem 

ser aprimorados e transformados em funções superiores de pensamento como nos mostra 

Vygotsky (1997, p. 219):  

Por tanto, si se pregunta de dónde nacen, cómo se forman, de que modo se 
desarrollan los procesos superiores del pensamiento infantil, debemos responder que 
surgen en el proceso del desarrollo social del niño por medio de la transición a si 
mismo de las formas de colaboración que el niño asimila durante la interacción con 
el medio social que lo rodea. Vemos que las formas colectivas de colaboración 
preceden a las formas individuales de la conducta, que crecen sobre la base de las 
mismas y constituyen sus progenitoras directas y las fuentes de su origen. Em esto 
reside el sentido fundamental de la ley formulada por nosotros sobre la doble 
aparición de las funciones psíquicas superiores em la historia del desarrollo del niño. 
De manera que de la conducta colectiva, de la colaboración del niño com las 
personas que lo rodean, de su experiência social, nascen las funciones superiores de 
la actividad intelectual. (VYGOTSKY, 1997, p. 219):18 

De fato, o trabalho em grupo exige um planejamento de ações estratégicas e 

intervenções pontuais para manter a sua organização e não perder a sua intencionalidade. Por 

conta disso, e por levar em consideração que o trabalho colaborativo se constitui como fator 

determinante do desenvolvimento intelectual infantil, durante este trabalho, foram necessárias 

intervenções constantes das pesquisadoras a fim de organizar as crianças, os espaços, e o 

tempo de atividade e, com isso, tornar o momento produtivo possível a fim de atingir o 

objetivo proposto garantindo a participação de todos. A Escala a seguir demonstra que cada 

criança conseguiu atingir o seu resultado e que o trabalho colaborativo atingiu o nível máximo 

de envolvimento. 

                                                 
18 Por tanto, se se pergunta onde nascem, como se formam, de que modo se desenvolvem os processos superiores 

do pensamento infantil, devemos responder que surgem no processo de desenvolvimento social da criança por 
meio da translação a si mesma das formas de colaboração que a criança assimila durante a interação com o 
meio social que a rodeia. Vemos que as formas coletivas de colaboração precedem as formas individuais da 
conduta, que crescem sobre a base das mesmas e constituem suas progenitoras diretas e as fontes da sua 
origem. Nisto reside o sentido fundamental da lei formulada por nós sobre a dupla aparição das funções 
psíquicas superiores na história de desenvolvimento da criança. De maneira que a conduta coletiva, da 
colaboração da criança com as pessoas que a rodeiam, de sua experiência social, nascem as funções superiores 
da atividade intelectual. (Tradução minha) 
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Escala 2 - Ilustração individual da história coletiva - Envolvimento 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                                Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                 Tempo de duração: 15:38 às 16:30 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

2 
 

 
Data  

 
03/ julho 

2015 

Tipo de atividade Etapa 1 - Envolvimento 
Etapa de criação da história coletiva 

Nível de 
envolvimento 

coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade 
História coletiva  

Atividade de desenho e pintura 

 
5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade:  
 
Observar a atividade criativa e o trabalho coletivo dos alunos, com vistas a 
verificar se as crianças compreenderam a estória criada, com a criação e ilustração 
da história, bem como o trabalho em grupo. 
 
Primeiro Momento:  
 
No início desta etapa a pesquisadora explica aos alunos a proposta da atividade a 
ser desenvolvida, foi entregue a eles o material para desenhar, a pesquisadora 
recapitulou a atividade da aula anterior, que foi criar brinquedos a partir dos 
objetos, o aluno Leonardo relembra toda atividade, e relata aos amigos, neste 
momento os demais alunos se preocupam com a escolha dos materiais para 
efetuar o desenho, a Vitoria então começa a fazer o relato também, Rafa fica 
manuseando a folha contendo a estória, sem falar, é interrogado pela pesquisadora 

Os alunos dizem que foi o colega Raphael  
que inventou o palhaço, e Manuela lembra que foi a Vitoria, que o Rafa apenas 
desenhou no quadro. Foi solicitado aos alunos que leiam a história, a pesquisadora 

Leonardo imediatamente levanta a mão dizendo que 
já lê, bem como Manuela, e diz que Rapha E Vitoria não sabem. Manuela e 
Leonardo fazem a leitura da história, Vitoria demostra-se interessada, Rapha 
parece não estar, mas quando a pesquisadora pergunta se lembraram da história 
ele faz que sim balançando a cabeça. Começa então o processo de criação do 
título, os alunos optam por cada um criar seu título. A pesquisadora auxilia 
Raphael e Vitória a escreverem o título e o nome, Leonardo e Manuela escrevem e 
ficam cochichando, e iniciam a ilustração da história, e são lembrados que deve 

 
 
Segundo momento:  
 

concentram na produção dos desenhos individualmente. A pesquisadora pede que 
os alunos deem um sorriso para foto, mas Rapha não quer sorrir, continua 
desenhando. Os alunos chegam a conclusão que devem criar um único título para 
a história. A pesquisadora aponta o lápis para Raphael, e quando ela pede para que 
ele agradeça ele faz que não com a cabeça, ele faz um desenho e fica apontando 
para ele, a pesquisadora pergunta se é um sol ele afirma que sim com a cabeça, e 
continua apontando para o desenho, mesmo depois que a pesquisadora escreve sol 
ao lado do desenho. Leonardo e Manuela continuam cochichando e rindo 
enquanto fazem seus desenhos. Vitoria finaliza seu desenho, os amigos 
identificam a cena como sendo o momento em que ninguém acredita nas crianças. 
Rafa continua olhando para seu desenho, parece querer dizer algo. 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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O trabalho colaborativo requer que todos os participantes estejam envolvidos, em 

maior ou menor grau na atividade que se deseja empreender. O preenchimento da Escala 

contribuiu para a análise do nível de envolvimento do grupo na atividade sugerida. Embora 

nem todos os participantes tenham se engajado com a mesma intensidade, o grupo atingiu o 

maior nível de envolvimento (nível 5) que, conforme Oliveira-Formozinho (2004, p. 91), se 

caracteriza quando a atividade é intensa e mantida, tem ações prontamente realizadas e 

requerem esforço mental. Neste nível os sinais indicadores são: concentração, persistência, 

energia e complexidade em grande quantidade.  

O espaço colaborativo desta atividade proporcionou a socialização do conhecimento 

e possibilitou a participação efetiva das crianças com deficiência na atividade, é nesta 

perspectiva de trabalho que: 

[...] a pedologia deverá saber encontrar a relação existente entre a criança e o meio, a 
vivência da criança, isto é, de que forma ela toma consciência e concebe, de como 
ela se relaciona afetivamente para com certo acontecimento19. Esse é o prisma 
que determina o papel e a influência do meio no desenvolvimento do  digamos  
caráter da criança, do seu desenvolvimento psicológico (VYGOTSKI, 2010, p. 686). 

O objetivo principal foi observar a atividade criativa e o trabalho coletivo dos alunos, 

com vistas a averiguar o desempenho das crianças neste processo. É preciso considerar que no 

grupo há duas crianças com deficiência o que a atividade visou proporcionar a todos uma 

integração com a mesma atividade, independente das características individuais. Aqui, 

conforme Vygotsky (1997, p. 213), consideramos a coletividade20 como fator de 

desenvolvimento da criança anormal, deste modo, as crianças com deficiência estavam 

incluídas no processo educativo.  

La educación de niños com diferentes defectos debe basarse em que, 
similtáneamente com el defecto también están dadas las tendências psicológicas de 
orientación opuesta, están dadas las possibilidades compensatorias para superar el 
defecto y que precisamente son éstas las que salen al primer plano em el desarrollo 
del niño y deben ser incluidas em el proceso educativo como su fuerza motriz [...]21 
(VYGOTSKY, 1997, p. 47) 

                                                 
19 Grifo do autor. 
20 Evidentemente, Vygotsky se referia a sensibilidade dos processos psíquicos da criança, a sua acessibilidade às 

influencias e, ao mesmo tempo, a que os processos que se obedecem no sistema nervoso e a psique da criança 
são ainda difusos, insuficientemente estáveis e consolidados. Tanto, Vygotsky aponta a diferente possibilidade 
de concentração, tensão e intensidade do curso dos processos nas crianças anormais de diversas idades, 
distintos níveis de desenvolvimento e diferentes categorias. (VYGOTSKY, 1997, p. 273) 

21 A educação de crianças com diferentes defeitos deve basear-se em que, simultaneamente com o defeito 
também estão dadas as tendências psicológicas de orientação oposta, estão dadas as possibilidades 
compensatórias para superar o defeito e que precisamente são estas as que estão em primeiro plano no 
desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educativo como sua força motriz. (Tradução 
livre) 
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Ao final da experiência, todos conseguiram, com mais ou menos esforço, com mais 

ou menos apoio, realizar a tarefa proposta de criar suas personagens e ilustrar a história (ver 

Anexo A). Conforme Cunha (2013, p. 74) cada aluno reage e aprende de forma diferente 

diante do conhecimento. No entanto, a atividade possibilitou que todos exercessem com 

amplitude o seu potencial criativo. Coaduna com esse pensamento Cunha (2013, p.72) ao 

tratar da relevância do trabalho colaborativo para a aprendizagem: 

A educação escolar pressupõe um ensino colaborativo, movimentos que trazem 
afetos e sonhos comunicantes, com produções individuais, com produções em grupo, 
socializando o saber produzido. Percebe-se que se aprende melhor na ausência do 
medo, com autonomia, criatividade e colaboração. (...) (CUNHA, 2013, p.72) 

Criadas as personagens, partimos para a construção da história coletiva, fomo aos 

poucos por meio de muita conversa e trocas, levantando ideias e opiniões sobre como a 

história seria. Vitória e Raphael, durante as conversas trouxeram elementos da história 

Raphael

o que lembrou: _ ! 

Vitória , ou seja, ela também recordou da 

história, e isso foi fundamental para as crianças que se remeteram a um repertório formado de 

experiências e vivências anteriores para socializar com o grupo.  Neste contexto,  

Socialização: o ato colaborativo é um ato socializante. Há no indivíduo a 
assimilação de hábitos característicos do seu grupo social. Tem o desejo de 
compartilhar o saber aprendido. As ações não são vinculadas ao egoísmo, antes, 
permeadas pela solidariedade. Há um ganho funcional na relação com a 
comunidade. É um processo contínuo que nunca se dá por terminado, realizando-se 
por meio da comunicação de crenças, valores e cultura, sendo fundamental para a 
inclusão. (CUNHA, 2013, p. 73)  

As atividades vivenciadas foram instrumentos importantes para subsidiar o 

planejamento das pesquisas no que se refere às estratégias de coleta de dados. As respostas 

das crianças nestas tarefas iniciais não convencionais, tanto individualmente quanto em grupo, 

tornaram-se importantes elementos de elaboração da proposta das novas tarefas que se 

pretendeu desenvolver com as crianças.  

Os modos de pensar, de se relacionar, de transmitir suas vontades e conhecimentos 

foram levados em consideração ao longo de toda a proposta da metodologia de criação do 

jogo digital. Todo o planejamento pedagógico, o passo a passo do método de criação de jogos 

e os critérios adotados para a elaboração do novo jogo pelas crianças será descrito e analisado 

no Capítulo a seguir.  
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4 PROCESSO PEDAGÓGICO DE CRIAÇÃO COLABORATIVA DE 

JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS NA ESCOLA INCLUSIVA 

Este capítulo tem por objetivo, revelar como foi desenvolvido o processo pedagógico 

de construção do jogo digital pelas crianças na escola. Como esclarecido anteriormente, esta 

pesquisa aconteceu em parceria com outra colega de doutorado (do mesmo grupo de pesquisa) 

e juntas buscamos construir uma metodologia de investigação que contemplasse, pari passu, a 

abordagem educacional e computacional na construção de um framework de criação de jogos 

digitais por crianças. As escolhas adotadas no processo, foram amplamente discutidas e 

combinadas entre as duas pesquisadoras sob supervisão da mesma orientadora. A coleta de 

dados foi conjunta e utilizados para análise os mesmos materiais: filmes, fotografias, 

produções e fichas preenchidas pelas crianças e pelas pesquisadoras, desenhos produzidos e 

registros das intervenções. O que mudou foram as lentes de análise e discussão. De um lado, a 

análise sob a ótica do processo metodológico em si e das etapas requeridas para a construção 

de um framework de criação de um jogo, de outro, a análise do processo pedagógico dos 

comportamentos e das aprendizagens das crianças neste processo de criação colaborativa.  

Inicialmente pretendo desvelar o caminho pedagógico percorrido para a construção 

do framework e justificar as escolhas eleitas no processo, posteriormente a isso tratarei do 

detalhamento das fases articuladas para o desenvolvimento desta metodologia, das atividades 

e recursos que foram utilizados como instrumentos de mediação. Para demonstrar cada etapa 

do processo pedagógico desenvolvido lanço mão da Escala de Envolvimento da criança na 

atividade, porém, neste caso, com enfoque no trabalho colaborativo. 

Todo o planejamento foi construído para a efetivação de um trabalho colaborativo, 

tendo em vista que o projeto visa a participação de crianças com e sem deficiência em todo o 

processo de construção do jogo. Partindo daí, a construção contou com o envolvimento de 

todos os participantes, o que contribuiu para a perspectiva de um trabalho inclusivo. Para 

Hostins et al (2016, p.161) o conceito de coletividade, proposto por Vygotsky, parece 

al socialmente são 

produzidos significados e utilizados os instrumentos culturais que interferem no destino do 

 

Sob esta ótica, buscou-se o enfoque da aprendizagem em grupos cooperativos, pois, 

segundo o que diz Ianes (2010), esta é uma abordagem didática que utiliza sistematicamente 
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pequenos grupos em que os alunos trabalham juntos para melhorar reciprocamente sua 

aprendizagem.  

Ainda de acordo com Ianes (2010, p. 109), a eficácia deste tipo de aprendizagem tem 

sido estudada e difundida amplamente por pesquisas. Ele afirma que a cooperação geralmente 

permite que se obtenham os seguintes êxitos: 

a)  Os alunos obtêm melhores resultados escolares: todos os alunos (com alta, 

média e baixa capacidade de aprendizagem) trabalham mais e obtêm resultados 

melhores, desenvolvem maior motivação intrínseca, passam mais tempo 

envolvidos com a tarefa e, desenvolvem níveis superiores de raciocínio e 

capacidade de pensamento crítico;  

b) Desenvolvem-se relações mais positivas entre os alunos: criam para o grupo um 

sentido de time, de amizade e apoio mútuos, seja pessoal ou escolar; a 

diversidade passa a ser aceita e apreciada e o grupo se afirma em termos de 

confiança; 

c) Os alunos vivenciam um bem-estar psicológico maior: a adaptação psicológica 

dos alunos é melhor, assim como seu senso de auto eficácia, autoestima e 

imagem de si mesmo; os alunos desenvolvem competências sociais e uma 

capacidade maior de enfrentar as dificuldades e o estresse. 

O desenvolvimento de níveis superiores de raciocínio, apreciação da diversidade e o 

desenvolvimento de competências sociais são aspectos que se fortalecem no trabalho 

colaborativo. Deste modo, o aprendizado que acontece quando a criança é submetida a 

interagir com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros, é 

internalizado e torna-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. 

Este aspecto essencial do aprendizado Vygotsky (2007, p. 102- 103) denomina de Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas.  

Partimos para o planejamento da pesquisa com base no pressuposto histórico-cultural 

de que a criança desenvolve o pensamento reflexivo e a fala interior nas interações com as 

pessoas do seu ambiente e essas interações são necessárias ao desenvolvimento de 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma seriam impossíveis de  
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4.1 Planejamento pedagógico da metodologia de criação de jogos digitais por crianças  

O planejamento da metodologia de criação de jogos digitais para este trabalho de 

doutoramento foi um exercício instigante e desafiador. Envolver-se com uma pesquisa em 

parceria é uma atividade complexa que requer negociações de sentido, atividade científica 

colaborativa e múltiplas aprendizagens. De acordo com Arruda (2014), é preciso compreender 

as dimensões que envolvem a produção de jogos digitais para que seja possível cria-los. 

Planejar em si é um ato complexo, pois vislumbra expectativas de aprendizagem, de 

comportamento frente às propostas, de tempo de realização das tarefas, e principalmente 

vislumbra atingir objetivos comuns. No caso das nossas pesquisas (de Adriana e minha), o 

principal objetivo da proposta é a construção de um jogo digital, que tem como resultado 

almejado, o processo de elaboração do próprio jogo e as aprendizagens geradas em 

colaboração, neste processo metodológico. 

No meio computacional e de design de jogos há uma gama de metodologias capazes 

de definir um procedimento padrão para a construção de um jogo digital, técnicas, esboços, 

métodos já construídos e que podem ser replicados. Torna-se imprescindível pensarmos, que 

 p.2). A 

questão central aqui discutida é: como criar, adequar pedagogicamente, adaptar critérios de 

construção de jogo num grupo de crianças com e sem deficiência em atividade colaborativa e 

em fase de alfabetização? 

Coube-nos neste estudo, elaborar passo a passo o roteiro, planejar, organizar 

dinâmicas e propor atividades que conduzissem as crianças participantes à criação de um jogo 

digital, sem desconsiderar as bases já utilizadas e difundidas por muitos autores da área para 

os processos de desenvolvimento de softwares e jogos digitais. 

Foi necessário estudar e conhecer as formas e abordagens existentes a fim de 

estabelecermos o processo de elaboração do novo jogo com a perspectiva da participação das 

crianças em todas as etapas de criação. Os projetos de desenvolvimento de jogos digitais 

requerem em sua ampla maioria, a depender das características específicas, de diferentes 

métodos e perspectivas de construção, sendo que na área de produção de software são 

definidas diferentes abordagens de elaboração. Os jogos, digitais se distinguem de outros 

tipos de softwares, pois visam aspectos que são peculiares, como a sonorização, a arte, a 

interação do jogador, o interesse, a diversão. Portanto, a depender do tipo de jogo que se 
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pretende desenvolver, podem-se utilizar elementos de diferentes abordagens metodológicas 

para a criação de um jogo digital.  

De acordo com Sommerville (2011, p. 9): 

Um processo de desenvolvimento de software é uma sequência de atividades que 
leva à produção de um produto. Há quatro atividades fundamentais que são comuns 
a todos os processos de software. Estas actividades são: 1. Especificação de 
software, onde os clientes e engenheiros devem definir o produto que está a ser 
produzido e os critérios para o seu funcionamento; 2. Desenvolvimento de software, 
onde o software foi concebido e programado; 3. Validação de Software, onde o 
software é verificado para garantir que ele é o que o cliente necessita; 4. Evolução 
do Software, onde o software é modificado para refletir a mudança do cliente e as 
exigências do mercado. Diferentes tipos de sistemas precisam de processos de 
desenvolvimento diferentes. (SOMMERVILLE, 2011, p. 9) 

Nesta perspectiva, a proposta de uma metodologia específica de desenvolvimento de 

jogo digital por crianças com e sem deficiência na escola regular, requereu diferentes 

estratégias de desenvolvimento de software e design e diferentes estratégias pedagógicas em 

todas as etapas de produção. 

processo de criação do jogo, sejam pensadas e planejadas as referências culturais22 nas quais 

 

Para a elaboração desta nova proposta metodológica, recorremos às experiências e 

aos conhecimentos específicos de cada área de formação e especialização, de um lado 

Adriana Gomes Alves, engenheira de Software e professora da Ciência da Computação e de 

outro eu, Pedagoga, especialista em alfabetização e professora do Atendimento Educacional 

Especializado na rede Municipal de Ensino do Município de Itapema - SC. Esta parceria 

resultou na elaboração e aplicação de uma metodologia de criação de jogos digitais em que as 

crianças se tornaram as próprias autoras do seu jogo.  

4.2 O processo pedagógico de criação do jogo  

A seguir descrevo e analiso as etapas deste processo de produção, esclarecendo as 

tomadas de decisões, as definições das estratégias, os planejamentos das tarefas, o passo a 

passo das fases de produção, desde o envolvimento das crianças com o projeto até a criação 

do jogo propriamente dito.  

Muitas são as abordagens metodológicas para o desenvolvimento de software  

especialmente de jogos digitais, voltados para o público infantil. De todas as abordagens 

levantadas, não foi possível eleger uma única e aplica-la com as crianças sem que fosse 

necessário fazer adaptações e ajustes metodológicos e pedagógicos, tendo em vista que se 

                                                 
22 Grifo do autor 
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trata de uma proposta diferenciada, dadas as formas de organização e características dos 

sujeitos participantes, o processo visou proporcionar o desenvolvimento da 

imaginação e criatividade das crianças no contexto escolar, por meio de métodos usualmente 

utilizados na produção de jogos digitais. 23 

Foi preciso levar em conta que todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa se 

deram na escola, sobre isto foi preciso adequar toda a proposta das pesquisas para o ambiente 

escolar, desta forma, numa perspectiva baseada nos preceitos de Vygotsky (BAQUERO,1998, 

p. 82-84), trabalhar segundo as regras propostas pela escola implica em:  

a) Participar em atividades que comprometem a cognição e a vontade de uma 

maneira particular; 

b) Dominar gradualmente instrumentos de mediação crescentemente 

descontextualizados; 

c) Utilizar instrumentos de mediação com uma estrutura e características próprias; 

d) Regular a aprendizagem escolar num sistema particular de trabalho que articula 

instrumentos, atividades e conteúdos trabalhados; 

e) Dominar instrumentos, conceitos e recontextualizá-los no cenário escolar 

disciplinar.  

f) Propiciar graus e modalidades de desenvolvimento alcançáveis mediante a 

participação nas atividades escolares como o domínio da língua escrita e outros 

 

g) Construir um sistema de trabalho intelectual que permita aos alunos crescentes 

graus de tomada de consciência das próprias operações intelectuais. 

Frente a essas implicações que ocorrem no âmbito da educação escolar, pensar em 

estratégias de criação de jogos digitais por crianças, foi uma tarefa que exigiu das 

pesquisadoras a articulação de encaminhamentos pedagógicos que pudessem contribuir com o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. Deste modo, a primeira estratégia pedagógica 

utilizada foi a de criar um grupo de trabalho colaborativo, e posteriormente organizar os 

trabalhos de modo que o grupo fosse consubstancialmente produtivo.  

Para a projetação e aplicação de atividade colaborativa na escola, além dos 

fundamentos da abordagem histórico-cultural de Vygotsky também tomamos como 

referência, todo o processo de desenvolvimento do jogo, em que foram levados em conta os 

                                                 
23 Extraído do texto da tese de Adriana Gomes Alves. 
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quatro passos para a tomada de decisão sobre o que vai ser realizado, a saber La Prova (2015, 

p. 136):   

a) Antes da atividade o pesquisador deverá predispor-se a planejar com cuidado a 

atividade que pretende realizar, tomando decisões a respeito dos objetivos que 

quer que os alunos consigam realizar, a formação dos grupos, a tipologia da 

atividade mais adaptada aos objetivos hipotéticos e outros. 

b) No início da atividade, depois de ter planejado a atividade, o pesquisador, deve 

conseguir a comunicação clara dos membros do grupo, que tipo de trabalho está 

sendo proposto a eles, especificando os vários passos das aplicações que prevê e 

explicitando os critérios de avaliação. 

c) Durante a atividade, o pesquisador deverá monitorar o trabalho do grupo e 

tomar decisões a respeito a eventuais imprevistos, perguntas, etc. deverá 

também observar o andamento da habilidade social, se prevista.  

d) Depois da atividade, deverá proceder a verificação do processo de dos 

resultados do trabalho realizado os quais evidenciam os próximos 

procedimentos.  

Considerando estes passos, o processo metodológico foi definido e composto de 

quatro macro etapas para as tomadas de decisão, a saber: Etapa 1  Envolvimento, Etapa 2  

Experiência, Etapa 3  Transposição e Etapa 4  Criação de Jogos Digitais. Houve ainda uma 

etapa anterior, abordada neste trabalho no capítulo 3 que visou conhecer as potencialidades e 

cial 

individual não padronizada dos  apresento na Figura 15. 

Figura 15 - Etapas do processo pedagógico colaborativo de criação do jogo 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora 

A etapa de ENVOLVIMENTO teve como objetivos conhecer os participantes na 

construção das pesquisas, criar entre os mesmos um relacionamento de reciprocidade e 

confiança para o trabalho em grupo e identificar o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal das crianças a fim de definir critérios como ponto de partida para o 

planejamento das atividades que seriam desenvolvidas. Esta etapa foi de suma importância 

para a motivação do grupo e para garantir a participação de todos, levando em consideração a 

heterogeneidade do grupo. 

A etapa de EXPERIÊNCIA, teve por objetivo expandir o conhecimento das crianças a 

respeito de jogos digitais e analógicos. Pretendeu-se garantir as mais diversas experiências, 

com variados tipos de jogos e utilização de recursos diversificados (cartas, tabuleiros, 

celulares, computadores portáteis, tablets, entre outros) proporcionando a elas as mesmas 

oportunidades de interação, experiência e diversão.  

A TRANSPOSIÇÃO foi uma etapa que visava a criação de um jogo digital por meio 

de uma ferramenta disponível num aplicativo (app24 Inventame) que permite a autoria de 

jogos por usuários sem conhecimentos específicos de programação. Esta etapa pretendia que 

os participantes percebessem, por meio da transposição, que é possível desenvolver um jogo a 

partir de ferramenta de autoria, esboçando-o na forma de desenho ou de objetos com cores 

específicas, utilizando a fotografia como transposição da criação para o meio digital, além de 

programar as condições de jogabilidade dentro das possibilidades e recursos que a ferramenta 

oferece.  

A quarta e última etapa denominada CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS é composta de 

quatro fases: Conceito, Design, Desenvolvimento e Avaliação. Esta etapa consiste na 

aplicação de técnicas especificas de desenvolvimento de jogos digitais, que serão detalhadas 

no capítulo 5. O trabalho dessa etapa foi também desenvolvido maneira colaborativa e 

mediada entre pares, com o intuito de promover a liberdade de criação e da atividade 

imaginativa das crianças de forma democrática e participativa em todos as fases. As ideias 

esboçadas em papel, com uso de materiais escolares (lápis, canetas coloridas, lápis de cor, giz 

de cera etc.) foram posteriormente implementadas pelos designers e acadêmicos para 

transportar o jogo esboçado para uma versão digital.  

                                                 
24 A sigla "app" é uma abreviatura do termo "aplicação de software". (nota da autora) 
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Estas etapas desdobraram-se em atividades e subprocessos que trazem objetivos 

específicos definidos para cada fase do seu desenvolvimento, como podemos apreciar nos 

próximos itens deste capítulo.  

4.2.1 Etapa de ENVOLVIMENTO 

Nosso desafio, que ao princípio causou um pouco de insegurança (pelo menos da 

minha parte), tinha como convicção o fato de que não pesquisaríamos sozinhas, seríamos 

parceiras em pesquisa, tal como a experiência que viveríamos com as crianças.    

No primeiro contato com as crianças (antes de enviarmos os termos de 

consentimento para os responsáveis) tínhamos a intenção de saber o grau de interesse delas 

em fazer parte das nossas pesquisas, neste primeiro dia uma delas havia faltado na aula, 

Manuela, nós a entrevistamos em outro momento, individualmente. Selecionamos uma 

entrevista semiestruturada para aplicar com as crianças a fim de verificar, além do interesse 

games. Apresentamos 

o nosso projeto de pesquisa e os convidamos a participarem conosco (Figura 16). 

Percebemos o encantamento e interesse de todos em participar e na sequência encaminhamos 

os pedidos de autorização para casa. Iniciamos a pesquisa já na semana seguinte.  

A entrevista realizada com as crianças (apêndice G), antes de iniciarmos as 

pesquisas, nos revelou dados importantes que serviram de base para o planejamento das 

primeiras atividades, como por exemplo a elaboração da etapa de experiência. Na entrevista 

foi possível saber que as crianças tinham contato com as tecnologias digitais, manuseavam 

computadores, tabets ou celulares para jogarem em casa e na escola, conheciam alguns tipos 

de jogos, Leonardo costuma jogar GTA5 e God of War em casa e na escola joga Frive 

(XBox), Raphael disse que gosta do Mario e Vitória costumava jogar Gatinha Angela, Pintar 

o cabelo e maquiar a Claudine (Monster High). Foi possível saber se tinham internet em casa, 

enfim, informações que serviram de base para o desenvolvimento de um processo pedagógico 

que buscava atingir o resultado almejado, ou seja, que ao final fosse produzido um jogo 

digital. 
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Figura 16 - Primeiro contato com as crianças - entrevista 

 
Fonte: dados coligidos pela autora 

 
O primeiro contato com as crianças teve um enfoque pedagógico avaliativo, o qual 

denominamos valiação prévia não padronizada 

descrita e analisada no Capítulo anterior).  

O enfoque não convencional teve como objetivo conhecer o nível de 

desenvolvimento real, ou seja, de acordo com Oliveira (1993, p. 59), aquilo que as crianças já 

são capazes de fazer sem interferência, as etapas já alcançadas de aprendizagem, e a zona de 

desenvolvimento proximal das crianças, ou seja, segundo Vygotsky (2007, p. 97) aquilo que 

as crianças são capazes de resolver sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. Neste caso, averiguar as capacidades imaginativas, se tornou 

importante para sabermos o que as crianças eram capazes de fazer de maneira independente, 

quais eram seus potenciais criativos, suas limitações, mas de uma forma que não representasse 

um momento formal, uma avaliação pedagógica. Consideramos relevante levantar elementos 

que dessem base aos planejamentos das atividades que seriam realizadas em grupo de forma 

colaborativa, apesar de que tínhamos o mínimo de informações que serviram de base para o 

planejamento das futuras atividades, como a idade das crianças e a série que elas estavam 

matriculadas. A Figura 17 apresenta o esquema organizacional definido para esta etapa. 

Conhecer de maneira mais consistente os sujeitos da pesquisa possibilitou o 

planejamento de estratégias que levou em consideração as características de cada um, de 

modo que a participação de todos foss Por isso, o conhecimento da experiência 

do aluno é uma condição imprescindível da tarefa  Vygotsky (2003  p 154). 

Dessa forma Vygotsky considera que, a maior preocupação do professor passa a ser a tarefa 

de traduzir o material novo e não-existente para a experiência do aluno, para a linguagem da 
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sua própria experiência. Assim, motivar as crianças, saber sobre as experiências que trazem 

em sua bagagem cultural e motivá-las à participação na pesquisa foi primordial nesta etapa.  

Figura 17 - Esquema organizacional  Etapa 1  Envolvimento 

Fonte: elaborado pela autora 

Com exceção da atividade avaliativa inicial, que foi realizada com as crianças 

individualmente, todas as demais intervenções durante a coleta de dados para as pesquisas, 

aconteceram em grupo como era o objetivo principal da pesquisa: o trabalho colaborativo de 

aprendizagem em torno do desenvolvimento e implementação de um jogo digital. Buscou-se 

propor atividades e processos de modo que cada um dos participantes se sentisse pertencente 

ao projeto e coautor do produto final: o jogo.  Esta tarefa exigiu planejamento e estratégias de 

mediação com enfoque pedagógico. Assim sendo, fomos adaptando as fases do método de 

construção de jogos, de maneira que todos pudessem contribuir com suas experiências, 

expectativas, conhecimentos e modos de agir. Esse foi um dos mais relevantes desafios da 

pesquisa. Notava-se em muitos momentos, (como veremos com mais propriedade no próximo 

capítulo) o quanto esse tipo de trabalho não era habitual para o grupo que, apesar de ser 

formado por crianças que eram da mesma sala de aula, pareciam estranhos entre si, 

especialmente nos primeiros momentos, nas primeiras fases.   

O primeiro passo a ser cumprido ao se propor à classe trabalhar em grupo, consiste 
em preparar adequadamente os alunos a enfrentar situações que requeiram um tipo 
de trabalho realmente cooperativo. É um grande erro ter como certo que os jovens (e 
adultos) saibam como trabalhar juntos, de modo construtivo e realmente 
cooperativo. (IANES, 2010, p.106) 
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Deste modo, a etapa de envolvimento tornou-se crucial para a proposta deste trabalho 

colaborativo de aprendizagem, pois proporcionou a todos o sentimento de pertencimento ao 

projeto. Para Ianes (2010, p. 107), autor italiano que tem se dedicado a produzir orientações 

para o ensino na educação especial e escreve entre outros temas sobre as estratégias para a 

inclusão, a aprendizagem cooperativa estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

de ordem superior e permite que os pares aprendam a trabalhar de maneira eficaz quando 

buscam formular hipóteses, analisam, generalizam, procuram a lógica para o desenvolvimento 

de uma tarefa mais complexa. Um outro ponto fundamental no trabalho colaborativo é o de 

formar equidade na participação, para tomar decisões e resolver problemas em colaboração. 

Seu pensamento coaduna-se com os preceitos de Vygotsky, base epistemológica principal 

deste trabalho. 

Esta etapa propiciou que os participantes sentissem que o resultado seria do grupo e 

não de um só, como se fossemos todos corresponsáveis pelas ações e contribuições dos nossos 

pares neste processo. Daí, deste envolvimento coletivo, se desencadeou a responsabilidade 

individual de contribuir com o grupo para atingir o objetivo comum: a criação de um jogo 

digital. 

Como pesquisadora interessava especificamente analisar nos comportamentos dos 

indivíduos em grupo, as suas construções individuais e coletivas, a fim de averiguar as 

aprendizagens geradas a partir destes movimentos criativos complexos e produtivos no 

processo de construção do jogo digital.  

4.2.2 Etapa de EXPERIÊNCIA  

O que significou a escolha do termo experiência para representar essa etapa da 

investigação? Sua definição está inspirada no conceito empregado por Vygotsky (2010), 

perezhivanie, que significa vivência ou aquilo que se vai tecendo na coletividade e na 

formação da personalidade dos sujeitos e do grupo e que implica o entretecimento do 

funcionamento mental e das emoções de cada um dos indivíduos desse grupo. Nessa 

experiência importa identificar o grupo e os sujeitos de maneira a perceber de que forma cada 

um toma consciência e concebe o vivido e como se relacionam afetivamente com certo 

acontecimento. 

Organizar esta etapa nos trouxe elementos novos para as pesquisas, tanto em termos 

de atividades planejadas, como do levantamento de hipóteses e de subsídios para a construção 
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do Framework de criação do jogo. A figura 17 demonstra o esquema organizacional desta 

etapa.  

Explorar as técnicas e as abordagens já existentes para a atividade de criação de 

jogos digitais, tornou-se ainda mais desafiador nesta etapa. O propósito era proporcionar aos 

alunos o máximo possível de contato com diferentes tipos de jogos, de mecânicas, de regras, 

com diferentes recursos. Experimentar jogos analógicos e digitais, perceber as semelhanças e 

diferenças existente estre eles, utilizar diferentes recursos tecnológicos foram atividades que 

permitiram aos participantes explorarem juntos e ampliarem o seu repertório com relação aos 

jogos digitais e analógicos e perceber as especificidades destes recursos. Vygotsky atribui um 

aspecto pedagógico importante com relação à importância da experiência para a 

aprendizagem. 

A conclusão pedagógica natural que emana daqui é que, através da experiência dos 
alunos, deve passar a maior quantidade possível de objetos e fenômenos, que têm de 
servir para a elaboração do fato correspondente; ao mesmo tempo, sua seleção deve 
levar em conta que a própria escolha dos objetos deve facilitar e sugerir ao aluno o 
trabalho analítico e sintético. [...]. (VYGOTSKY, 2003, p. 175). 

A partir desta prerrogativa, organizamos as atividades das oficinas (Figura 18) de 

modo que todos os participantes tivessem acesso aos mesmo recursos e jogos, desta forma, 

apesar dos jogos serem os mesmos as experiências de cada criança eram diferentes, se 

considerarmos que cada um teve a possibilidade de lidar com as ferramentas, de acordo com 

as suas possibilidades de interação.  

Figura 18 - Esquema organizacional Etapa 2  Experiência 
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Fonte: elaborado pela autora  

Ampliar as experiências das crianças é condição relevante para a aprendizagem, 

neste caso, foi condição precípua para a criação do jogo digital. Vygotsky (2014, p. 14-15) 

considera que os homens precisam dispor de grandes reservas de experiência acumulada pois, 

 

Com base nesta perspectiva, pautada no pensamento de Vygotsky, esta etapa foi 

construída. Tornou-se necessário a partir desta ideia, que o grupo experimentasse jogos de 

variados tipos e refletissem sobre os elementos que os constituem. Preparamos para as 

crianças momentos lúdicos de entretenimento com jogos analógicos, com peças variadas, 

como tabuleiros, plataformas, cartas, e com jogos digitais de diversos tipos, plataforma, 

puzzle, entre outros, utilizando diferentes meios tecnológicos como computadores portáteis, 

tablets, e smathphones.  

Embora as crianças já tivessem nos relatado suas experiências com jogos, e 

demonstrado com quais jogos estavam familiarizadas, foi importante proporcionar ao grupo 

as mesmas condições para lidarem com diversos tipos de jogos a fim de oportunizar a todos 

experiências comuns e singulares, como se pode observar na Figura 19.  

Deste modo foi possível identificar no grupo seus comportamentos, os modos de 

manusear as máquinas disponíveis, a forma de interagir com os jogos analógicos, os interesses 

e as dificuldades encontradas, suas estratégias para resolver os problemas e as formas de 

interação entre si e com os próprios jogos. Nesta vivência puderam trocar ideias, compreender 

as regras, analisar o grau de dificuldade e o nível de diversão proporcionados pela 

experiência.   

Por meio das vivências com os diversos tipos de jogos, os alunos puderam refletir 

sobre as diferenças entre um jogo e outro, suas especificidades, regras, obstáculos, 

personagens, e sobre as estratégias que precisavam buscar para avançar e vencer os desafios, 

nas diferentes complexidades dos jogos que apresentamos.  

Prensky (2012, p. 172- 178) esclarece que existem milhares, talvez milhões, de jogos 

diferentes, mas todos eles contêm todos ou quase todos esses fatores que envolvem as 

pessoas:  

a) Regras: São as regras que diferenciam os jogos dos outros tipos de brincadeiras, 

quando não há regras o que existe é uma brincadeira livre e não um jogo; 
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b) Metas ou objetivos: As metas ou objetivos também diferenciam dos jogos de 

outras formas de brincar. Em um jogo, atingir os objetivos contribui e muito 

para a motivação; 

c) Resultados e Feedback: os resultados e o feedback são a forma de medir o 

progresso em relação as metas. Os jogos clássicos são aqueles que se ganha ou 

que se perde. O feedback vem quando algo muda no jogo em resposta a suas 

ações. 

d) Conflito: Competição, desafio e oposição. O conflito, a competição, o desafio e 

a oposição são os problemas que os jogadores tentam resolver. Pode ser um 

quebra cabeça ou um obstáculo que o impeça de progredir, é o que faz circular 

sua adrenalina e criatividade e o que o faz ter vontade de jogar. 

e) Interação: esta apresenta dois aspectos importantes: a interação do jogador com 

o computador, e o aspecto social dos jogos  eles são jogados com outras 

pessoas. 

f) Representação: quer dizer que o jogo tem um significado, que pode ser abstrato 

ou concreto, direto ou indireto. Inclui elementos narrativos ou enredo do jogo.   

Estes fatores foram vivenciados pelas crianças ao experimentarem os diferentes tipos 

de jogos, esta experiência possibilitou que colocassem em prática pensamentos complexos 

jogo, na mentira ou nas histórias, a criança encontra uma fonte inesgotável de vivências, e 

dessa forma a fantasia abre novas portas para que nossas necessidades e aspirações adquiram 

jogos, mas, ao mesmo tempo imaginaram, anteciparam, interagiram com as máquinas, com os 

jogos, com os demais colegas do grupo e com os adultos.  

Do ponto de vista pedagógico, o planejamento dessa etapa previu a experimentação 

com dois tipos de jogos semelhantes disponíveis tanto no meio analógico, como digital. 

Buscava-se que as crianças fossem capazes de analisar as semelhanças e as diferenças nos 

jogos especialmente a partir da identificação de suas regras, além disso, era objetivo 

pedagógico a atividade compartilhada, propiciada pela regra da necessária entreajuda no 

grupo.  

  (digital), na Figura 19 apresento alguns momentos desta etapa. 
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Figura 19 - Oficinas de jogos digitais e analógicos 

 
Fonte: Dados coligidos pela pesquisadora 

a) O Jogo Base 3: 

O Base 3 é um jogo que tem como objetivo pedagógico a elaboração de conceitos 

matemáticos. Esse consiste no jogo para aprendizagem de potenciação, utilizando-se de cartas 

de formatos geométricos e cores diferentes, ou seja: circunferência vermelha, quadrado azul, 

triângulo verde e retângulo branco que representam, respectivamente, 30, 31, 32 e 33. 

Na forma analógica pode-se jogar com mais de dois participantes que devem se 

revezar em turnos. Este consta de um dado e um conjunto de 30 cartões, em formas e cores 

diferentes (Figura 20): 10 circunferências vermelhas, 10 quadrados azuis, 10 triângulos 

verdes e um retângulo branco.  

Figura 20 - Composição do Jogo Base 3 analógico 

 
Fonte: adaptado de ALVES et al, 2014. 
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A regra define que: joga-se o dado e a quantidade sorteada é retirada em 

circunferências. A cada três circunferências troca-se por um quadrado; a cada três quadrados 

troca-se por um triângulo, a cada três triângulos troca-se pelo retângulo (que equivale a 33, ou 

seja, 27 pontos) e ganha-se o jogo. A Figura 21 ilustra os formatos das cartas do jogo e as 

possibilidades de trocas. 

Figura 21 - Peças e regra simbólica do Jogo Base 3 

 
Fonte: Hostins e Jordão, 2014, p. 11. 

A análise da composição do jogo, por sua vez, permite identificar os conceitos 

potenciação e seu entrelaçamento com os conceitos de numeração, adição, multiplicação, 

 4), conforme explícito na Figura 22: 

Figura 22 - Operação de potenciação envolvida no jogo Base 3 

 
Fonte: Hostins e Jordão, 2014, p. 12. 
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A escolha por esta mecânica de jogo deveu-se ao fato de que a ideia permite a 

compreensão do conceito, fazendo com que a criança tenha que partir do concreto para o 

abstrato e vice-versa, para conseguir, de forma lúdica e competitiva, atingir os objetivos do 

jogo e raciocinar sobre a troca de cartas utilizando o conceito de potenciação implicitamente 

colocado nas regras e no funcionamento do jogo. 

síntese/generalização. Isto é o sujeito observa um grupo de objetos e generaliza depois de 

reunidos, seg  

Na experiência com esse jogo buscava-se identificar como as crianças resolviam as 

trocas, de que modo operavam com os conceitos abstratos de número implícitos nas fichas 

azuis (Quadrado), verdes (Triângulo) e branca (Retângulo), se realizavam as trocas 

imediatamente ou se precisavam ser ajudados pelos colegas ou pelas pesquisadoras.  

Nesta atividade, a atenção foi fator preponderante, mesmo se tratando de um jogo 

analógico, observa-se na escala 03, que todos se mostraram muito interessados e procuravam 

entender as regras do jogo. Foi possível observar se, e como as entreajudas aconteciam. O alto 

grau de envolvimento, nos faz refletir sobre o poder que tem os jogos de atrair a atenção. 

Prensky, 2012, p. 155-156) explica por que os jogos prendem nossa atenção:  

Jogos são uma forma de diversão, o que nos proporciona prazer e satisfação; 

Jogos são uma forma de brincar, o que faz nosso envolvimento ser intenso e 
fervoroso; 

Jogos tem regras, o que nos dá estrutura; 

Jogos tem metas, o que nos dá motivação;  

Jogos são interativos, o que nos faz agir; 

Jogos tem resultados e feedback, o que nos faz aprender; 

Jogos são adaptáveis, o que nos faz seguir um fluxo; 

Jogos têm vitórias, o que gratifica nosso ego; 

Jogos têm conflitos/competições/desafios/oposições, o que nos dá adrenalina; 

Jogos evoluem a solução de problemas, o que estimula a nossa criatividade; 

Jogos tem interação, o que nos leva a grupos sociais; 

Jogos tem enredo e representações, o que nos proporciona emoção.  

Não existe nada mais que proporcione tudo isso. (PRENSKY, 2012, p. 155-156)  

É possível que nem todos esses atributos estejam presentes no jogo Base 3, mas com 

certeza a maior parte deles sim. Para Prensky (2012) não existe nada que proporcione tudo 

isso, os jogos são experiências altamente interativas e sociais , o que os coloca numa 

categoria de instrumentos com possibilidades altamente inclusivas, como se vê na escala 03. 
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Escala 3 - Oficina de jogos digitais e analógicos  Experiência - Jogo Base 3 

FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                      Período: vespertino 
Nº de alunos do grupo: 04                                                             Tempo de duração: 15:55 às 17:25 h 

N
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Data  

 
10/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 2 - Experiência  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci.      Atividade 
    Oficina do Jogo Base 3 

 
5 I 

 
C 
x 

I C 
 

Objetivo da atividade:  Compreender as regras e o funcionamento do jogo analógico 
Base 3.  
O jogo começa com a jogada de Adriana. Raphael joga e tira o número 6. Imediatamente 

Um, dois, três  Leonardo interferiu interrompendo 
Raphael que já tinha pego 4 quadrados. Adriana diz: 
aponta  Raphael olhou para os quadrados e 
disse:  apontou para o vermelho: Raphael 
perguntou: Quanto que dá? Ele disse:  (Haviam dois quadrados em seu 
inventário). Ela contou e perguntou: rês mais três são seis? Ele concordou e ficou com 
os quadrados. Adrian E 
Todos tentaram resolver, prestaram atenção. (Não haviam círculos suficientes na mesa para 
a jogada) Manu, percebeu que Adriana não poderia pegar os círculos, pois só havia 1 sobre a 

Ela não tem mais desse aqui - disse. Vitória empurrou o círculo para Adriana e 
 

Coloca e É, mas ela tem que pegar dois mais!  Vitória 
falou Então tem que pegar  

 agora não sei o que faço! - disse Adriana. rofessora, a 
Vitória poderia trocar por esses (
que faz isso o a cabeça.  Manu 

Não era que tu tinhas  Leo expl Deixa 
os teus 

Qual que tu podes 
pegar  Agora eu posso jogar - disse Adriana fazendo 

Agora eu consegui jogar! Agora é a tua vez Vitória  - e 
entregou o dado à ela. Vitória joga e pega os dois círculos. Ficou com um quadrado (3), e 
três círculos (3). Leo jo rê

 o pega 1 quadrado, Manu joga ega dois 
quadrados). Adriana - pegou um quadrado e colocou os 
três círculos no jogo, Killian consegue jogar, pega 1 círculo. Raphael continua, joga o dado, 

Vitória tenta interferir. Adriana diz: 
Quanto tem  para os 2 

círculos) Ele diz _Mas tu  Adriana, omo é que 
dá pra fazer 5? (Todos aguardam), Raphael aponta  
Adriana diz Seis  Ela aponta para o quadrado sobre a mesa e 

Não, esse 
as, para a mesa, mexe com os dedos. Adriana pergunta 

pa  Va
Adriana. Leo explica.  assim: tem que pegar uma (aponta o quadrado), e dois 
desse(círculo), daí dá três, quatro, ci o empurra as peças na direção do colega. 
Adriana explica de novo , esse vale três, quatro, cinco! Entendeu  (Ele balança 
a cabeça indicando que entendeu). A partida segue com a jogada de Adriana, Tirou 2. 

 
tem que trocar lá 1 quadrado e 4 círculos) Adriana pergunta: 

Vai trocar pelo azul? E quanto 
E quanto vale o verde - pergunta Adriana. Leo Res e 

Manu discutem entre eles sobre a jogada Quanto é que vale este azul 
 Quantos você precisa para 

trocar, dos que tu tens aqui? culo vermelho e fazendo a troca: 
Tá, mas quantos pontos 

tu  Elas contam juntas, concluem que com 7 não dá 
para fazer mais trocas. A jogada segue!  

 

 

 

 

 
 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Para experiência com o jogo Base 3, descrita na escala 03, apresentamos aos alunos o 

jogo, explicamos as regras e realizamos 4 rodadas. Todos participam da partida (4 crianças + 

1 acadêmico + 1 pesquisadora).  Após a explicação inicial feita por Adriana o jogo inicia por 

ela.   

Depois de Adriana, Vitória jogou, tirou o número 5, (na correspondência de valores 

do Base três ela deveria ter pego um quadrado e dois círculos), mas ainda não havia 

compreendido a correspondência dos valores, então fez a retirada de 5 círculos vermelhos. De 

início Vitória não conseguia fazer as trocas sem ajuda, mas na segunda rodada ela ampliou 

sua compreensão quando fez a correspondência da potência 31, ou seja, ela percebeu que se 

pegasse no lugar de três círculos vermelhos um quadrado azul ficaria com a posse do mesmo 

valor, pois o quadrado vale 3, o trecho abaixo revela este momento:  

 

 

A intervenção do adulto neste momento foi muito importante para o avanço de 

raciocínio de Vitória. Quando questionada sobre a quantidade de círculos necessários para 

realizar a troca, a mesma reflete sobre o que precisava ser feito e se posiciona sobre a jogada. 

Fica evidente, de acordo com Oliveira (1993, p. 62), com base na teoria de Vygotsky, que os 

fundamentais na promoção do bom ensino, pois a criança não tem condições de percorrer 

sozinha o cam   

 A intervenção realizada, nesta atividade, foi de extrema importância para o processo 

de elaboração conceitual dos alunos que apresentavam dificuldades a um grau mais elevado 

de compreensão: 

Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio objetivo do 
processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico privilegiado. O professor 
tem o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, 
provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. O único bom ensino, 
afirma Vygotsky, é aquele que se adianta ao desenvolvimento [...]25 (OLIVEIRA, 
1993, p. 62)     

Podemos aqui concluir que, o avanço no raciocínio de Vitória para realizar a 

correspondência na segunda rodada, se deu pela intervenção direta da pesquisadora na zona 

de desenvolvimento proximal, o que não teria ocorrido espontaneamente. 

                                                 
25 Grifo do autor. 
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Leonardo e Manuela davam dicas aos colegas durante as rodadas, enquanto as 

jogadas aconteciam eles prestavam atenção e tentavam interferir. Oliveira (1993, p. 64) 

destaca que a intervenção no desenvolvimento das crianças, nas atividades escolares, também 

se dá na interação entre os alunos, uma criança mais avançada pode contribuir para o 

como mediadora entre uma outra criança e às ações e significados estabelecidos como 

 abaixo, extraído da 

escala 03 revela as intervenções realizadas por Manuela e Leonardo para colaborar com 

Vitória na jogada:   

 

Algumas vezes, além de contribuir com os colegas dando pistas de como poderiam 

jogar e quais trocas poderiam fazer, Manuela e Leonardo, impacientes se adiantavam ao 

resultado, conforme vemos no diálogo: Manu pergunta a Vitória:  Leo 

responde por ela: . Neste caso, mesmo que Leonardo tenha dado a resposta para 

a colega, sem ter dado a ela a chance de tentar por si mesma responder, nas considerações de 

derada 

como procedimento errado . 

A intervenção da pesquisadora com as crianças ficou muito evidenciada nesta 

atividade, com relação a esse tipo de conduta, Vygotsky defende que esse tipo de postura 

pode provocar transformações no comportamento dos sujeitos que são importantes para 

compreender os seus processos de desenvolvimento (Oliveira, 1993, p. 65). No trecho a 

seguir, é possível perceber os momentos em que a pesquisadora se coloca como elemento 

ativo no processo, utilizando a intervenção como forma de criar material de pesquisa 

relevante. 

 

 

O desempenho dos participantes nesta atividade também nos possibilita observar 

outro dado importante: a predisposição das crianças em colaborar com o colega numa situação 

de dificuldade. 



96 

 

companheiros, o grupo não funcionará bem, seu produto será inferior e a interação não 

oferecerá a devid   

Este princípio de cooperação vivido pelo grupo no jogo Base 3 foi de suma 

importância para o trabalho colaborativo que se pretendeu realizar pelas pesquisadoras, o de 

criação colaborativa de jogos digitais. Trabalhar em grupo é uma habilidade que se pretendeu 

estimular nas crianças com este tipo de atividade, pois para o sucesso do grupo é necessário, 

de acordo com Ianes (2010, p. 107) que os alunos aprendam como se tornar conscientes das 

necessidades dos outros participantes para sentirem-se responsáveis em ajudá-los.  

Destaco que entre os quatro havia diferenças de experiência, sendo que Manuela 

demonstrou já operar conceitualmente pois não precisou primeiro pegar as fichas que valiam 

1 para então trocar pelas fichas que valiam 3 ou 9 cada uma. Isso significa que ela 

imediatamente compreendeu, que mesmo sendo uma, a ficha azul representava um valor 

abstrato de 3, e o triângulo verde que também era uma ficha representava um valor abstrato de 

9. Leo também demonstrou operar conceitualmente, mas nas operações maiores, de troca de 

quadrados e triângulos ele somente se deu conta com a mediação de Manuela. 

Raphael, por sua vez demonstrou compreender as regras do jogo, mantendo-se atento 

às suas cartas, recontando, mexendo e organizando. Prestava atenção na jogada dos colegas, o 

que se evidenciou quando ele desenhava com o indicador, no ar, o número sorteado no dado, 

pelo colega e quando se perguntava qual peça ele queria, ele dizia a forma: quadrado, círculo, 

triangulo. Todavia, precisou de ajudas para realizar algumas trocas. 

Vitória, se envolveu muito com o jogo, mas não compreendeu as regras de imediato. 

Ela procurava pegar as fichas e poderia trocar 3 azuis por uma verde, mas ela não conseguia 

fazer sozinha as operações e demonstrava não compreender as relações de valores entre as 

fichas. Observava-se que para ela as trocas de fichas eram aleatórias, possivelmente porque 

opera ainda com concretos, imediatamente visíveis como a cor ou a forma das fichas. Ela não 

compreendia o valor numérico das fichas para além das suas cores e se manteve no mesmo 

comportamento até o fim do jogo. Mas isso não a impedia de querer ajudar Raphael ou 

mesmo jogar por ele. 

Vygotsky (2008) aborda sobre a formação de conceitos pelas crianças. O caso de 

Vitória seria o que ele denomina de pensamento por complexos , em que a criança cria elos 

de relações entre os objetos, de acordo com as associações que estabelece entre eles (no caso 

de Vitória as cores e as formas), caracterizando uma forma coerente de associação. Vygotsky 

considera que esse é o início do pensamento objetivo, pois as ligações entre os objetos são 
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concretas e factuais, formando a base para as posteriores generalizações. O pensamento por 

conceitos, por sua vez, (comportamento de Manuela) caracteriza-

abstrair, isolar elementos, e examinar os elementos abstratos separadamente da totalidade da 

 

A palavra, é que v

sintetizá-los e simbolizá-  O uso da 

palavra tem papel importantíssimo nesse processo. No pensamento por complexos, que 

Vygotsky também denomina formação de conceitos potenciais, a criança utiliza a percepção e 

a prática para se referir ao objeto. No pensamento por conceito, a palavra desempenha o papel 

de sintetizar ou indicar os atributos (o verde vale 9, o azul vale 3).  

b) o Jogo Dinobase: 

Este jogo tem a mesma regra do Base 3 porém foram adaptadas para o meio digital 

com a criação de personagens no lugar das fichas. Na sua versão digital as regras não mudam, 

o que muda é a representação das quantidades referentes às potências. O que antes, na versão 

analógica se representava com formas geométricas, agora se representa por meio de 

personagens, ou seja, ovos e dinossauros com os valores correspondentes que apresento na 

Figura 23.  

Figura 23 - Representações das quantidades do jogo Base 3/Dinobase 

Valor do item Jogo Base 3 Jogo Dinobase 
Representação abstrata 
no Dinobase  

30 = 1   Ovo = 1 

31 = 3   Dinossauro bebê = 3 

32 = 9   Dinossauro jovem = 9  

33 = 27   Dinossauro adulto = 27 

Fonte: Alves; Cathcart; Hostins, 2014 (adaptado pela autora) 

O jogo Dinobase, permite selecionar o número de jogadores, de 2 a 4 (Figura 24), 

identificar as crianças por seus nomes e um avatar selecionado, ou seja, sua representação 

visual no jogo, a Figura 26 mostra no canto esquerdo da tela de interface principal, o 

inventário de um jogador identificado com o nome de Pedro e o Dinossauro que representa o 

avatar escolhido por ele, o que torna o jogo personalizável. A faixa etária não se restringe, 

mas este jogo é mais adequado para crianças entre 8 e 10 anos que estejam iniciando a 

aprendizagem de conceitos matemáticos. (ALVES, et al, 2014, p. 210) 
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Depois da oficina com o Base 3, as crianças foram convidadas a jogar o Dinobase.  

Na sua versão digital, é possível jogar com 2 a 4 jogadores, deste modo, os alunos se juntaram 

em duplas. Cada um colocou seu nome e fez a escolha do seu avatar, observa-se na Figura 24. 

Figura 24 - Escolha do número de jogadores para o Dinobase 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

O jogo conta a história de um professor cientista que viajou numa máquina do tempo 

e foi parar na era dos dinossauros, mas sua máquina quebrou e ele precisará de ajuda para 

consertá-la, porém, só um dinossauro adulto poderá ajudá-lo a fazer isso, então ele terá que 

conquistar 27 pontos para tal. Para conseguir os 27 pontos é preciso fazer as trocas realizando 

as potenciações definidas pelos itens do jogo, o ovo, o dino bebê, o dino jovem até chegar no 

adulto. A Figura 25 mostra o momento em que as crianças assistiam a história do Dinobase 

contada por imagens na tela do jogo. Este momento foi muito importante para o processo de 

criação, pois as crianças perceberam que todo jogo tem uma história com um objetivo a ser 

alcançado.  

Figura 25 - A história do jogo Dinobase 

 
Fonte: Print screen do vídeo em que as crianças jogam o Dinobase - dados coligidos pela pesquisadora 

Na versão digital as relações entre as representações dos valores no jogo são 

abstratas, não há relação de quantidade com as formas geométricas do jogo Base 3, tampouco 

das quantidades com os elementos gráficos do Dinobase. Uma referência de valor no 

Dinobase pode se relacionar com as fases de desenvolvimento do Dinossauro, que inicia no 
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valor das figuras, evoluem da menor quantidade (30 = 1) para a maior (33 = 27), dito de outra 

forma, quanto mais velho o dinossauro mais ele tem valor, e vice-versa.  

Durante seu turno, todas as ações realizadas serão correspondentes ao jogador da 
vez, (...). O jogador 

que o ovo vale 1, o dinossauro bebê vale 3, o dinossauro jovem vale 9 e o adulto 
vale 27. Como o número máximo obtido no sorteio é 6, o jogador consegue somente 
comprar o ovo e o dinossauro bebê. Para obter os demais, ele precisa trocar os 
elementos do seu inventário na quantidade correta para, assim, conseguir alcançar o 
objetivo do jogo que é obter o dinossauro adulto. Para fazer a troca, o jogador clica 
na quantidade de itens desejados e depois no botão correspondente ao dinossauro 
pelo qual será feita a troca. (ALVES, et al, 2014, p. 210) 

A forma de fazer as trocas são as mesmas, tanto no Base 3 quanto no Dinobase, mas, 

além do raciocínio matemático, o grau de abstração exigido para o jogo digital torna-se um 

pouco mais complexo, ou seja, na versão digital o jogador não tem em mãos as peças da sua 

jogada, nem as peças das jogadas dos demais jogadores, as abstrações surgem na tela do jogo 

no momento da troca, além disso, este tipo de jogo requer muito mais atenção do jogador, 

pois ele não terá o material concreto como referência para correlacionar as trocas no momento 

da sua jogada, terá a visão das peças que dispõe no inventário. 

novo tipo de percepção interior significa também a passagem para um tipo mais elevado de 

atividade interior, uma vez que uma nova forma de ver as coisas cria novas possibilidades de 

manipulá- 1998, p. 114-115). 

Figura 26 - Interface principal do Dinobase 

 
Fonte: Alves, et al., 2014.  

Depois de terem jogado o Base 3, propomos às crianças jogarem o Dinobase. 

Sugerimos que jogassem em duplas, Leonardo e Manuela escolheram jogar juntos, assim 
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como Vitória definiu que jogaria com Raphael. Enquanto Killian auxiliava a primeira dupla, 

Adriana auxiliava a segunda.  

A pesquisadora explica às crianças que o jogo foi desenvolvido na UNIVALI e que 

foi pensado com as mesmas regras daquele jogo que tínhamos jogado anteriormente, o Base 

3, e disse que eles teriam que jogar pensando nas mesmas regras. Ao abrir a tela dos créditos 

ela explicou que ali estavam os nomes das pessoas que o criaram, Vitória pergunta: 

que foi?  Adriana explica que foi ela e outros professores e alunos. 

Vitória não compreende como fazer as jogadas (as trocas) de início e foi preciso 

auxiliá-la, constantemente Adriana repete várias 

vezes a pergunta. , esse comportamento se repete 

durante as primeiras jogadas, até que a menina consiga realizar a troca com a compreensão da 

correspondência de valor,  em situações informais de aprendizado, as crianças costumam 

utilizar as intervenções sociais como forma privilegiada de acesso à informação: aprendem 

regras dos jogos, por exemplo, através dos outros e não como um empenho individual na 

solução de um problema. [...]  (OLIVEIRA, 1993, p. 64).  

Neste jogo, com Vitória e Raphael foi preciso a intervenção direta e constante da 

pesquisadora para que eles conseguissem jogar. Na vez de Raphael, Vitória pega na mão dele 

para que jogue:   diz Vitória. Ela pega na mão do menino e diz: 

 (Tentou ensiná-lo usar o mouse do computador), de acordo com Ianes (2010, 

p. 104), agindo deste modo Vitória transmite a mensagem de solidariedade, quando o ajuda, 

tenta colaborar para que o amigo tenha sucesso na atividade, mostra seu potencial para ajudar 

quando existem dificuldades.  

Este modo de Vitória lidar com a dificuldade de Raphael, quando ela o ajuda ou tenta 

jogar por ele pode ser visto de uma maneira muito positiva, do ponto de vista da colaboração 

inter pares. Não só a pesquisadora se empenhou a colaborar, mas também a sua colega. 

Vitória igualmente demonstrou não compreender de imediato como se joga, mesmo assim, 

percebe a dificuldade do colega e se pré-dispõe a ajudá-lo, colaborando com o seu sucesso na 

jogada. 

afirma Vygotsky (1997, p.293). 

Como se observa na descrição da escala 04, com ajuda, Raphael faz uma primeira 

troca, porém apresenta mais facilidade em manipular o computador. A pesquisadora pergunta 

para o Raphael: Você quer fazer uma troca? Ele diz que sim com a cabeça. 

que a gente faz a troca? Ele diz: Então seleciona os três ovos, faz a troca e 
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vibra com o que conseguiu. A mediação e a colaboração da colega nas jogadas, a atenção 

dispensada pelo menino, sua concentração na atividade, foram fatores importantes para que 

ele conseguisse compreender o jogo e tivesse êxito.  

Escala 4 - Oficina de jogos digitais e analógicos  Experiência  Jogo Dinobase 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                              Período: vespertino 
Nº de alunos do grupo: 04                                                                Tempo de duração: 15:55 às 17:25 h 
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Data  

 
10/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 2 - Experiência  

 
Nível de 

envolvimento 
Coletivo 

Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent Out a. e. oci.      Atividade 
      Oficina do jogo Dino Base 

 

 
5 

I C 
x 

I C 

Objetivo da atividade:  
Compreender as regras e o funcionamento do jogo digital Dinobase. 
Primeiro momento: O jogo começa com a história, rapidamente explicada por 
Adriana enquanto as crianças observavam nas imagens que passavam na tela. Na tela 
de identificação Vitória tenta escrever seu nome, Manuela percebeu a dificuldade da 
colega e colaborou mostrando as letras que a menina deveria digitar. Raphael escreveu 
seu nome sem ajuda. Ele escolhe o avatar e a jogada começa. Adriana explica como é 
o jogo e a correspondência do valor de cada elemento. Vitória começa. Adriana diz: 

Agora você vai poder comprar igual a gente comprava as 
bolinhas, os quadradinhos e os triângulos, agora são os dinossaurinhos. -Explica 

comprar mais três.  diz Adriana. Ela compra. Raphael não verbaliza, mas está atento à 
jogada, não se dispersa. A

e apontando para o 

 diz Adriana. Vitória insiste em fazer a troca pelo dino 
 apontando para o dino correto. 

tu achas Rapha?  

 pergunta a menina. Adriana diz: 
 diz Vitória. Ela pega na mão do menino e diz: 

. O que você consegue comprar 
com 4?  pergunta Adriana. Ele para, põe a mão na boca, faz que não com a cabeça, 

 diz ela. Raphael 
agora é a vez dele. 

Raphael pega todos os outros. A pesquisadora 

ra com o que 
conseguiu. A jogada continua. É a vez da Vitória.  
Segundo momento: Agora Vitória já sabe que tem que clicar no ovo para sortear, tirou 

-Pergunta Adriana. Vitória prontamente clica no 
ovinho sem falar nada. A 
para dar a vez para o Rapha. Vitória sem dizer nada, faz a troca de três ovos pelo dino 
bebê e passa a vez para o colega. Raphael sorteou 6. Ele compra 3 ovos e já os 
seleciona fazendo a troca sem auxílio. Ele ainda tem 3 pontos

tu tens 
ainda tem três 

  podes passar a vez.  diz Adriana. Raphael continua a sua 
jogada fazendo mais uma troca por outro dino bebê. E dessa vez ele passa a jogada 
para a colega. Todos estavam muito concentrados. Vitória e Raphael não conseguiram 
concluir a rodada. Já Leonardo e Manuela terminaram antes de soar o sino. 

 
 
 

 

 

 
Legenda: 

Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Na Escala 4, são descritos os momentos em que houve uma intensa intervenção da 

pesquisadora com as crianças, por isso as ações de Leonardo e Manuela não estão 

consideradas nesta análise, a atenção das pesquisadoras se voltou à dupla Vitória e Raphael, 

enquanto Leonardo e Manuela foram orientados por Killian.  

Na segunda rodada observa-se que Raphael já realiza as trocas dos ovos assim que 

possível com independência, sem deixar encher seu inventário. O trecho extraído da escala 04 

revela que houve um salto de qualidade na compreensão da mecânica do jogo e das 

representações numéricas, tanto em Raphael quanto em Vitória. Raphael já troca os ovos 

imediatamente após a jogada e ao mesmo tempo é orientado por Vitória, que compreendeu 

que o colega ainda tinha pontos para jogar como vemos no trecho: Raphael sorteou 6. Ele 

compra 3 ovos e já os seleciona fazendo a troca sem auxílio. Ele ainda tem 3 pontos, e diz: 

 

Acredita-  de compreensão 

do jogo que as crianças demonstraram ter se deve ao fato de que a pesquisadora atuou na zona 

de desenvolvimento proximal deles, ou seja, quando a criança interage com adultos e colegas, 

o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento, que são internalizados e 

progridem em favor do desenvolvimento independente da criança (Vygotsky, 2007, p. 103). 

Nesse caso, a atividade inter psicológica passa a ser uma atividade intrapsicológica.   

Na escala 05 descrevo o processo de envolvimento das crianças no jogo digital 

Dinobase, depois que mudamos as regras de formação de duplas. Consideramos que a 

alteração das duplas nos daria outra perspectiva em relação ao desempenho das crianças e à 

Sem a intervenção dos professores, os alunos, tendem a se associar 

somente com os colegas que já conhecem e com  (IANES, 

2010, p. 104). 

Leonardo jogou e venceu as duas partidas do Dinobase contra Raphael. Na descrição 

percebe-se na fala da pesquisadora que Leonardo realizava as trocas somente quando seu 

inventário estava cheio - não havia mais espaço para comprar ovos - então a pesquisadora 

interfere explicando que era necessário fazer as trocas: 

 

Raphael opera o computador para fazer a troca, enquanto Leonardo vai apontando no 

monitor os itens a serem marcados.  Ele conseguiu também fazer as trocas sozinho e opinar na 

jogada do colega. Raphael percebeu que Leonardo demonstrava dificuldade em corresponder 

as quantidades com as trocas: Quanto vale esse pequenininho professora  
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Ele tentava realizar as trocas, enquanto Raphael o ajudava indicando na tela como fazer: 

só apert - diz Raphael. Nesse momento pega na mão de Leonardo e tenta jogar por 

ele, como mostram as imagens da escala 05.  

Escala 5 - Oficina de jogos digitais e analógicos  Experiência  Analógico/digital 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                     Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                   Tempo de duração: 13:36 às 14:25 h 
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Data  

 
14/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 1 - Experiência   

 
Nível de 

envolvimento 
Coletivo 

proposta pelas 
pesquisadoras  

momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent Out a. e. oci.      Atividade 
      Oficina de jogos digitais e analógicos 

 
5 

I C 
x 

I C 

Objetivo da atividade:  
Compreender a transposição do jogo analógico para o digital 
incorporando as regras do jogo. 
Retomamos em outra sala com o jogo Dinobase, dessa vez trocamos as 
duplas, ficando a Vitoria com a Manuela e o Leonardo com o Raphael. A 
princípio Manuela e Leonardo não gostaram muito, mas aceitaram. 
O jogo começa, Leonardo é um pouco impaciente com o colega, não 
espera e já vai fazendo por ele. A pesquisadora intervé
jogar. Então Leo tira a mão do mouse, mas ajuda Raphael com a resposta 
apontando na tela o que ele deve fazer. Raphael faz a sua jogada e 
continua observando com atenção total ao colega. Leonardo joga. 

r 
Quanto vale esse pequenininho Adriana responde 

de três desses pra trocar por um desse que vale 3, daí eu preciso de três 
desses pra trocar por um desse que vale 9, daí eu preciso de 3 desses pro 
trocar por um desses que vale 27. Leo faz uma pergunta pra Adriana. 

 apontando para a tela. 
Continua o jogo, Leo faz outra jogada, percebe que não é mais possível 

pra nada, tu és obrigado a fazer a troca. Lembra quando a gente jogava 
 diz Adriana. Leo novamente pergunta: 

  
Raphael conseguiu fazer as trocas sozinho e opinar na jogada do colega, 
o que se evidenciou quando Leonardo tentava fazer as trocas e ele aponta 
para a tela para indicar a troca que deve ser feita. Também ele nesse 
momento pega na mão do colega e tenta jogar por ele. Leonardo venceu 
as duas partidas contra Raphael. Manuela venceu a primeira partida 
contra Vitória que demorava muito para jogar e não compreendia o jogo, 
e Manuela perdia a paciência, pois o jogo ficava demorado para ela. 
Manuela também, como Léo, dizia para Vitória como jogar e às vezes 
fazia por ela. Na segunda rodada Vitória venceu, porém com muita ajuda 
da Manuela, que queria logo terminar o jogo. Isso se evidenciou quando 
Manuela ficava olhando para o jogo do Leonardo e Raphael. Manuela 
pegava os Dino bebês direto, sem comprar os ovos. Fala da Vitória para 

o tu és esperta . 

 

  

 

 
 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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A atividade foi altamente atrativa para as crianças, agora com as novas formações 

das duplas para o jogo, todos se concentraram muito, Vitória na tentativa de corresponder às 

expectativas da colega Manuela fazia um esforço para acertar no jogo, prestava muita atenção 

na sua jogada e quando a colega jogava, verbaliza:   Foi 

possível perceber que a nova formação das duplas favoreceu as trocas sociais entre as 

crianças, todos permaneceram atentos e conseguiram interagir para jogar. A intenção não era 

criar um ambiente de competição, mas sim favorecer as trocas e apoios entre as crianças. 

Todos compreenderam que haveria um jogador para cada rodada, mas isso não fez com que 

um deixasse de ajudar o outro a resolver os problemas que surgiam no seu jogo! 

As interferências de Raphael sobre as jogadas de Leonardo evidenciam que as 

crianças mais capazes também estão sujeitas a passarem por processos de dúvida e 

dificuldade, pois também estão em processo de desenvolvimento das suas funções 

psicológicas superiores, e a colaboração entre os pares gera um crescimento rec

os alunos devem habituar-se a pedir a opinião dos outros, devem dar aos outros a 

oportunidade de falar e de fornecer contribuições signif

(IANES, 2010, p. 106) 

E esforço empreendido parece ter sido valioso se considerarmos que no início das 

atividades de coleta Raphael, não verbalizava suas ideias, apenas se expressava por meio de 

olhares e gestos. Nesta fase Raphael já foi capaz de se colocar no grupo de forma coerente e 

amigável com o colega Leonardo quando disse:  Sua 

fala não é desconectada ao contexto, ao contrário, ela remete ao entendimento que ele já tem 

de que no jogo haverá um ganhador, ele elabora conceitualmente. Sua compreensão sobre o 

conceito de disputa surge na sua fala, pois demonstra que ele tem entendimento do que é uma 

competição.  

Como destaca Ianes (2010, p. 119), a aprendizagem colaborativa cria oportunidades 

extraordinárias para todos os alunos, pois permite uma instrução individualizada de aluno para 

aluno, uma vez que gera enormes resultados nas relações interpessoais, como a motivação e a 

autoestima, inclusive para aqueles que são classificados inábeis 26. 

Este método de trabalho em colaboração persegue os objetivos da inclusão. O salto no 

comportamento e na linguagem de Raphael, possivelmente aconteceu por que foram criadas 

as condições e o ambiente necessário para estabelecer uma relação de confiança pesquisador x 

                                                 
26 Considera- elo autor para definir crianças com deficiência, ou com 

necessidades educacionais especiais que são público alvo do ensino especializado. 
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aluno, aluno x aluno e aluno x pesquisador. A imposição da sua fala com relação ao colega 

Leonardo favoreceu entre os dois uma troca mútua de companheirismo.  

Trata-se de momentos e formas de pensamento e de elaboração de conceitos que não 

são estáticos, como afirma Vygotsky, mas que indicam como as crianças operam e o quanto 

elas precisam de mediações para avançar. Nesse caso a ajuda dos colegas e dos pesquisadores 

foram de grande valia para todas as crianças envolvidas. Observou-se por exemplo que na 

experiência com o jogo digital do Dinobase Raphael já realizava suas trocas sem precisar de 

alertas dos colegas. Vitória, por sua vez, continuou solícita com Raphael porém demonstrou 

ainda algumas dificuldades, mas menores que as primeiras apresentadas no jogo analógico.  

Quatro crianças diferentes, com atitudes diferentes e formas de pensar que operam 

com maior ou menor possibilidade de trabalho com conceitos. Experiências que foram se 

modificando na interação e que precisaram de mediações importantes para que percebessem 

os conceitos implícitos no jogo.  

Como objetivos de aprendizagem, tanto o Base 3 como o Dinobase, têm a 

possibilidade pedagógica de desenvolver com crianças os conceitos matemáticos de 

potenciação. No caso específico da etapa de experiência aqui proposta, o objetivo pedagógico 

principal foi de que as crianças percebessem que os jogos têm as mesmas regras, porém estão 

apresentados para usabilidade de modos diferentes, um em meio analógico e outro em meio 

digital.  Por essa razão, consideramos necessário propiciar um momento de reflexão, de 

tomada de consciência pelas crianças sobre o que é preciso para se fazer um jogo de 

computador. A escala 06 mostra este momento de reflexão sobre a transposição de digital para 

analógico, foi possível retomar a pergunta inicial da fase de envolvimento das pesquisas. 

Como se faz um jogo digital ?  

A intencionalidade dessa atividade de reflexão sobre a transposição de digital para 

analógico foi a de verificar as percepções das crianças sobre esses jogos. Ao jogar o Base 3 as 

crianças passaram pela experiência de conhecer sua funcionalidade, suas características, suas 

peças, a configuração e as regras para poder jogar. Jogaram, discutiram, se apoiaram, 

respeitaram a vez de cada colega na sua jogada. O mesmo aconteceu quando jogaram o jogo 

digital Dinobase. 

 

 



106 

 

Escala 6 - Oficina de jogos digitais e analógicos  Experiência  analógico/digital 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                     Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                   Tempo de duração: 13:36 às 14:25 h 
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Data  

 
14/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 2 - Experiência   

 
Nível de 

envolvimento 
Coletivo 

Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped. 
   
  X 

Ent. Out a. e. oci.     Atividade 
 Oficina de jogos digitais e analógicos: 
reflexão sobre a transposição 

 
5 

I C 
X 

I C 

Objetivo da atividade:  
Compreender a transposição do jogo analógico para o digital 
incorporando as regras do jogo.  
Momento de reflexão sobre a transposição de digital para analógico: 
Ao final da oficina com o Dinobase, reunimos as crianças e 
questionamos sobre o que acharam dos jogos e se perceberam 
semelhanças e diferenças entre eles: base 3 e Dinobase. A pesquisadora 

Vocês lembram que na 
sexta-feira a gente jogou esse jogo? Lembra Raphael, Vitória, lembram 

  mostra as peças do Base 3 para as crianças. Raphael indica que 
sim com a cabeça. 

achasses legal Manu?  Perguntou Adriana. Manuela então explicou 
todas as regras e funcionalidade do jogo analógico.  

dinossauro, um vale 3, o outro vale 9 e o outro vale vinte e sete. É igual, 
só muda as coisas. Leonardo, Vitória e Raphael também disseram ter 

iguais? O que mudou?  

el, e esse é de computador, 
mas é a mesma coisa? Todos disseram que sim. A pesquisadora 

bolinha e aquele é dinossauro? Por que eles são iguais? Vitória responde: 

 
aperta e troca (aponta para o computador) e aqui a gente pega e joga o 

r  
o jogo tem que ter uma regra. _O que a gente precisa pra fazer um jogo 
de computador? Vitória levanta o dedinho rapidamente e responde: 

um jogo. Esse jogo 
que vocês jogaram não tem pra baixar. Esse jogo foi desenvolvido 
especial, vocês são privilegiados de jogar. Leonardo então diz: 

depois a gente transforma num jogo de c
- diz a pesquisadora. E a nossa história, a gente vai 

passar para o computador ou não?  pergunta Leonardo. A pesquisadora 

não sei se ela vai virar um jogo, depois a gente vai ver mais pra frente se 
a gente vai usar aquela história. Quem sabe ela possa ser uma história do 
jogo. A gente pode pensar se aquela história pode virar um jogo, a gente 
vai pensar. Fim da aula, os alunos retornaram para a sala de aula.  

 

  

 

 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Esse momento foi muito importante, as crianças avaliaram os dois jogos desta etapa 

e analisaram a semelhança que há entre eles. Com a intervenção da pesquisadora verificaram 

a transposição do Base 3 para o Dinobase. A intenção desta atividade foi de retomar a 

motivação gerada para a construção do jogo na etapa de envolvimento.  

É de fato uma tarefa pedagógica importante para o professor, analisar com os alunos 

suas aprendizagens, retomar o que foi visto, fazer uma retrospectiva, para verificar o grau de 

entendimento sobre o que foi feito. A partir disso é possível selecionar as próximas estratégias 

para o ensino.  Cunha (2013, 74) destaca que é preciso contextualizar a prática pedagógica, a 

fim de permitir que os alunos exerçam todo o seu potencial com amplitude. O procedimento 

do professor deve levar em conta quatro aspectos para avaliar a aprendizagem quando ela 

ocorre em grupos heterogêneos, como é o caso: 1) cada aluno aprende de forma diferente; 2) 

cada aluno reage diferentemente diante do conhecimento; 3) cada aluno possui uma lógica 

própria; e 4) para mediar a aprendizagem o professor deverá contar com o seu conhecimento e 

sensibilidade.  

Os jogos eram os mesmos em termos de regras e conceitos matemáticos, mas suas 

representações eram completamente diferentes, consequentemente o modo de cada criança 

operar sobre essas representações também se deu de formas diferentes. Não pretendíamos 

avaliar somente como as crianças elaboravam conceitualmente os conceitos matemáticos 

implícitos nas regras dos jogos, mas aliado a isso, foi nossa tarefa avaliar suas percepções. 

o processo de elaboração de conceitos, a colaboração coletiva e a 

SILVA, 

2016, p. 27) 

Nos diálogos transcritos na escala 06, pode-se observar que as crianças perceberam 

que os jogos eram semelhantes, observemos a fala de Manuela: 

dinossauro, um vale 3, o outro vale 9 e o outro vale vinte e sete. É igual, só muda as coisas. A 

menina não disse exatamente qual a semelhança de maneira precisa, mas sua fala expressa 

que ela sabe qual é. Do mesmo modo Leonardo diz: 

para o computador) e aqui a gente pega e joga o dado. O menino expressa seu entendimento 

de que os modos de jogar são diferentes, em sua fala fica evidenciado que ele compreende a 

transposição do analógico para o digital.  

Ao analisar a fala de Vitória quando questionada pela pesquisadora sobre o que é 

preciso para fazer um jogo de computador, pode-se concluir que a menina ainda não operou 

conceitualmente, num nível de abstração que a levasse a compreensão de que o jogo é 
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sua fala representa esse pensamento como vemos no trecho extraído da escala 06: Vitória 

 Já com Raphael, ele não 

verbalizou, mas fez parte das reflexões do grupo, estava atento, fazia sinais com o corpo 

(balançava a cabeça) concordando com as colocações dos colegas. É preciso ler nas 

criança em toda a sua plenitude e riqueza de expansão e apresentar o positivo de sua 

 

Quando questionados sobre o que se deve fazer para criar um jogo digital, Leonardo 

refletiu que primeiro são feitas peças em papel para depois passar para o computador, como 

podemos notar na sua fala: 

papel, depois a gente transforma num jogo de computador. A reflexão de Leonardo revela o 

seu nível de compreensão sobra a transposição de meio analógico para o digital, e também 

demonstra compreender os atributos de um jogo digital. Ele percebeu que no jogo analógico 

apresentado, não há uma história, mas que o jogo digital Dinobase traz uma narrativa que dá 

sentido ao ato de jogar, quando pergunta: 

 s fazer com ela 

um livrinho. Mas eu não sei se ela vai virar um jogo, depois a gente vai ver mais pra frente se 

a gente vai usar aquela história (a história a qual Leonardo se refere é a criada pelo grupo na 

etapa de envolvimento que se deu no início da pesquisa  capítulo 3). Leonardo considerou 

que poderíamos construir o nosso jogo também com um enredo. 

Numa perspectiva baseada nas contribuições de Vygotsky, o professor deve criar 

situações em que os alunos possam consolidar suas experiências de aprendizagem (que se 

estabelecem na ZDP), colocando a avaliação numa perspectiva de diagnóstico, quando avalia 

as condições de aprendizagem que os alunos já desenvolveram e, numa perspectiva de 

prognóstico, quando avaliam e preparam estratégias que ampliam as condições dos alunos de 

aprender coisas que ainda não são capazes de fazer.  

c) O jogo Hora do Rush:  
 

O jogo Hora do Rush é classificado como um jogo de quebra-cabeça de plataforma, 

recomendado para crianças a partir de 6 anos de idade, é composto por um tabuleiro de 6 x 6 

casas, que simula um estacionamento, com 12 carros, 2 ônibus e 2 caminhões, a Figura 27 

mostra uma imagem do tabuleiro. O objetivo do jogo é conseguir retirar o carro vermelho do 

congestionamento. Todos os veículos podem se mover apenas para frente e para trás, na 
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direção em que são colocados inicialmente de acordo com a carta escolhida, o objetivo é tirar 

o carro vermelho do congestionamento. Há 40 cartas desafios, cada uma com uma 

distribuição diferente de veículos dentro do estacionamento. Para dar início ao jogo, deve-se 

posicionar os veículos de acordo com o diagrama da carta desafio escolhida. 

Figura 27 - Jogo Hora do Rush 

 
Fonte: Bigstar Brinquedos, 2017.  

De acordo com Rosa (2012), o jogo requer atenção exige raciocínio lógico e muita 

concentração para criar as soluções dos problemas e as estratégias para sair do 

congestionamento. 

 Rosa (2012) explica em seu relato de experiência desenvolvida em escolas de Santa 

Catarina uma proposta de inovação em práticas pedagógicas com adolescentes. Esse trabalho 

foi apresentado no I Congresso Internacional Inteligência se aprende, e demonstrou que o 

jogo requer uma dinâmica de raciocínio para pensar em novas estratégias e que outras 

habilidades também podem ser adquiridas.  

De acordo com Rosa (2012), as habilidades priorizadas no trabalho pedagógico com 

este jogo são: 

a) Percepção, de modo claro e preciso, dos detalhes e características dos objetos 

(peças, cartas e tabuleiro); 

b) Desenvolvimento da orientação espaço-temporal que permita o deslocamento 

das peças do jogo; 

c) Conservação da identidade dos objetos (peças/carros) independente das 

alterações de perceptivas; 

d) Interpretação dos dados, delimitando o que se pede no problema (carta); 

e) Comparação das peças, extraindo semelhanças e diferenças de acordo com 

critérios apropriados (tamanho, cores e formas); 
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f) Interiorização do movimento corporal por meio de esquemas mentais (abstração 

para realizar a ação); 

g) Representação das relações estabelecidas e compreendidas, utilizando-as em 

outras situações da vida cotidiana. 

Hora do Rush é um jogo de estratégia, planejamento, análise, lógica, e resolução de 

problemas, apresento na Figura 28 suas cartas compostas de 4 níveis de dificuldade, a saber: 

a) iniciante, b) intermediário, c) avançado e d) expert.  

Figura 28 - Cartas -  

 
Fonte: http://www.ludopedia.com.br/jogo/hora-do-rush/imagens, (2007) acesso em:03 mar.2017. 

Os graus de dificuldade apresentados mostram que a cada fase o jogador tende a 

aprimorar seu raciocínio, pois os níveis de dificuldade sugerem que a jogada vai se tornando 

cada vez mais difícil, exigindo do jogador níveis mais elevados de abstração, atenção, 

concentração e análise. À medida que os desafios aumentam, o jogador é desafiado a buscar 

novas soluções para os problemas, que nas jogadas anteriores não apareciam, as reações 

constituir o fundamento do processo educativo  

As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as 
formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se 
quisermos que os alunos recordem melhor, ou exercitem seu pensamento, devemos 
fazer com que as atividades sejam emocionalmente estimuladas. [...] (VYGOTSKY, 
2003, p. 121). 

Com o estímulo gerado pela emoção, o jogador poderá desenvolver, habilidades 

nunca antes alcançadas. Numa perspectiva pedagógica com o uso deste jogo como recurso 

didático, segundo Vygotsky (2003), o professor poderá encontrar apoio nos sentimentos, essa 

prática se traduz em uma ferramenta sumamente valiosa para a educação das reações, um fato 

impregnado de emoções é recordado de forma mais firme, sólida e prolongada.  

Outros objetivos pedagógicos são específicos deste jogo (ROSA, 2012), além dos 

que já foram apresentados são: a) Conceituar espaço, movimento e direção: movimentos com 

os carrinhos para frente, para trás, para esquerda e para direita; b) Identificar e nomear as 
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cores e o tamanho das peças do jogo e suas funções atribuídas nas regras; c) Desenvolver 

habilidades de localização espacial e de transferência de informações do diagrama 

(representado para a jogada nas cartas) para o jogo (padrão de reconhecimento); e d) Definir o 

conceito de  e criar habilidades de resolução de problemas e estratégias de ação.  

As habilidades que podem ser desenvolvidas com o uso deste recurso como um 

instrumento pedagógico, podem ser traduzidas em pensamentos complexos que levam a 

criança ou o jogador a um grau mais elevado de raciocínio. Compreender as regras do jogo é 

um dos primeiros passos quando se trabalha este tipo de atividade.  

Nesta seção, cada criança recebeu um jogo Hora do Rush. Nos instalamos desta vez 

numa sala sem mesas e cadeiras, como mostram as imagens apresentadas na escala 05. 

Jogamos em cima de colchonetes, uma dinâmica diferente. Importava atingirmos nosso 

objetivo inicial com esta atividade: jogar um jogo analógico e compreender suas regras.   

Sentados nos colchonetes, cada um com o seu jogo, convidamos Leonardo para que 

lesse as regras. Nenhuma das crianças participantes conhecia o jogo. Jogamos uma das cartas 

para que as crianças vissem como funcionava. Leonardo e Manuela já iniciaram jogando, 

compreenderam como transferir as peças da carta para o tabuleiro. Na primeira jogada com 

Vitória e Raphael foi preciso intervir para ajudá-los com a disposição dos carrinhos no 

tabuleiro. Constantemente durante as jogadas foi preciso repetir as regras do jogo para Vitória 

e Raphael. No início eles viravam os carrinhos para outras posições sem respeitar a regra de 

movimentação (para frente, para trás).  

Entender as regras do jogo e os seus objetivos foi importante para nivelar as 

condições dos jogadores, porém, Vitória tentava a todo momento burlar as regras trocando as 

posições do carrinho para passar de fase. A pesquisadora chama a sua atenção: 

 ara que todos possam ter as mesmas 

condições iniciais de se desenvolverem e, a partir daí, obterem sucesso e se sobressaírem, 

 

A tentativa de Vitória em burlar as regras do jogo, demonstra que ela tenta encontrar 

uma outra forma de jogar, ela se coloca no jogo e verbaliza sua dificuldade quando diz: 

 

que não é aceitável, do qu

173). Com ajuda Vitória consegue jogar, mas tenta burlar as regras sempre que possível.  A 

interferência da pesquisadora se dá no sentido de fazê-la compreender que burlar as regras 
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não é justo com os demais: - Não, não pode! O lugar desse carro é aqui, você só pode mexer 

pra frente e pra trás.  

Escala 7 - Oficina de jogos analógicos e digitais  Experiência - Hora do Rush 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela  e Leonardo                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                       Tempo de duração: 13:30 às 15:15 h 
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Data  

 
21/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 2 - Experiência 

 
Nível de 

envolvimento 
Coletivo 

Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

Ent out a. e. oci.      Atividade  
Oficina de jogos analógicos e digitais -  Hora 
do Rush 

 
5 

I C 
x 

I C 

Objetivo da atividade:  
Compreender as regras presentes no jogo Hora do Rush. 
 
Primeiro Momento:  
A seção iniciou com a organização da sala. Cada criança recebeu um jogo 
Hora do Rush. O Leonardo fez a leitura das regras. Depois jogamos a primeira 
ficha para verem como era. Logo a Manuela e Leonardo já iniciaram suas 
jogadas. A pesquisadora Adriana auxiliou o Raphael, a pesquisadora Karla 
auxiliou a Vitória e Manuela e o Leonardo ficaram com o Killian. Raphael aos 
poucos foi compreendendo as regras e conseguindo jogar sozinho, depois da 
terceira ou quarta carta.  
A pesquisadora Adriana pergunta para Manu: 

- E Vitória também 
 volta 

para ela e observa: - Não pode!  E demonstra como o carro deve se mover. 
Vitória insistia todo o tempo em virar os carrinhos para posições fora do 
trilho, percebe se que em alguns momentos, quando a atenção era voltada para 
o Raphael ou houvesse mais interação com ele, ela mudava os carrinhos sem a 
pesquisadora perceber. É preciso chamar constantemente sua atenção: Karla 
diz: - Não, não pode! O lugar desse carro é aqui, você só pode mexer pra 
frente e pra trás.  
Adriana também percebia a tentativa de Vitória em não cumprir as regras, 

Adriana se vira para dar atenção para Raphael, e neste momento novamente 

 
 

d  Ela responde. A pesquisadora arruma os carrinhos novamente na 
po
ajuda ela conseguiu jogar.  
 
Todos jogaram o nível iniciante. Vitória conseguiu concluir o nível 4, Raphael 
o 7, Leonardo e Manuela o nível 9. Ao perguntar sobre o jogo, Vitória disse 
que tinha que prestar atenção, Raphael não falou, mas quando lhe é 
questionado se havia a necessidade de ter concentração ele acenou que sim (de 
fato ele estava muito concentrado na tarefa); Leonardo falou que tinha que 
saber as regras e Manuela disse que tinha que usar a mente. 

 

 

 

 
Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras / a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Raphael no início movia os carrinhos fora dos trilhos, aos poucos foi compreendendo 

as regras e conseguindo jogar sozinho, depois da terceira ou quarta carta. Com as intervenções 

do acadêmico e da pesquisadora ele foi aprendendo e espeitando as regras, apenas 

movimentava os carrinhos para a frente e para trás. Conseguiu jogar sem ajuda. 

As intervenções realizadas pelas pesquisadoras e pelo bolsista com as crianças foram 

valiosas para ampliar suas possibilidades de compreensão sobre o jogo, pois possibilitou a 

reflexão das crianças sobre suas próprias experiências. Os exercícios de observação, análise, 

levantamento de hipóteses, tomada de decisão, reflexão sobre a jogada, levantamento de 

suposições tornam-se um conjunto de habilidades que levam a criança a um nível de 

raciocínio lógico mais complexo, o que favorece a formação de conceitos.  

É preciso, estimular as crianças a pensar, raciocinar, elaborar respostas aos estímulos 

de forma independente. 

(VYGOTSKY, 2003, p. 107). As intervenções pontuais sobre as jogadas, possibilitaram que 

as crianças refletissem sobre as suas ações no jogo e mudassem de estratégia, o que estimulou 

a capacidade criativa e imaginativa das crianças para resolver os novos problemas.  

[...] Ao colocar as crianças em situações sempre novas, ao submetê-las a condições 
que se renovam constantemente, [o jogo] as obriga a diversificar de forma ilimitada 
a coordenação social de seus movimentos e lhes ensina flexibilidade, plasticidade e 
aptidão criativa como nenhum outro âmbito da educação. (VYGOTSKY, 2003, p. 
106) 

Nos trechos a seguir, retirados da escala 06 é possível verificar, nas falas utilizadas 

pelas pesquisadoras, que as crianças foram estimuladas a criar meios próprios para resolver os 

problemas.  

   

 

_Manu  

Na transcrição da escala 05, observa-se que as próprias crianças perceberam aspectos 

importantes no jogo que posteriormente irão ajuda-los na etapa de criação: Leonardo falou 

que tinha que saber as regras e Manuela disse que tinha que usar a mente. Nas suas falas as 

crianças levantaram dois atributos que estão presentes na maior parte dos jogos: as regras e o 

raciocínio. 

(PRENSKY, 2012, p. 173) 

A experiência com o jogo Horado Rush trouxe para as crianças outras percepções 

sobre jogos, ampliando seu repertório como jogadores, pois possibilitou diferentes processos 
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de raciocínio no jogo e interação entre os alunos e os pesquisadores. Não foi nossa intenção 

que houvesse disputa entre as crianças, o jogo foi jogado de forma individual, mas requereu 

em muitos momentos a interação do grupo e a mediação das pesquisadoras e do bolsista.  

d) O jogo  

O jogo  é um puzzle de física desafiante, com gráficos e controles 

multitoque. Um jogo de estratégia desenvolvido pela Creature Feep e publicado pela Disney 

Mobile, uma subsidiária da Disney Interactive Studios.27 Direcionado para os dispositivos que 

utilizam o iOS28 da Apple, e o Android29 do Google, o jogo exige que os jogadores comandem 

uma rota de abastecimento de água para um jacaré chamado Swampy, que é o primeiro 

personagem da Disney criado especialmente para um jogo de celular.30   

O objetivo do jogo é ultrapassar obstáculos e achar a melhor forma de levar a água à 

banheira de um jacaré que quer tomar banho.  conta a história de Swampy, 

um jacaré que vive debaixo da cidade, que é maníaco pelas limpezas, mas Cranky, o 

Crocodilo, não gosta das excentricidades dele e faz de tudo para sabotar o seu fornecimento 

de água. O objetivo deste jogo é ajudar o Swampy com as canalizações guiando a água para o 

chuveiro quebrado (Figura 29). Cada nível é um enigma baseado na física com uma mecânica 

que permite abrir caminho subterrâneo utilizando as pontas dos dedos. É possível recortar 

uma passagem através da sujeira para guiar a água fresca, água suja, água tóxica, vapor e 

lodo. Ao jogar é preciso estar atento às algas, líquidos tóxicos, interruptores e armadilhas.  

                                                 

27  SCHRAMM, Mike (7 de novembro de 2011). «Where's my Water creator goes from QA to hit game 
designer at Disney Mobile» (em inglês). TUAW.com.AOL.com. Acesso em: em 2 de dezembro de 2016 

28 IOS  Entende-se por Sistema Operacional Móvel baseado no conceito de manipulação direta, utilizando 
gestos em multitoque.  

29 Android é um sistema operacional (SO) baseado no núcleo Linux e atualmente desenvolvido pela empresa de 
tecnologia Google. 

30  Disponível em <http://www.metacritic.com/game/ios/wheres-my-water> Acesso em 2 de dezembro de 2016. 
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Figura 29 - Telas da história do jogo  

 
Fonte: Print screen das telas do jogo (dados coligidos pela pesquisadora)  

É de fácil jogabilidade e seu estilo gráfico, com um reconhecimento especial para seu 

personagem principal, é um jogo que proporciona diversão e que exige atenção e criatividade 

para resolver os enigmas.   

Este puzzle (Figura 30) é um gênero de jogo eletrônico que se foca em 

solucionar quebra-cabeças. Os tipos de quebra-cabeças a serem resolvidos podem testar 

diversas habilidades do jogador, como lógica, estratégia, reconhecimento de padrões, solução 

de sequências e ter que completar palavras. Jogos da categoria envolvem uma variedade de 

desafios de lógica e conceito, apesar de ocasionalmente eles adicionarem pressão-por-tempo e 

outros elementos de ação. 

Figura 30 - Telas de interface do jogo  

 
Fonte: Imagem do jogo disponível em: http://kids.pplware.sapo.pt/kids/wheres-my-water-um-divertido-jogo-da-
disney/, acesso em 04 mar 2017.  

Diferente do uso de um jogo de computador convencional, o sistema Touch Screen 

do Where  possibilita o uso da coordenação motora de maneira diferente, mais 

interativa e mais direta, pois por meio do toque, a tela responde como se o jogador estivesse 
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tocando nos objetos mostrados nela. É uma tecnologia que integra não só sensores na tela, 

mas também programas e interfaces específicas para levar ao jogador a entender o que está 

acontecendo. 

 

Pedagogicamente é possível explorar muitos de seus recursos, o professor pode 

trabalhar inclusive, com as questões de sustentabilidade, como o uso adequado da água por 

exemplo. Porém, não estávamos preocupados em trabalhar um conteúdo do currículo ou uma 

disciplina específica, nossa intencionalidade com este recurso, foi de que as crianças 

experimentassem formas de jogabilidade e interação diferenciadas.  
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Escala 8 - Oficinas de jogos analógicos e digitais  Experiência   
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                               Tempo de duração: 13:30 às 15:15 h 

N
. 
S

e
ç

ã
o

 -
 3

 

 

 
Data  

 
21/ julho 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 2 - Experiência 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
 

    X 

ent out a. e. oci.      Atividade 
Oficina de jogos analógicos e digitais -  

 

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
Compreender as regras presentes no jogo. 
 
Neste momento, depois de terem jogado Hora do Rush, no mesmo dia, as 
crianças foram convidadas a jogar . Leonardo já conhecia o 
jogo e logo venceu diversas fases; ao final pediu para jogar outro jogo que 
havia no celular. Manuela também conseguiu jogar com tranquilidade e no fim 
estava entretida com o jogo do Leonardo, que consistia em preparar comidas.   
Raphael precisou de ajuda Adriana faz intervenções constantes: _Não deu! 
Faz de novo. hael não se expressa, e tenta novamente, inicia o jogo e 
consegue passar de fase, Só este! Não vendo 
possibilidades de prosseguir o jogo, e Adriana faz mais uma intervenção, 
apontando as possibilidades. Por fim ao passar pelas fases ele se empolgava. 
Especialmente numa fase com bombas, quando ele mostrou para sua surpresa. 
Ele conseguiu entender como usar as bombas para ajudá-lo na fase, e passou 
por ela, fica feliz e verbaliza: consegui!  
Em comparação com o jogo a Hora do Rush, Vitória gostou mais do jogo 

erro e observamos dificuldade motora ao lidar com o jogo. Tem que abrir o 
ória, fazendo várias tentativas de abrir passagem para a 

 - lamenta-
Vou Ai, eu não 
consigo levar água pra ele! Vou  observa o jogo por 
alguns segundos, e cria uma nova estratégia, vai eliminando as barreiras antes 
da saída da água.  
A pesquisadora Karla pergunta A
E como tu vai fazer pra água descer? - Pergunta Karla. Vitória tenta mais uma 

ela - mas não era pra lá que a água 
 Vitória observa o jogo por alguns instantes, faz simulações e 

Não, mas se tu 
clicar por aí  - exclama Vitória, e a 
menina reco ! Tu tens que fazer essa água ir 

 pergunta 
ela reiniciando a jogada, e quase alcança o Quase! 
Mas tem fazer um pouquinho mais pra cima, por que não pode encostar aqui 

Tá quase - diz Killian - mais 
- exclama Vitória. Fez mais tentativas e finalmente 

consegue passar de fase.  diz Vitória. Eu a 
 

 

 

 
Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Numa utilização didática, ou seja, com um objetivo de aprendizagem definido, o 

, assim como o jogo analógico Hora do Rush, também pode proporcionar o 

trabalho com a elaboração conceitual pois envolve o uso de habilidades de lógica e estratégia 
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para a resolução de problemas num determinado prazo. De acordo com Vygotsky (2000, p.68) 

a formação de conceitos é um processo que envolve uma série de operações num processo 

orientado em direção a um objetivo final.  

Nesta seção, como mostra a escala 08, cada criança recebeu um aparelho portátil de 

celular ou tablet para jogar, cada um jogou de maneira individual. Foi possível constatar que 

cada criança alcançou níveis diferentes de compreensão, se considerarmos as fases que 

conseguiram avançar. Apenas Leonardo já conhecia o jogo, mesmo assim jogou algumas 

vezes, depois de algumas fases, pediu para jogar outro jogo. Manu jogou, passou algumas 

fases e depois se atraiu pelo jogo de Leonardo.  

Raphael precisou de ajuda, quando ficava difícil ele queria jogar outro jogo, mas aos 

poucos, com mediação, ele percebeu que conseguia, e foi avançando, confira no trecho: 

este! Com as intervenções, o menino insiste no jogo e chega numa fase em que descobre 

outras possibilidades, que o ajudam a abrir o caminho para a passagem da água. Ele fica 

muito feliz, verbaliza  O sucesso de Raphael causa nele 

emoção. empre desperta nela sentimentos 

intensos e vívidos, mas também a ensina a não seguir cegamente os sentimentos, mas a 

coordená-  

Vitória jogava repetidamente na tentativa e erro, foi necessário fazer constantes 

intervenções para que ela tivesse êxito no jogo, por vezes percebíamos que ela não se 

preocupava com a maneira correta de jogar, mas não se importava em voltar quantas vezes 

fossem necessárias para o início do jogo, como se pode constatar: 

 pergunta ela reiniciando a jogada, e quase alcança o objetivo. killlian diz: 

. Fica evidente neste episódio, que a mediação é o caminho mais curto para se 

chegar à formação de conceitos, pois com a insistência do bolsista Vitória consegue avançar 

no jogo:  Quando é questionada sobre qual jogo gostou mais 

responde que do jogo digital, segundo ela  

A etapa de experiência com jogos foi extremamente atraente para as crianças, o que 

se pode ver nas descrições das atividades e nas falas que foram analisadas nas escalas de 

envolvimento. A utilização de diferentes tipos de jogos proporcionou às crianças perceberem 
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características e semelhantes entre os jogos digitais e analógicos e as possibilidades da 

transposição de um jogo analógico e suas regras para o meio digital.  

4.2.3 Etapa de TRANSPOSIÇÃO  

Nesta etapa, esquematizada na Figura 31, os alunos foram submetidos ao uso de um 

aplicativo de autoria para dispositivos móveis. Com esta ferramenta, buscou-se um trabalho 

pedagógico capaz de proporcionar ao grupo, o entendimento de que por meio desta tecnologia 

digital, pode-se criar o próprio jogo e programá-lo a partir dos recursos disponíveis no 

aplicativo escolhido para a aprendizagem.  

Figura 31 - Esquema organizacional Etapa 3  Transposição 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Para isto, tornou-se imprescindível em primeiro lugar que todos conhecessem a 

ferramenta, suas características, opções de programação e seus mecanismos de interação. Este 

contato com o app se deu na primeira seção em que os alunos manusearam os tablets já com o 

jogo instalado e tiveram a colaboração do estagiário e a mediação constante das pesquisadoras 

para as interações com os equipamentos e com o aplicativo. Neste caso, o aplicativo tornou-se 

para a esta etapa um instrumento de aprendizagem. Vygotsky ressalta a importância do uso do 

instrumento na atividade humana, quando é feito ou buscado especialmente para um certo 

objetivo, torna-se assim, um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo, 

a relação do homem com o mundo é uma relação mediada. (OLIVEIRA, 1995, p. 24-30).  
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Sendo assim, buscou-se um instrumento mediador, facilitador da aprendizagem, em 

que o processo simples estímulo-resposta foi substituído por um ato complexo, mediado por 

uma ferramenta com o auxílio de adultos, o que Vygotsky (2007, p. 33-34) chama de 

mediação simbólica, como se observa no esquema da Figura 32. 

Figura 32 - Mediação simbólica 

 
Fonte: Oliveira, 1993, p. 33 e Vygotsky, 2007, p. 33 (adaptado pela pesquisadora) 

Diferente da atividade direta, em que não há a utilização de um recurso para a 

mediação simbólica, na atividade mediada, utilizam-se recursos auxiliares como elemento 

intermediário (Figura 33). Deste modo o processo que poderia ser simples, de estímulo e 

resposta é substituído por um mais complexo, mediado pelo uso de um instrumento e pelos 

sujeitos do processo. O uso do Inventame nesta atividade surge como um elo intermediário ou 

elemento mediador, tornando a relação entre o estímulo e a resposta um pouco mais 

complexa, pois possibilita pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos, 

planejar ações nunca realizadas. (OLIVEIRA, 1993, p. 26) 

Preparou-se oficinas de criação com o Inventame a fim de atingir os seguintes 

objetivos:  

1. conhecer e manusear o app Inventame; 

2. desenvolver um jogo individualmente;  

3. desenvolver um jogo colaborativamente e vislumbrar outras possibilidades 

de jogos;  
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Selecionamos para a oficina um conjunto de materiais concretos com as cores 

reconhecíveis pelo aplicativo e utilizados na construção dos jogos, como: folhas sulfite, 

lacres, peças de legos, canetas, cadarço de tênis, clipes, como apresento na Figura 33.  

Figura 33 - Recursos analógicos selecionados para planejar a arquitetura do jogo 

 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

A escolha dos objetos para a criação do jogo não se deu de forma aleatória. 

Selecionamos objetos que pudessem ser reconhecidos pela ferramenta, e alguns 

propositalmente, de cores que não pudessem ser reconhecidas, com a intenção de que as 

crianças nos testes, pudessem perceber quais cores e tons o app não reconhece. Foi nossa 

intenção, perceber as capacidades imaginativas e criativas nesta atividade, assim como 

fizemos na criação das personagens da história coletiva criada início da pesquisa. Este tipo de 

atividade exige que a criança realize antecipações, pois tudo é elaborado antes de ir para 

dentro da ferramenta, é preciso imaginar tudo antecipadamente. Isso é o que Vygotsky 

denomina de pensamento por complexos:  

[...] a formação de conceitos é um processo criativo, e não um processo mecânico e 
passivo; que um conceito surge e se configura no curso de uma operação complexa, 
voltada para a solução de algum problema; que só a presença de condições externas 
favoráveis e uma ligação mecânica entre a palavra e o objeto não é suficiente para a 
criação de um conceito [...] deve existir um problema que só possa ser resolvido pela 
formação de novos conceitos [...] (VYGOTSKY, 2000, p. 67-68)  

Nesta perspectiva, os objetos selecionados se tornam o problema a ser resolvido, de 

maneira isolada parecem não fazer conexão, mas assumem um sentido quando planejados 

para o jogo. Um cadarço se transforma nas paredes de um labirinto, os clips viram obstáculos 

para as jogadas, o lego pode ser utilizado na experiência como um caminho de passagem para 

os elementos de interação. É a forma de utilização que dá um sentido completamente novo ao 

objeto. Os objetos assumem outras funções quando são transmitidos para o aplicativo por 

meio de um jogo criado numa operação de criação complexa.   
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4.2.3.1 Conhecer a ferramenta 

O Inventame é um aplicativo criado para dispositivos móveis tablets e smartphones, 

uma ferramenta que permite ao usuário inventar e criar seu próprio jogo no mundo real com 

seu material físico preferido (lápis, marcadores, blocos de madeira coloridos, etc.). O 

aplicativo tem como objetivo promover a criatividade, socialização, responsabilidade, 

resolução de conflitos, flexibilidade e habilidades manuais e artísticas das crianças. 

Inventame foi concebido e criado por Jesús Ibáñez Martínez, PhD em Ciência da 

Computação com uma vasta experiência em pesquisa sobre interação humana em 

computadores e videogames. Este aplicativo foi desenvolvido em vários locais, incluindo a 

Madeira / Portugal (no Instituto de Tecnologias Interativas, M-ITI ) e Barcelona / Espanha 

(em Neàpolis , Vilanova i la Geltrú). 

A ferramenta permite concentrar-se na parte criativa e por meio de uma foto da sua 

criação é possível configurar algumas ações de programação já estabelecidas na sua 

configuração, assim o jogador poderá jogar o seu próprio jogo. 

inerente ao desenvolvimento humano: ele é comum a todos os seres, é o fulcro da vida das 

p. XI). O Inventame tem como características:  

a) Permite a criação imediata de videogames. Uma vez que a ideia do jogo é 
clara, você só precisa criar o cenário do jogo (usando materiais coloridos 
adequados), tirar uma foto dele, configurar algumas opções e reproduzir 
sua versão digital. 

b) Nenhuma habilidade de programação é necessária para criar um novo 
videogame. 

c) O usuário é responsável por criar os cenários, mas também por definir as 
regras do jogo e controlar sua conformidade (como acontece em jogos 
físicos tradicionais). 

d) As opções definidas para o jogo são guardadas na própria imagem. Assim, 
tudo o que o usuário precisa para compartilhar seu jogo é enviar a imagem 
(usando qualquer mecanismo que não remove informações da imagem). 

e) O aplicativo também é ideal para criar jogos personalizados como presentes 
para seus entes queridos. 

f) Mesmo que se incentive a criação de jogos manualmente você pode criar o 
seu com toda a aplicação digital da pintura. 

g) As opções que se define para o jogo são salvas na própria imagem, basta 
enviar a imagem para compartilhar seu jogo; 

h) Os cenários podem ser criados manualmente ou a partir de imagens prontas. 
(IBÁÑEZ, 2015)31 

                                                 
31 Extraído do Guia de usuário do Inventame no endereço eletrônico: http://inventame.org/user-guide/.Acesso 

em: 26 fev.2017. 
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O jogo criado pode ser compartilhado, pode ser reprogramado caso algum 

mecanismo tenha sido configurado sem funcionalidade, ou se o jogador definir outra regra 

para o mesmo jogo, deste modo, Vygotsky (2014) destaca que: 

[...] a criatividade tem uma origem social, veiculada através da atividade de troca 

leitura de um texto literário; é historicamente determinada e faz parte de um sistema 
de significados mais complexo que se modifica ao longo dos estágios de 
desenvolvimento humano. (VYGOTSKY, 2014, p. XI)   

Esta possibilidade criativa e de interação com o outro, torna o aplicativo flexível e 

versátil pois possibilita o seu uso pedagógico de programação e reprogramação, planejamento, 

antecipação, tomada de decisão, aperfeiçoamento, construção, elaboração de regras e 

compartilhamento.  

O Inventame está disponível para download gratuitamente na Google Play Store32, 

no endereço eletrônico http://inventame.org/ o usuário encontra a documentação da ferramenta 

com as especificações (descrição geral e guia do usuário) e também alguns exemplos de jogos que 

demonstram tipos de criações que se pode conceber. Na Figura 34observa-se as telas do 

aplicativo e a funcionalidade de cada uma delas na sequência.  

Figura 34 - Telas de programação do Inventame 

   
1  Tela Inicial  captura da imagem criada  2  Exemplo de jogo criado 3- Configura o reconhecimento das cores 

   
4  configura os objetos interativos 
(bolinhas)  

5  configura as ações dos objetos 
interativos  

6  Tela do jogo para jogar 

Fonte: Ibáñez, 2015. 
 

 

                                                 
32 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inventame.inventame 
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De acordo com o guia do usuário (IBÁÑEZ, 2015) disponível em 

<http://inventame.org/user-guide/>, a primeira tela é a de menu principal e apresenta três 

opções:  

a) Inventa-me. Com este botão, Inventame sugere que o usuário o invente. Ao 

pressionar o botão vai para a tela de invenção onde pode criar um novo jogo. 

b) Abra-me. Indica que pressione o botão para abrir um jogo já criado. Em 

seguida, é conduzido para a tela de reprodução para jogar o jogo selecionado. 

c) Tchau . Ao premir este botão, sairá da aplicação. 

Inventame reconhece três cores (vermelho, verde e azul) na imagem/cenário. Para 

cada uma das três cores reconhecíveis, o usuário decide o que acontece quando um objeto 

interativo atinge uma zona da imagem/cenário. Para cada cor deve-se pressionar o respectivo 

botão de seta para percorrer os comportamentos disponíveis (IBÁÑEZ, 2015). Pode-se 

escolher o tipo de interação conforme mostra a Figura 35 com os recursos de programação:  

a) A zona colorida se comporta como um elemento sólido, ou seja, o objeto 

interativo colide com essa zona. É adequado para elementos que os objetos 

interativos não podem passar (parede, piso, etc.). 

b) A cor da zona muda para uma cor cinza.  

c) A cor da zona muda para uma cor rosa.  

d) O objeto passa sobre a zona sem causar qualquer efeito a ele. 

Figura 35 - Recursos de programação do Inventame 

 

 

 

1  Tipo de interação 2  Tipo de visualização 
 

  
3  Tipo de interação 4  Objetos Interativos 

Fonte: Ibáñez, 2015.  
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Por padrão, as funções dos objetos interativos são inicialmente atribuídas desta 

maneira: vermelho: a cor de uma zona vermelha muda para uma cor cinza quando é 

alcançada por um objeto interativo; verde: a cor de uma zona verde muda para uma cor rosa 

quando é alcançada por um objeto interativo, e; azul: as zonas azuis se comportam como 

elementos sólidos, ou seja, os objetos interativos colidem com essas zonas. 

Ao capturar a imagem para a tela do jogo, o usuário deve verificar quais os 

reconhecimentos das cores que o aplicativo definiu para poder programar as ações dos objetos 

interativos, para isto é necessário selecionar a imagem de controle, fazendo isto é possível 

saber o que foi reconhecido no cenário:  

a) Imagem original: ao selecionar esta opção, a imagem original é apresentada 

como o cenário do jogo. 

b) Imagem de controle: usando esta opção, a imagem/cenário é exibida como 

reconhecido pelo Inventame. Isso é especialmente útil ao tirar novas fotos do 

cenário criado. Ele ajuda o usuário a verificar se o cenário é reconhecido como o 

planejado. 

Existem vários mecanismos interativos disponíveis para mover os objetos interativos 

como podemos ver na Figura 35, item 3 (IBÁÑEZ, 2015). Pode-se selecionar o que se prefere 

para cada jogo concreto/cenário: 

a) Inclinação: pode-se inclinar o dispositivo para que os objetos interativos caiam 

como se a gravidade o afetasse.  

b) Empurre: Pode-se tocar, segurar e puxar para a frente para lançar o objeto.  

c) Slingshot (estilingue): Pode-se tocar, manter pressionado e puxar para trás para 

lançar o objeto.  

d) Siga o dedo: Pode-se tocar em um objeto e, em seguida, movê-lo com o dedo ou 

tocar em qualquer outro lugar na tela. Como resultado, a bola começa a mover-

se para a localização do dedo.  

e) Localização direta: Pode-se tocar no objeto, segurar e deslizar diretamente o 

dedo na tela em direção ao local onde se deseja localizar o objeto. Esta opção é 

especialmente útil quando, no meio de um jogo, se deseja alterar a localização 

de um ou vários objetos interativos. 

f) Inverter o eixo: Esta opção só é aplicável ao tipo de interação "inclinação". Ao 

inverter o eixo, inclinar o dispositivo horizontalmente produz um movimento 

vertical dos objetos interativos, ao inclinar o dispositivo verticalmente produz 
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um movimento horizontal dos objetos. Esses movimentos são contra intuitivos e, 

portanto, pode-se usá-los para produzir experiências de jogo mais complicadas.  

O Inventame possibilita trabalhar alguns fatores de relevância pedagógica que podem 

contribuir significativamente no desenvolvimento intelectual das crianças em fase de 

alfabetização. A Figura 36 mostra um diagrama com as principais possibilidades pedagógicas 

que o uso do aplicativo oferece. 

Figura 36 - Possibilidades pedagógicas do app Inventame 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (Alves et al, 2014) 

Inventame promove, conforme Ibáñez (2015) uma série de qualidades positivas em 

crianças, estas qualidades podem ser entendidas como possibilidades pedagógicas: 

a) Criatividade e imaginação. Criatividade das crianças é desafiado como eles 

devem criar os cenários para os jogos. Além disso, eles podem definir as regras 

de seus próprios jogos. Assim, Inventame promove a criatividade tanto para a 

ideação do próprio jogo quanto para o design de seus cenários.  

b) Habilidades manuais e artísticas. Os cenários para os jogos são fisicamente 

criados com elementos naturais. As crianças criam os cenários através de 

atividades como a pintura em papel, criando figuras de origami, crafting com 

plasticina, etc. Assim, as habilidades artísticas das crianças são nutridas. 

c) Habilidades de fotografia. Uma vez que um cenário é criado, as crianças 

devem tirar uma foto de sua criação (para transferi-lo para o dispositivo 

digital). A fim de obter uma melhor representação digital dos seus cenários, as 
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crianças vão desenvolver habilidades de fotografia interessantes (iluminação, 

composição, etc). 

d) Socialização. A elaboração manual de cenários é uma tarefa que pode ser muito 

bem feita por um grupo de crianças. Elas podem colaborar em vários aspectos 

para criar a configuração. Por exemplo, eles podem discutir a lista de elementos 

e materiais necessários para o cenário que eles querem construir, podem decidir 

a localização de cada elemento no cenário, e eles podem dividir (entre si) a lista 

de tarefas que eles acharem necessárias para o processo de criação. Além disso, 

a fim de obter um consenso, as crianças podem discutir as regras do jogo que vai 

jogar no cenário criado. 

e) Responsabilidade e resolução de conflitos. Em jogos de vídeo convencionais, 

o jogo em si controla as regras e decide inequivocamente sobre cada ação. No 

entanto, usando o Inventame, as crianças estabelecem as regras de cada jogo e 

(como nos jogos físicos tradicionais) as próprias crianças devem garantir a 

conformidade das regras. Assim, as crianças devem lidar com e resolver os 

conflitos que podem aparecer. 

f) Adaptação e flexibilidade. Enquanto as crianças podem definir as regras do 

jogo com antecedência, eles devem ser flexíveis para evoluir as regras quando 

desejável. Por exemplo, as crianças podem perceber que as regras previamente 

definidas não se ajustam bem ao cenário particular com o qual estão tocando 

atualmente. Ou eles podem perceber que as regras não cobrem um caso 

excepcional quando ele aparece. Nesses casos, as crianças devem ser abertas 

para evoluir e adaptar as regras para a situação atual. 

Foi necessário no primeiro momento que as crianças interagissem com os 

mecanismos de programação do aplicativo para que pudessem compreender as possibilidades 

de uso e assim definir quais as estratégias iriam utilizar para criarem o seu jogo, primeiro de 

forma individual e depois coletivamente. O Inventame foi instalado em quatro máquinas para 

que cada um pudesse fazer o manuseio independente (Figura 37), conhecer a ferramenta foi o 

primeiro passo do processo de transposição. 

Este primeiro contato com o aplicativo proporcionou aos alunos experiências 

simbólicas necessárias para criação do seu próprio jogo, foi necessário saber sobre o que 

permite a ferramenta para a criação de algo novo. Para criar foi necessário imaginar o que 

poderia ser feito, antecipar na memória o repertório dado pela atividade realizada, significar, 
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organizar na mente o que pode ser criado, testar, explorar recursos de materiais concretos, 

refazer, testar, fazer novamente, constituíram-se atividades de experimentação e de uso dos 

instrumentos psicológicos utilizados nesta atividade permitiram às crianças lembrar, separar, 

comparar cois

 

Figura 37 - Interação de Manuela com o Inventame 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Iniciamos construindo um jogo simples com um cadarço e uma peça de lego que 

dispomos em cima da mesa, demonstramos passo a passo a ferramenta na prática e alguns 

recursos que podem ser configurados como mostra a Figura 38. Depois disso os alunos foram 

convidados a criarem seus próprios jogos com os objetos disponibilizados sobre a mesa.   

Figura 38 - Demonstração do Inventame 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Tendo em vista as características da ferramenta, foi possível aplicá-la de modo 

prático com as crianças. Partimos de um jogo simples que foi criado enquanto eles 

observavam com atenção e interesse como observamos na Figura 38
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dispomos a observar algo cuidadosamente, adotamos a postura adequada, colocamos a cabeça 

em certa posição, adaptamos e fixamos os olhos de forma necessária. (VIGOTSKY, 2003, p. 

125). No primeiro momento, depois de termos apresentado os materiais disponíveis, 

explicamos de modo simplificado os recursos da ferramenta, como ela poderia ser 

programada. Para as oficinas de criação com o aplicativo utilizamos 4 encontros (sessões) de 

duas aulas cada. 

4.2.3.2 Criar individualmente com o Inventame  

Motivados e curiosos (Figura 38), as crianças se sentiram interessadas em utilizar o 

aplicativo, queriam ver como funcionava, como destaca Paula (2016, p.8), não é à toa que a 

busca pela introdução de tecnologias à educação tem sido uma das principais estratégias para 

modificar métodos e resultados, e um dos mais proeminentes caminhos tem sido o uso de 

jogos digitais, pelo 33 que os jogos digitais têm frente às crianças em 

idade escolar. Este interesse gerado pela tecnologia favorece a atividade, pois à medida que a 

criança se mostra interessada, ela se posiciona atenta e participativa, disposta a conhecer e 

experimentar o novo.    

Nesta atividade, foi estimulada a capacidade de criação, para Vygotsky (2014)34 [...] 

a a

imaginação criativa surge, de início, orientada pela percepção, a memória sensorial e o 

pensamento visual, depois mediada  O Inventame constituiu-se como 

instrumento mediador de criação nesta fase de transposição. 

Então, partimos para a ação, utilizamos um cadarço e uma peça de lego e criamos um 

jogo como exemplo, em forma de labirinto, testamos as cores para verificar se iria funcionar e 

programamos a bolinha para colidir com o azul da espiral criada, todos experimentaram o 

jogo. A partir daí cada um começou a criar seu próprio jogo, com referência no jogo criado as 

crianças fizeram novos jogos, Manuela partiu do jogo já montado para criar um grau de 

dificuldade maior, ela incrementou a imagem adicionando mais peças de legos e clips, 

enquanto Raphael preferiu desenhar um carro também utilizando peças de legos. Ambos 

compreenderam que era necessário fazer a foto para que o jogo tivesse funcionalidade. 

                                                 
33 Grifo do autor 
34 Parte introdutória do livro de referência com página numerada em algarismos romanos, p. X.  
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Depois do jogo criado pedimos aos alunos que explicassem como cada um funciona, 

quais as regras e como jogar, Manu mostrou para a professora Camila da SRM da escola, 

explicando as regras (Figura 39): Não pode tocar no verde e nem nesses clips, só pode 

tocar nesse e nesse! (Apontou com o dedinho para os clips.), Adriana explicou que tinha que 

restart morizado a sua jogada, era preciso restaurar o jogo para 

a fase inicial. A professora Camila perguntou: _ Na 

linha pode!   disse Camila. Manu: 

ah se tocar naquele azul só vai ... Ganhou Quando a bolinha chegou no final do labirinto e 

tocou no lego verde ele mudou de cor, ficando rosa.  

disse Camila.  

Figura 39 - Transposição dos jogos criados individualmente 

  

Jogo criado por Manuela Jogo criado por Raphael  

  

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Pedi em seguida que Raphael explicasse o seu jogo. De início o seu desenho ficou 

meio apagado, Adriana sugeriu acender o desenho com uma cor mais forte, desde que fosse 

uma das cores reconhecidas pelo aplicativo, depois disso ele programou o novo jogo com a 

mediação do estagiário. Então eu perguntei a ele:  

Explica pra nós Rapha como funciona o seu jogo.  Ele então movimentava o tablete sorrindo. 

 respondeu. Eu então perguntei: 

 ele respondeu. _ E por que tem hora que a bolinha passa e tem hora que 
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não passa?   perguntei.  

mostrou movimentando o tablete que a bolinha não ultrapassa a cor vermelha, e só passa para 

o outro lado, para dentro do carro quando desliza por cima do lego azul. Assim, entendemos o 

que foi programado por ele.  

Numa análise minuciosa podemos perceber na Figura 40, que o processo de 

construção do jogo de Raphael foi crescente em detalhes à medida em que houve a 

intervenção da pesquisadora e do bolsista na colaboração para a sua produção. No seu 

primeiro desenho, a imagem ficou apagada, foi preciso fotografar o jogo, tentar o 

reconhecimento na tela de configuração para que o menino percebesse que a cor não foi 

jogar. Como mostra a descrição da fala de Adriana na escala 5, houve mediação durante todo 

o processo para que Raphael conseguisse construir seu jogo, este trecho revela o momento em 

que a mediação acontece com Raphael: , porém o carrinho ficou muito 

apagado, sugeri que retocasse com canetinha, o que ele fez. Depois tirou a foto e colocamos 

uma bolinha. Ele testou o jogo e quis acrescentar mais elementos, e o fez com peças de legos. 

  

-se insistir no fato 

que não é a natureza espontânea da atividade lúdica que dá força motriz ou características de 

vanguarda ao desenvolvimento, mas, de acordo com Bachero (1998, p.103) o duplo jogo de: 

1)exercitar o plano imaginativo, capacidade de planejar, imaginar situações 
representar papéis e situações quotidianas e; 2) o caráter social das situações lúdicas, 
seus conteúdos e, ao que parece, os procedimentos e estratégias que sugere o 

-
socialmente elaboradas. Tanto às regras quanto as instâncias de adequação às 
mesmas são de natureza social. (BACHERO, 1998, p.103)   

 Houve durante esta atividade uma predisposição das crianças em participar, além 

disso a aferição da escala se deu com o maior nível de envolvimento, o interesse das crianças 

era demonstrado pelas suas reações durante a tarefa Aquilo que observamos com grande 

interesse é mais bem assimilado. Consideramos o interesse [interiés] como uma inclinação 

interna que orienta  

Tanto Manuela quanto Raphael se apropriaram do uso da ferramenta e da mediação 

inter pares para construírem seus jogos, depois de testes e re-testes, falhas e acertos, 

comparações e tentativas. Manuela compreendeu bem as possiblidades de programação e 

conseguiu elaborar regras claras para o seu uso, já Raphael foi capaz de compreender as ações 
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do aplicativo, de fotografar, introduzir um elemento de interação na imagem, mas não foi 

capaz de elaborar uma regra antecipadamente, a Figura 40 mostra o processo de construção do 

protótipo construído por Raphael com mediação.  

Figura 40 - Evolução do protótipo de jogo para o Inventame criado por Raphael com 
mediação 

 
Fonte: Dados coligidos pela pesquisadora  

Depois de ter feito o protótipo, sem ter programado nenhuma ação, Raphael percebeu 

que algo deveria ser anteriormente programado para que o jogo fizesse algum sentido. Com 

isso, Raphael, que precisou de maior apoio para a compreensão dos mecanismos disponíveis 

no app, ampliou seu estágio atual de aprendizagem quando pôs o aplicativo a funcionar. Isto 

foi percebido nas suas reações frente ao entendimento das funções de programação do 

Inventame, e que de algum modo, se sobrepunham às suas dificuldades, assim sendo, o 

acordo com o visível, sobre as mudanças não-

2003, p. 134). Mais importante que a capacidade real de aprendizado do indivíduo é a sua 

capacidade de inserir-se no processo de aprendizagem (CUNHA, 2013, p. 61). 

No momento seguinte convidei Manu para me ajudar a criar as regras para o meu 

jogo, um labirinto, que desenhei enquanto as crianças programavam seus jogos. Ela topou. A 

partir do que eu desenhei, Manuela foi incluindo regras, objetos e programou uma outra 

versão, aproveitou o que já estava pronto e transformou em uma versão nova. Ela pegou o 

tablet, fotografou o jogo, programou as ações do elemento de interação e começou a jogar 
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(Figura 41)

é, a regra.  eu disse. Adriana a orientou a salvar o jogo apertando a tecla  e iniciar a 

jogada apertando no 

tu cais 

 

 

Figura 41 - Transposição do jogo em papel x jogo na versão digital criado por Manuela 
 

 

 

 

Jogo modificado por Manuela em papel Jogo modificado por Manuela no Inventame 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Para esta atividade foi necessária uma mediação constante das ações, como revela a 

escala 5. Estavam presentes, o estagiário programador, as pesquisadoras e duas das crianças 

que fazem parte da pesquisa, Raphael e Manuela, já Vitória e Leonardo faltaram neste dia, 

mesmo assim a atividade foi realizada. Os sinais indicadores nesta atividade foram: 

concentração, persistência, energia e complexidade em grande quantidade, o que indica que o 

nível de envolvimento do grupo, foi 5, , ou seja, conforme 

Oliveira-Formozinho (2004, p. 91), se caracteriza quando a atividade é muito forte e mantida, 

têm ações intensas prontamente realizadas com energia e requerem esforço mental.  

Não foi tão importante o produto final criado, mas o processo pelo qual as crianças 

passaram para chegar ao produto final (Vygotsky, 2007). Nesta atividade, assim como na 

etapa de experiência, as crianças ampliaram seu repertório com o uso da ferramenta, 

experimentaram os recursos, criaram protótipos e com isso, ampliaram suas condições 

individuais de, na etapa seguinte, contribuir com a criação do jogo coletivamente. A seção 

analisada a partir da escala 08, mostra como a atividade aconteceu e como as crianças se 

comportaram diante da novidade da ferramenta.  
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Escala 9 - Oficina de criação de jogos, ferramenta de autoria  Transposição  Inventame 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael e Manuela                     Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 02                                Tempo de duração: 15:38 às 16:30 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  

 
07/ agosto 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 3 - Transposição 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
    
X 

ent Out a. e. oci. Atividade 
Criação de jogos com ferramenta de 
autoria 

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
 
Criar jogos por meio de ferramenta de autoria (Inventame) utilizando 
materiais concretos e sua transposição para o meio digital.  
 
Primeiro Momento:  
Inicialmente foi apresentado o Inventame para as crianças, mostrando o 
que é possível fazer com o software. Eles ficaram um pouco surpresos, 
sem entender direito do que se tratava.  
 
As pesquisadoras colocam diversos materiais sobre a mesa, e tablets. E 
começam a explicar que sobre o programa Inventame que é para criar 

serve para montar um jogo, o nome 
dele é Inventame, o Killian vai mostrar como ele funciona, a gente trouxe 

demonstra como funcionará. Ela coloca um cordão sobre a mesa, tira uma 
foto e faz uma breve demonstração. É criado um labirinto em forma de 
círculo pelo grupo, ele contém uma peça de lego ao centro, as crianças 
criam as regras, que é chegar com a bolinha até o centro, tocar a pecinha e 
mudar de cor. Manu tenta, e consegue rapidamente concluir a jogada, 
Raphael também joga, e termina sua jogada com sucesso.  
 
O grupo então monta outro labirinto, este mais complexo, as crianças 
criam as reg Manu, explica para Camila 

Não 
pode tocar no verde, e nem nos clips, só pode tocar no verde e nesse e 

pontando para as duas bolinhas dentro do labirinto). Camila 
joga e Manu continua dando coordenadas a ela, quando o jogo acaba, 

 seu jogo, ele fez 
o desenho de um carrinho, e colocou peças de lego para servirem de 

Rapha, explica pra mim a regra que tu criaste
im é um carrinho! Mas por 

exemplo, a bolinha tem que fazer pergunta Karla. Raphael 
A bolinha tem que sai A bolinha tem que 

E tem 

E ela o inte or que tem hora que a bolinha passa, e 
aponta para o jogo, mas não explica, 

não se expressa, é Camila que responde que a bolinha deve entrar pelas 
peças de lego.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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O processo de criação de jogo nesta oficina se deu de maneira individual, porém, a 

interação e colaboração inter pares e a mediada das pesquisadoras, foi fator determinante para 

o sucesso da atividade. Durante a experiência, com as trocas de informação, as crianças foram 

percebendo o que poderia ser feito. Mesmo nas atividades realizadas individualmente, todas 

as ações exteriores são aproveitadas na construção do conhecimento. Com a combinação das 

ações exteriores e da fala no grupo, as crianças se apropriam de informações que são 

significadas para o uso da ferramenta.    

É nesse contexto complexo que a criança é colocada em contato com as formas 
sistematizadas do conhecimento. A mediação deliberada do adulto, induzindo a 
criança a utilizar-se de (e nesse processo também de elaborar) operações 
intelectuais, habilidades estratégias e possibilidades sígnicas que são novas para ela, 
desencadeia processos de desenvolvimento cognitivo. (FONTANA, 1994, p. 128)  

Neste trecho Manu mostra o jogo para Camila e diz: 

nem nos c  Ela ensina a professora a jogar 

utilizando-se de operações intelectuais elaboradas. Mostra por meio das explicações que dá, 

que se apropriou dos recursos da ferramenta e tem clareza das regras do jogo.  

A atividade de criação com o Inventame foi planejada pelas pesquisadoras para 

acontecer em dois momentos: um individual e outro coletivo. O objetivo foi que, primeiro 

eles aprendessem a manusear o aplicativo e suas possibilidades de programação, e depois que 

com os seus conhecimentos sobre a ferramenta pudessem contribuir para a criação de um jogo 

em grupo.  

4.2.3.3 Criar colaborativamente com o Inventame 

A atividade colaborativa é uma prática que exige uma série de ações planejadas e 

uma forte interação e colaboração inter pares para o sucesso de qualquer tarefa que se propõe 

em grupo. Nesta seção, o objetivo era criar um jogo coletivamente com o uso da ferramenta 

alunos em grupos d

necessário que as pesquisadoras incentivassem o trabalho, pois no início da seção, as crianças 

ainda queriam criar de maneira individual.  

Vitoria não havia participado na seção anterior, como ela não conhecia o app, foi 

necessário que ela também se familiarizasse com o aplicativo, a colega Manuela se 

prontificou a explicar tudo ela, suas funcionalidades e possibilidades de programação. Nesta 

troca acontece o que Ianes (2010, p. 116) denomina , que 

consiste em estabelecer relacionamentos entre os componentes do grupo, de forma que o 

grupo só alcança sucesso se todos também o alcançarem individualmente. (Grifo nosso)   
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Escala 10 - Oficina de criação de jogos, ferramenta de autoria  Transposição - Inventame 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael, Manuela e Vitória                                Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                  Tempo de duração: 15:33 às 16:30 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

2 
 

 
Data  

 
14/ agosto 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 3 - Transposição 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
    X 

Ent Out a. e. oci. Avaliação  
Criação de jogos com ferramenta de autoria  
Inventame  

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
Criar jogos colaborativamente por meio de ferramenta de autoria (Inventame) 
utilizando materiais concretos e sua transposição para o meio digital. 
Manuela iniciou explicando para Vitória como funciona o Inventame, pois a 
mesma não havia participado na semana anterior: Se tocar no cinza e na rosa, 
não vai passar, e se tocar no verde vai ficar rosa, ou não vai passar ou vai ficar 
verde ou vai ficar cinz  

- Pergunta Vitória.  M
Então, as únicas cores que pegam são 

vermelho, verde e azul Aaa Manu continua 
expl E aí tu acrescentas umas bolinhas, tipo, eu 
quero uma dessa, uma, dessa uma dessa e uma dessa.  E vai selecionando 
b - conclui a menina, e vitória apenas 
afirma que sim acenand Aí tu volta, salva e 

Aaaaa! -  Não deixa claro se 
realmente compreendeu. A pesquisad  

quisadora  tudo 
Vamos fazer um então  - diz a pesquisadora. Manu passa o tablet para 

Eu faço o jogo, agora vamos ver se você entendeu . Neste 
mesmo tempo Raphael fazia um desenho em uma folha de sulfite. A 
pes Deixa eu ver, o que tu desenhasses Rapha? Explica 
aqui pra nós!

afirmando que sim, e a pesquisa E agora? 
Como tu vai fazer um jogo com  - diz Raphael. A 

Tirar foto? Tá! Raphael fotografa seu desenho, inclui as 
bolinhas e programa o comportamento das cores. Ele espera um pouco, então 
Adriana o auxilia a salvar e dar play para testar seu jogo. Agora vocês vão bolar 
um jogo, tu e a Vitória. Vitória juntou algumas peças para criar um jogo de vestir 
bonequinha, porém não pareceu entender como funcionava o Inventame. A 
pesquisadora sugeriu que todos criassem um jogo juntos, Então ela diz Vamos 
fazer um jogo juntos? Todo mundo junto? Um jogo só? Vam
com a cabeça concordando Vamos? Vamos 
Raphael? Que tipo jogo nós poderíamos criar? O que o jogo poderia fazer? , 
todos ficam pensativos O que tu achas, o que 
você gosta de jogar? Aquele que joga longe 

 o movimento de puxar com elástico para demonstrar), Rapha 
concorda acenando  se fosse fazer um jogo de 
lançar a bolinha assim, (repete o movimento) que tivesse que bater em alguma 

continuam dando sugestões. O Rafael prendeu-se ao jogo do Angry Birds, assim 
sugeriu-se que fosse feito um jogo com o que ele fez. A Manuela sugeriu fazer 

-los num único 
projeto, pois cada um resolveu desenhar seu próprio alvo, fotografar e criar seu 
próprio jogo. Então, se vocês têm que fazer 
um jogo pra colocar aqui, do que o jogo precisa?  
Percebemos uma dificuldade da Vitória em compreender o funcionamento do 

rota em vez de puxar e soltar para atingir o alvo. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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A atividade iniciou de forma individual, mas aos poucos, buscávamos atingir o nosso 

objetivo inicial, o de criar um jogo com o Inventame em colaboração, um jogo coletivo. A 

explicação de Manuela em favor de Vitória mostra a grande relevância que têm as trocas 

sociais em grupos colaborativos. A cooperação aconteceu mesmo antes da atividade 

colaborativa de criação do jogo iniciar, pois Manuela colaborou para que Vitória 

compreendesse o uso da ferramenta, deu atenção à colega, num gesto de solidariedade: 

tu acrescentas umas bolinhas, tipo, eu quero uma dessa, uma, dessa uma dessa e uma dessa.  

E vai selecionando bolinhas no moni  

 Sua fala revela um momento rico de interação e colaboração inter 
35  

Enquanto Vitória aprendia com Manuela a utilizar a ferramenta, Raphael desenhava 

o seu próprio jogo. No trecho a seguir, retirado da escala 10, ele aponta para seu desenho e 

diz: 

assente com a cabeça afirmand

- diz Raphael. Tirou a foto, 

programou e jogou, o desenho mudava de cor quando colidia com o elemento interativo do 

jogo. Raphael quase não verbaliza durante as seções, como se observa nos dados revelados 

nas escalas de envolvimento, o que é característico da sua condição de autista, porém, está 

atento a tudo e se coloca no grupo por meio da sua participação ativa, utilizando-se de gestos 

e modos de comportamento que garantem a sua atuação.   

A fim de atingirmos nosso objetivo inicial, foi preciso mediar a atividade de modo 

que as crianças se colocassem a trabalhar na criação de um jogo coletivo. Então ela diz: 

 De acordo com 

Ianes (2010, p. 108-

Para efetivar um trabalho colaborativo, que se pretende de criação de jogos digitais foi 

necessário criar as condições e experiências para isso.      

Mesmo com a mediação da pesquisadora, cada um começou a desenhar seu próprio 

 (Figura 42). O que requereu mediação, sugerimos que 

fizéssemos o jogo com base no cenário de Raphael que desenhou Angry Birds, a partir daí as 

crianças começaram a dar suas sugestões sobre o que poderíamos programar para o novo 

                                                 
35 Termo que será discutido mais adiante neste mesmo item. 
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projeto com algumas modificações. Quando questionada sobre o que o jogo precisa para 

por Raphael. Com o jogo programado todos jogaram. 

Figura 42 - Cenários para os jogos de alvo para o Inventame 

 
Fonte: Dados coligidos pela pesquisadora  

Vitória teve dificuldade de compreender o efeito do estilingue, quando puxa a 

bolinha para trás e solta, ela impulsiona para o lado oposto ao alvo. Solicitamos para a 

professora da sala multifuncional, que trabalhasse esse movimento de coordenação com a 

menina, para que na próxima experiência ela se saísse melhor.  

Trabalhar de forma colaborativa nesta etapa foi muito importante, pois nos fez 

perceber que as crianças apresentam uma certa resistência com esta prática. Nossa proposta 

para a criação de jogos é que o grupo trabalhe de forma colaborativa em todo o processo. 

Foi nosso intuito preparar o grupo para o trabalho em colaboração, para tanto, nos 

valemos das contribuições de Ianes (2010, p. 111-113) que define cinco elementos essenciais 

para que a colaboração funcione, os  , são eles:  

a) Interdependência positiva: o primeiro e mais importante elemento; o grupo 

deve receber tarefas claras e um objetivo comum a cumprir; não existe o sucesso 

individual sem o sucesso coletivo; o esforço individual não incide em vantagem 

própria, mas de todos; a busca pelo sucesso dos outros é a base da aprendizagem 

cooperativa; 

Vitória 
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b) Dupla responsabilidade: individual e de grupo: é necessário que cada um 

contribua com a sua parte; a meta é reforçar a competência individual; é preciso 

identificar quem requer mais assistência, apoio e encorajamento para a 

realização das tarefas; os alunos aprendem juntos para sua contribuição 

individual evoluir; 

c) Interação construtiva direta: trabalhar juntos compartilhando recursos, ajudar, 

apoiar, encorajar, e elogiar os esforços do grupo; dinâmicas interpessoais 

importantes promovidas com a mediação entre os pares, dimensão 

metacognitiva; ajuda recíproca para a resolução dos problemas; discutir 

conceitos e compartilhar conhecimentos; 

d) Ensinar aos alunos as habilidades sociais necessárias nas relações 

interpessoais dentro do pequeno grupo: os alunos devem aprender não só os 

conteúdos, mas também habilidades interpessoais; este tipo de aprendizagem é 

mais complexo porque os alunos devem ocupar-se das suas interações; os 

participantes devem aprimorar suas habilidades sociais de tomar decisões, criar 

um clima de confiança, comunicar, gerenciar conflitos; 

e) Avaliação e autoavaliação do grau de cooperação do grupo: discutir os 

processos realizados para atingir os objetivos nas relações de trabalho; 

identificar as ações positivas e negativas e modificar os comportamentos 

inadequados; melhorar a eficácia do trabalho colaborativo analisando os 

comportamentos e os processos de aprendizagem; 

f) Formação e composição dos grupos: os critérios para a formação do grupo 

devem considerar alguns aspectos: possivelmente quanto menor o grupo maior a 

chance de ter bom resultado, o que dependerá dos objetivos a serem alcançados; 

se o tempo não é muito, grupos menores podem obter melhores resultados; os 

pequenos grupos são mais visíveis aos alunos; e os conflitos tendem a ser mais 

facilmente resolvidos.  

Com base nos elementos essenciais da colaboração, decidimos preparar mais uma 

seção para a criação coletiva do jogo no app Inventame, com o intuito de que o jogo fosse 

planejado pelo grupo, desta vez com a participação de Leonardo, que havia faltado à aula nas 

duas seções anteriores. O primeiro passo era o de empenhar todos num mesmo objetivo. A 

maneira de conduzir a atividade foi decisiva, foi preciso envolve-los. 
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das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto 

 

A pesquisadora inicia uma conversa com as crianças perguntando o que se pode criar 

com o Inventame, convida a todos que criem juntos um jogo, porém, como Leonardo não 

conhecia, foi necessário mostrar-lhe um dos jogos que criamos para que o menino entendesse 

sobre o aplicativo.  A nossa proposta era de que planejassem juntos, o que iria ser feito e 

programado no tablet, o grupo teria que pensar nas possibilidades da ferramenta, na interação 

das bolinhas antes de fotografar o jogo.      
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Escala 11 - Oficina de criação de jogos, ferramenta de autoria  Transposição  Inventame 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                         Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                 Tempo de duração: 15:38 às17:30 h 

N
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 0
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Data  

 
21/ agosto 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 3 - Transposição 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Atividade 
Criação de jogos com ferramenta de 
autoria  Inventame  

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
Criar jogos colaborativamente por meio de ferramenta de autoria (Inventame) utilizando 
materiais concretos e sua transposição para o meio digital. 
Nesta seção, as pesquisadoras explicam para as crianças, como o Inventame funciona, 
as cores que ele aceita, as cores que não aceita, as bolinhas que devem ser inseridas, e 
como as mesmas reagirão dentro do jogo. Adriana explica que a partir daí podem criar 
algum jogo como labirintos por exemplo. As crianças relatam alguns jogos que já 
viram, que já conhecem. A pesquisadora questiona Raphael sobre como era um jogo de 
corrida que ele mencionou E você Rapha, como é o jogo de 
corrida que tu jogasse? J De 
pássaro? Mas pássaro é jogo de corrida? Indaga Adriana, Rapha tenta explicar a que 
jogo ele se refere, faz várias menções até as pesquisadoras concluírem que o jogo a que 
Rapha se refere é o Angri Birds. O grupo então começa a debater de como poderia ser o 
jogo que eles irão criar, fazem simulações, criam hipóteses, e discutem de como seriam 
as regras do jogo. 

Nós vamos planejar, primeiro nós vamos pensar no que nós queremos fazer, 
e depois nós vamos fazer no tablete com o Inventame!
suposições de jogos, Karla coloca alguns materiais sobre a mesa para Leo ver como é a 
dinâmica de criação do jogo, pois ele faltou na semana anterior, e não participou da 
criação do jogo. Leo sugere um jogo de perguntas e respostas, e que o mesmo tenha 
como premiação por acerto mi pontos, e que deve acabar quando atingir um milhão. A 

A ideia é boa, mas a agente não consegue fazer isso com o 
Inventame ão de um jogo no 
Inventame e Killian mostra para Leo o jogo criado na semana anterior. A pesquisadora 

Rapha, qual é a tua ideia hoje? m 
joguinho assim com uma bolinha, que fica doido, com fogo!  Indaga 
Adriana, e Raphael afirma que sim acenando a cabeça. Depois das explicações e de Leo 
ter jogado o jogo criado pelo grupo na semana anterior, o grupo volta sua atenção para a 
criação do novo jogo, observam os materiais, pensam nas possibilidades das imagens a 
serem criadas, o grupo opta pelo labirinto, e começam a desenhar labirintos em folha, 
Adriana faz uma mediação sugerindo um labirinto de um menino que precisa chegar até 
o ursinho, todos concordam e começam o ! Tem que 

começa a desenhar um labirinto, a pesquisadora explica que devem ter duas linhas 
iguais, e que deve haver outro caminho não apenas um. As crianças percebem que no 
desenho de Rapha, as linhas se tocam e chegam a conclusão que a bolinha não passaria.  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade espontânea /Oci  
Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Escala 12 - Oficina de criação de jogos, ferramenta de autoria  Transposição  Inventame 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                    Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                             Tempo de duração: 15:38 às 17:30 h 

N
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Data  

 
21/ agosto 

2015 

Tipo de atividade  
Etapa 3 - Transposição 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Atividade  
Criação de jogos com ferramenta de 
autoria  Inventame  

 
5 I C 

x 
I C 

Então descartam o desenho inicial, Rapha quer outra folha para desenhar e a 
pesquisadora diz: _
desenho, Leo desenha o urso, Vitória o menino, e 
o menino faz corretamente as duas primeiras linhas sem se tocarem, mas ao fazer a 
segunda cruza as lin
E Manu diz: não, mas não vai passar! Olha! Vai trancar tiona: 

E como nós vamos Agente podia pegar o verde e 
pintar aqui.  
pinta as linhas que se cruzam, e o grupo decide testar o jogo, decidem então quantas 
bolinhas irão inserir no jogo. Leo bate a foto do desenho, Killian auxilia e  Manu 
sugere: Será que não é melhor fazer de out Se não der 
certo, a gente vai ter que fazer outro, porque é assim, quando a gente tá fazendo um 

be ajudar o Leo Rapha? A pôr as bolinhas? O menino 

estipulam as cores que a bolinha tomará ao cruzar as linhas, fazem o teste e a bolinha 
passa, Vitória então faz uma jogada e diz: Passou, mas a bolinha c

objetivo do jogo? As crianças conversam entre sí, e a pesquisadora repete a pergunta: 

Responde Manu. Depois de algum tempo a pesquisadora pergunta: O que dá para 
e o que não ficou? Oque 

O jacaré! Respondem Leo e Manu, referindo se ao 
desenho de Adriana do lobo. O grupo fala sobre o jogo, fazem alguns comentários e 
Adriana refor  E qual o 

chegar n
 a pesquisadora, E aqui fica? (Apontando para o desenho do m

crianças, e Manu di indicando que só anda em linha reta) 

Vamos 

conversam e observam o labirinto, mas não acham que tenha que fazer outro jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Esta seção durou um pouco mais de tempo do que de costume, foi um trabalho de 

mediação intensa para que as crianças pensassem juntas no mesmo jogo. A pesquisadora 

insistia à medida que as crianças interagiam. Foi necessário, de acordo com Ianes (2010) 

. Para isso as intervenções foram fortemente marcadas pela fala da 

pesquisadora como podemos observar nas escalas 11 e 12: 

Escala 11: a pe

- 
pensar cada coisa, cada cor pra ver qu  

Escala 12: - 
- Se não der certo, a gente vai ter que fazer 

outro, porque é assim, quando a gente tá fazendo um jogo, tem que fazer, testar, 
 

Durante essa elaboração, Raphael, que já havia insistido bastante para poder desenhar, 

quando as crianças planejaram o labirinto de cadarço, ficou desenhando os pássaros e porcos 

do Angry Birds, não se envolveu na criação do segundo jogo. Porém, quando pronto, as 

pesquisadoras o incentivaram a jogar e jogou com sucesso. Neste sentido, Bolzan (2009, p. 

sua própria 

atividade, considerando-a como um processo, incluindo um sistema de relações . Raphael 

demonstrou ter ficado feliz, sabia as regras, estava o tempo todo observando a movimentação 

e ouvindo as colocações dos colegas, talvez por isso não tenha sido necessário explicar como 

o jogo funcionava. A mediação foi o elemento chave dessa atividade, à medida que o jogo 

coletivo foi planejado, programado e testado pelo grupo. Numa perspectiva sociocultural, 

como linha teórica deste estudo, Bolzan (2002, p. 57) nos ajuda a compreender que:  

[...] a educação precisa ser entendida como um processo, em que a intervenção 
mediadora ou a aprendizagem mediada, por meio dos instrumentos e signos, é 
essencial para a construção de conhecimento de forma compartilhada, uma vez que 
sua dinâmica compreende a mobilização de aprendentes/ensinantes, 
simultaneamente, a fim de que se apropriem dessas novidades.    

Trocamos o tipo de movimento da bolinha para que fizessem diferentes experiências. 

Vitória ainda demonstrava dificuldade com o movimento de elástico, mas conseguiu fazer o 

movimento que não conseguia realizar na semana anterior

 

A troca de sugestões evidenciadas nas falas das crianças foi de igual importância, 

assim como a mediação das pesquisadoras, as relações inter pares que se formaram nesta 

atividade foram extremamente válidas e significativas para o desenvolvimento da atividade 
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colaborativa. As crianças se ouviam, davam sugestões, respeitavam a vez do colega, davam as 

suas opiniões:  

Manuela: ão, mas não vai passar! Olha! Vai trancar  - A gente podia pegar o 
verde e pintar aqui.  - 
uma abertura que 

 
Leonardo: Leo sugere um jogo de perguntas e respostas, e que o mesmo tenha 
como premiação por acerto mi pontos, e que deve acabar quando atingir um milhão. 
Raphael: A pesqu Rapha, qual é a tua ideia hoje?

m joguinho assim com uma bolinha, que fica doido, com 
fogo! . 
Vitória: Vitóri Passou, mas a bolinha caiu lá pra 

 -  
Os trechos retirados da Escala 12, nos fazem perceber o quanto a participação das 

crianças foi relevante para as tomadas de decisão sobre o jogo, suas regras, programação, 

testes, e outros elementos que foram construídos com a participação de todos. Nesta 

abordagem inclusiva de educação, Ramos (2008) firma que: é preciso, portanto, em uma 

perspectiva didática inclusiva, considerar os diferentes modos e tempos de aprendizagem 

como um processo natural dos indivíduos (RAMOS, 2008, p. 8). Considera-se, que num 

grupo heterogêneo, é necessário respeitar e valorizar as características individuais e dar vez e 

voz a todos, independentemente das suas limitações físicas ou mentais.  

Uma última seção com o Inventame foi planejada para que todos percebessem, que 

além dos jogos que eles criaram, existem muitas outras possibilidades do uso desse aplicativo 

para a criação de jogos de autoria. Nesta sessão foram apresentados alguns jogos criados pelo 

pesquisador Killian, baseando-se nos jogos do site do Inventame. Foi solicitado às crianças 

que jogassem para que pudesse ser feita uma análise e analisar as diferentes interações 

possíveis. 

Numa conversa inicial, a pesquisadora explica que o Inventame é uma forma de fazer 

ele já está pronto, alguém o criou e a gente não tem a possibilidade de modificá-lo para jogar.  

Lembrou as crianças de que para criar um jogo é preciso pensar, planejar os comandos do 

jogo para que seja possível jogar. As crianças demonstraram ter compreendido a experiência 

com o aplicativo, o trecho a seguir extraído da Escala 13 explicita esse momento:  

Então o que vocês perceberam, que quando a gente cria um jogo, o que a gente 

? Pergunta a pesquisadora 
 

Com esta experiência as crianças ampliaram o repertório sobre jogos, a linguagem, 

os mecanismos de interação, as regras, possibilidades de programação e refletiram sobre isso. 
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Escala 13 - Oficina de criação de jogos, ferramenta de autoria  Transposição - Inventame 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael e Leonardo                                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                                Tempo de duração: 15:38 às 16:30 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

4 
 

 

 
Data  

28/ agosto 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 3 - Transposição 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade  
Criação de jogos com ferramenta de 
autoria 

 
    5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
 Conhecer diferentes jogos criados no Inventame para que percebam se outras 
possibilidades de criação. 
Leonardo conseguiu jogar, o Rafa tentava jogar com o dedo pressionado na tela, mesmo 

maneira correta, enquanto a Vitória insistia em puxar as bolinhas para o lado contrário, 
trocaram de jogo diversas vezes, Vitória questionou as regras do jogo e  preferiu muda-
las, inserindo novas regras, mas teve dificuldade e não lembrava das regras que criava,  
teve dificuldades também por não ser alfa
Leonardo e Rafa jogaram juntos, Leonardo auxiliava o Rafa em um jogo que era 
parecido com futebol. Após este momento de descobe E 
daí, o que a gente consegue criar com o Inventa -diz Vitóri
Afirma Leo, Raphael neste momento questiona on Outra 
fess A Karla? A outra professora tá viajan

rgunta A Sim, de você 
também, e d - diz Vitória apontando para Killian.  A pesquisadora retoma a 
pergunta inicial: E daí, o 

 , concorda Leo, e Raphael também fala Que tip
Labirinto, jogo do carrinho...

Co  , é que é o caminhão que vai 

nven eferindo-se a hora do 
Então o que vocês perceberam, que quando a gente cria um jogo, o que a gente 

_R
E que mais Rapha? Pergunta a pesquisadora 

trazendo R Que muda de cor de rosa.
Beleza!   nventame a gente cria alguns tipos de jogos né?  E 

Tipo criar um jogo de coelho que chega no labirinto.  _E vocês 
lembram quando falei pra vocês que primeiro a gente tem que pensar como vai ser? E aí 
na semana passada a gente pegou o papel, e a gente planejou o Se a 
gente não pensar qual é a regra, aí a gente não faz o jogo, a gente tem que pensar as 
regras, Aham! Diz Adriana: Porque senão a gente vai pegar o 

Daí vai faze ão vai 
 Então, sabem o que a gente veio mostrar 

hoje aqui pra vocês? O killian preparou alguns outros jogos aqui pra vocês com o 
Inventame, pra vocês verem que outros tipos de jogos dá pra fazer além do labirinto né, 

Então! O Killian vai mostrar, né Killian? Que outros 
Fessora e aquele jogo que a gente ia 

indaga Leo. Vamos começ Aaaaa porque tava 
demorando né Estava demorando! P
a pesquisadora. ocês já tinham conseguido inventar algum jogo? Pergunta Adriana. 
Leo diz: s antes de conhecer o 
Inventame. E você Raphael, já tinha inventado um jogo? Raphael acena com a cabeça 

Com o Inventame  - Pergunta Adriana. Porque 
tem outras formas ventame, eu abaixo e 

Mas Vitória, quando você baixa um jogo você não cria, você só tá 

dando explicaçõe . 

 

 

 

 

 

 

Legenda:Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

 

Antes de começarem a testar os jogos que Killian selecionou, houve uma roda de 

conversa com o intuito de dar um fechamento a esta oficina, um feedback, de modo que as 



146 

 

crianças refletissem sobre as suas experiências. Leonardo durante a conversa, questiona sobre 

quando nós 

 diz o menino. Adriana explica que até agora, nós 

precisávamos dessas experiências com os jogos para termos mais ideias.  

A pesquisadora esclarece ao grupo que fazer um jogo não é assim tão simples, o 

computador tem uma linguagem própria, e que o Killian está estudando na UNIVALI para 

aprender essa linguagem que o computador fala, que é a linguagem de programação. O 

computador só faz aquilo que a gente quer, ele executa os nossos comandos. A pesquisadora 

diz: A pesquisadora conclui 

que os cientistas fizeram uma máquina, que faz as coisas que a gente manda fazer, inclusive 

os jogos.  

Na sequência as crianças jogaram com o Inventame. Vitória jogou individualmente, 

mas não se ateve em terminar um jogo em si, queria mexer, modificar as regras, reprogramar 

os jogos. Leonardo e Raphael jogaram também individualmente e depois em dupla. A 

interação entre Leonardo e Raphael nesta atividade foi marcante, pode-se perceber a 

satisfação das crianças pela expressão facial que se evidencia na Figura 43.  

Figura 43 - Crianças compartilhando o jogo no Inventame 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

A aprendizagem colaborativa é uma metodologia didática que utiliza pequenos 

grupos para o alcance da aprendizagem. Mediante o grupo podemos ressaltar tranquilamente 

as primeiras teorias da interdependência social, as quais destaco como o tipo de articulação 

relacional que se realiza entre as pessoas de um grupo influenciando o modo como os 

membros do grupo interagem entre si, a longo prazo, nos resultados que o grupo obtém. 

(DEUTSCH, 1968). [...] A partir de então aumentará a consciência de como o contexto do 

grupo se torna um contexto social a todos os efeitos, como tal, modelo de relação. Em prática 

a norma comportamental que se experimenta num grupo, inevitavelmente se interioriza: se 
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pensa há quanto tempo, no próprio percurso evolutivo se transcorre a escola e a quanto estão 

influentes as relações com os colegas.  (p. 127) 

Espera-se com estas experiências com jogos, realizadas nas etapas de EXPERIÊNCIA 

e TRANSPOSIÇÃO, que as crianças levem suas experiências comportamentais e com jogos 

para as próximas atividades que irão desempenhar no processo de Criação de jogo digital do 

Vygotsky (2006, p. 114) ajuda-

linguagem interior e o pensamento nascem do complexo de inter-relações entre a criança e as 

pessoas que a rodeiam, assim, estas inter-relações são também a origem dos processos 

As inter-relações que se estabeleceram durante o processo até aqui 

executado, oportunizaram às crianças experiências que de maneira individualizada, 

aconteceriam de outra forma, sob outras circunstâncias de aprendizagem.  

As escalas utilizadas para mensurar o nível de envolvimento dos alunos, evidenciam 

esses momentos de troca entre pares e de mediação das pesquisadoras, que foram decisivos 

para o sucesso das etapas propostas.  

4.3 Análise dos níveis de envolvimento das etapas de Experiência e Transposição 

Nas etapas transcritas e analisadas até aqui, o Nível de envolvimento do grupo em 

atividade colaborativa foi o mais alto. De acordo com Oliveira-Formosinho (2004, p. 87) as 

atividades que possuem a qualidade de envolvimento induzem, a maior parte das vezes, um 
36.  

O envolvimento não ocorre quando as actividades são demasiado fáceis ou 
demasiado exigentes. Para haver envolvimento, a criança tem de funcionar no limite 
das suas capacidades, ou seja, na zona de desenvolvimento próximo (Vygotsky, 
1995). Há dados que sugerem que uma criança envolvida está a ter uma experiência 
de aprendizagem profunda, motivada, intensa e duradoura (Laevers,1994b). 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2004, p. 86) 

Este envolvimento, em que há uma grande energia nas crianças para a realização das 

atividades, foi evidenciado em todas as atividades, não foi necessário intervir com as crianças 

para isso. As imagens revelam sempre a concentração e a atenção voltada à atividade 

realizada, o interesse e a motivação estavam presentes em todas as etapas. Todas as escalas 

compreendem todos os sinais indicadores de envolvimento: concentração; energia; 

complexidade e criatividade; expressão facial e postura; persistência; precisão; tempo de 

reação; comentários verbais e satisfação. 

                                                 
36 Grifo do autor 
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ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA ATIVIDADE COLETIVA  
FICHA SÍNTESE DAS ETAPAS DE EXPERIÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO 

N°. 
 

Data Etapa Tipo da 
atividade 

Objetivo da atividade Nível de 
envolvimento 

03 10/07/2015 Experiência Oficina de jogos 
Digitais e 

analógicos-  Base 3 

Compreender as regras e o 
funcionamento do jogo analógico Base 
3. 

 
5 

04 10/07/2015 Experiência Oficina de jogos 
Digitais e 

analógicos  
Dinobase 

Compreender as regras e o 
funcionamento do jogo digital 
Dinobase. 

 
5 

05 14/07/2015 Experiência Oficina de jogos 
Digitais e 
analógicos 

Compreender a transposição do jogo 
analógico para o digital comparando as 
regras do jogo. 

 
5 

06 14/07/2015 Experiência Oficina de jogos 
Digitais e 
analógicos 

Momento de reflexão sobre a 
transposição de digital para analógico. 
 

 
5 

07 21/07/2015 Experiência Oficina de jogos 
Digitais e 
analógicos  

Compreender as regras presentes no 
jogo - Hora do Rush.  

5 
08 21/07/2015 Experiência Oficina de jogos 

Digitais e 
analógicos 

Compreender as regras presentes no 
jogo -   

5 
09 07/08/2015 Transposição Criação de jogos 

com Ferramenta de 
autoria  

conhecendo a 
ferramenta 

Conhecer o Inventame -  ferramenta de 
autoria e criar jogos utilizando 
materiais concretos e sua transposição 
para o meio digital. 

 
5 

10 14/08/2015 Transposição Criação de jogos 
com Ferramenta de 
autoria  Criar jogos 
individualmente 

Oficina de criação de jogos 
individualmente por meio de 
ferramenta de autoria (Inventame) 
utilizando materiais concretos e sua 
transposição para o meio digital. 
 

 
5 

11 

e 

12 

21/08/2015 Transposição Criação de jogos 
com Ferramenta de 
autoria  Criar jogos 
coletivamente 

Criar jogos colaborativamente por 
meio de ferramenta de autoria 
(Inventame) utilizando materiais 
concretos e sua transposição para o 
meio digital. 

 
5 

13 28/08/2015 Transposição Criação de jogos 
com Ferramenta de 
autoria  Analisar 
outras 
possibilidades de 
jogos  

Conhecer diferentes jogos criados no 
Inventame para que percebam se 
outras possibilidades de criação. 
 

 
5 

Fonte: Adaptado e elaborado pela pesquisadora para fins desta tese.  

É importante esclarecer, que a lista de sinais de envolvimento atribuídos às seções, 

está evidenciada em maior ou menor grau em cada criança, porém, o que se observou foi o 

comportamento em grupo, ou seja, em até que grau o grupo se envolveu nas atividades. 

Considerou-se, no entanto, algumas características de grupo que cabe aqui elencar: a 

capacidade de interação entre as crianças, o nível de atenção que era dispensada 

individualmente, a execução das atividades propostas realizadas pelo grupo, o nível de 
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satisfação evidenciado pelas expressões faciais e gestuais e a solidariedade do grupo com as 

crianças que apresentavam dificuldade para a resolução de alguma tarefa.  

4.4 Etapa de criação de jogos digitais  

A busca por estratégias pedagógicas diversificadas e atrativas para os alunos, tem 

levado professores a pensarem alternativas para tornar suas aulas mais motivadoras e 

estimulantes, nesse intuito os recursos tecnológicos tem sido casa vez mais utilizados nas 

escolas públicas e privadas de todo o país, um exemplo disso é a implantação do PROUCA 

(Programa um computador por aluno) nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Este 

programa foi oficializado pela Lei 12.249, de 14 de junho de 2010. (SOSSAI, 2012, p. 74) A 

partir de então, o MEC, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, 

dedicou-se a oferecer gratuitamente laptops para alunos, professores e demais educadores de 

escolas públicas do país.   

Cada vez mais o uso da tecnologia nas salas de aula vem sendo fomentado pelas 

escolas e educadores, como uma possibilidade educacional que estimula a aprendizagem de 

maneira lúdica e emancipatória. Os recursos tecnológicos, vêm sendo utilizados de muitas 

maneiras e com múltiplas estratégias em múltiplos contextos, visando uma aprendizagem 

mais significativa. 

Nossa proposta foi colocar em prática uma dessas estratégias, que visou fomentar a 

colaboração entre os alunos para criarem um jogo próprio, com a mediação das pesquisadoras, 

como uma atividade pedagógica realizada na escola, o que consistiu na aplicação de variadas 

técnicas de especificação de jogos. 

O objetivo desta etapa foi o de construir um jogo digital como protótipo em papel, 

com o uso de materiais e recursos diversos (canetinha, lápis de cor, e objetos variados), para 

posteriormente ser implementado por acadêmicos com o envolvimento das crianças em todas 

as fases da criação. A meta é incentivar a criação, de modo que seja possível a implementação 

do jogo sem restringir a criatividade das crianças em detrimento da complexidade específica 

de desenvolvimento de jogos digitais. A meta era que ao final do projeto, as crianças 

pudessem jogar o jogo criado por elas e implementado pelo acadêmico.  

Criar um jogo digital a partir de experiências colaborativas e mediadas com um 

as, junto 

com os professores, já estão começando, em muitas escolas e programas, a fazer isso. É nossa 

tarefa como adultos não as parar, mas incentivá-las, participar e ajudá-
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2012, p. 275). Com este intuito todas as atividades buscaram a participação efetiva dos 

membros do grupo para a especificação das técnicas de desenvolvimento propostas por Moser 

(2015) e Novak (2011), este subprocesso é composto pelas fases de conceito, de design, de 

desenvolvimento e de avaliação. Os brainstorms, ideia cards, são exemplos de ferramentas de 

construção de software aplicadas nesta etapa, que foi a mais longa do processo metodológico.  

Os ingredientes básicos da cooperação defendidos por Ianes (2010, p. 111-112) 

foram amplamente difundidos neste processo de criação. Cabe relembrar: a interdependência 

positiva, a dupla responsabilidade individual e de grupo, a interação construtiva direta, as 

habilidades sociais necessárias nas relações interpessoais e a avaliação e auto avaliação do 

grau de cooperação do grupo. Com base nesses elementos, todas as etapas foram se 

construindo e se constituindo, para o alicerce do trabalho colaborativo aqui defendido como 

campo de construção de aprendizagens significativas. Neste sentido,  

O jogo pode ser compreendido como um elemento da cultura dos homens e, 
conforme veremos nas próximas páginas, envolve rituais, relações sociais e criação 
de grupos. O jogo não é, necessariamente, brincadeira de criança e tem sido cada vez 

mo escolas ou empresas.   
(ARRUDA, 2014, p. 4) 

Com base nisso, o esquema da Figura 44 revela as fases que compõe o processo 

pedagógico de criação do jogo pelas crianças, com a mediação das pesquisadoras em todas as 

atividades programadas que serão descritas e analisadas no Capítulo 5. 

Figura 44 - Esquema organizacional Etapa 4  Criação 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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É preciso considerar nesta etapa, todas as experiências as quais as crianças foram 

submetidas anteriormente, desde o envolvimento com o projeto até a etapa de transposição. 

Essas experiências serviram para ampliar o contato do grupo com jogos, oportunizar a todos o 

manuseio dos mesmos recursos tecnológicos disponíveis para as atividades, visando 

proporcionar as mesmas oportunidades de jogabilidade para todos. As fases definidas a partir 

de Moser (2015) e Novak (2011), que apresento no esquema organizacional da Figura 44 

tiveram objetivos específicos. 

A arte 37 de criar uma aprendizagem baseada em jogos digitais está integrando as 
partes de jogo e aprendizagem de forma que o resultado pareça um jogo divertido e 
cumpra a missão de ensinar algo. Vale enfatizar novamente que não há uma receita 
para uma solução sobre a melhor maneira de fazê-lo. Pelo contrário: esse é o lugar 
em que é necessário muito pensamento criativo. (PRENSKY, 2012, p. 230) 

Cabe destacar, com base na questão levantada por Prensky (2012) que, não nos 

coube nesta pesquisa, construir um jogo que fosse divertido e que gerasse aprendizagem, mas 

que o próprio processo dessa criação fosse capaz de gerar, segundo Vygotsky, pensamentos 

mais complexos que resultam na aprendizagem. 

Na primeira fase de CONCEITO, o objetivo foi definir em que consiste o jogo, 

definir o público-alvo, a ideia do jogo, e seus elementos: cenários, principais personagens, 

mecânica básica e avaliar os recursos disponíveis (NOVAK, 2010). Buscou-se definir as 

principais características do jogo a ser construído, o gênero do jogo (se seria um jogo de ação, 

de aventura, um puzzle...), qual a plataforma que seria possível jogá-lo (computadores, 

tablets) e a sua aplicação, ou seja para que tipo de ambientes (educação, entretenimento, etc.).   

Com o conceito do jogo definido, passamos para a fase de DESIGN. Esta fase buscou 

detalhar por meio de técnicas de prototipação de baixa fidelidade

 (ROGERS, SHARP E PREECE, 2011, p.391), realizadas 

com a participação das crianças, especificando os elementos necessários à implementação do 

jogo.   

A fase de DESENVOLVIMENTO foi a atividade realizada pelos programadores, 

designers e acadêmicos, para a implementação do que foi planejado com as crianças nas fases 

anteriores. Consistiu em fazer a transposição do que foi planejado para a linguagem de 

programação, com o acompanhamento das crianças e das pesquisadoras.   

A AVALIAÇÃO, última fase do processo de criação, visou a realização de testes do 

jogo para avaliar sua funcionalidade, jogabilidade, mecânica e a arte, a fim de refinar o jogo 

                                                 
37 Grifo do autor 
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até que ele esteja num nível adequado para ser disponibilizado para uso. Nesta etapa é 

importante que o jogo possa ser jogado por completo, desde o que foi desenvolvido na etapa 

de conceito.  

O capítulo 5 tem por objetivo descrever e analisar este processo.  
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5 EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO 

PROCESSO DE CRIAÇÃO OS QUE 

 

Neste capítulo pretende-se, dar destaque às evidências de aprendizagem das crianças 

nas fases de elaboração do novo jogo, dando ênfase ao trabalho colaborativo, porém não 

deixando para traz os avanços individuais das crianças durante as atividades de criação.  Esta 

etapa envolveu um planejamento criterioso, que foi sendo construído passo a passo durante o 

processo.  

A construção das etapas dependia das respostas que os sujeitos iam dando durante a 

realização das atividades, visto que esta pesquisa se baseia na abordagem metodológica do 

Design-Based Research (DBR), que segundo Wang e Haffanin (2005, p.2) é um método de 

pesquisa interativa e flexível, que se prevê a colaboração entre pesquisadores e sujeitos da 

pesquisa num ciclo interativo e gradual onde o processo de coleta de dados é construído no 

contexto da prática.  

Deste modo, a etapa de criação permaneceu dinâmica e gradual, visto que o 

planejamento de todas as fases, dependia de alguns fatores importantes: tempo de duração das 

atividades, participação efetiva dos componentes do grupo, dinâmica da atividade proposta, 

resultados alcançados, preparativos de insumos, produtos elaborados, registro das 

informações obtidas, avaliação e planejamento da etapa subsequente. 

5.1 Etapa de criação  

Os jogos são considerados por muitos pedagogos e pesquisadores da área da 

educação, instrumentos de grande potencial didático, lúdico e motivador, e pode ser um 

importante estímulo para o desenvolvimento intelectual de crianças em fase escolar.  Os jogos 

são considerados uma espécie de escola superior de brincadeira.  

[...] eles organizam as formas superiores do comportamento, geralmente estão 
ligados à resolução de problemas de conduta bastante complexos, exigem do jogador 
tensões, conjeturas, sagacidade e engenho, uma ação conjunta e combinada das mais 
diversas aptidões e forças. (VYGOTSKY, 2003, p. 105) 

O uso das tecnologias está cada vez mais presente nas práticas escolares, porém, é 

importante refletir sobre essas práticas e sobre a qualidade de interação nas situações de 

aprendizagem com recursos tecnológicos. Neste sentido os jogos podem ser muito úteis como 

recurso para o trabalho colaborativo e para a promoção da inclusão escolar, visto que trazem 
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possibilidades de entrosamento entre os jogadores, trocas de experiência e diferentes 

possibilidades de relações com as áreas do conhecimento.  

Assim, em nossos esforços para criar ambientes de aprendizagem que dão suporte à 
dialética entre a aprendizagem e desenvolvimento, eu creio que temos de romper 
com a tendência de deixar o jogo para trás na pequena infância e, em vez disso, 
encontrar maneiras de ajudar a trazer o jogo e a atuação, de maneira apropriada, em 
ambientes de aprendizagem para todas as idades. (LOBMAN, 2016, p. 212) 

Desenvolvedores de softwares e design de jogos têm se debruçado em construir 

jogos com intuito educacional, porém, muitas vezes ignoram que o especialista em Educação 

tem importante contribuição não somente na avaliação de funcionalidade e dos objetivos 

pedagógicos dos jogos, como também na sua criação. Essa experiência de pesquisa buscou o 

protagonismo das crianças para a produção do jogo e seu constante feedback levando em 

conta suas necessidades, seus olhares sobre os jogos, sua expectativa sobre o produto final, 

enfim, em todas as etapas de produção  as crianças foram ativamente atuantes . O que se 

buscou nesta pesquisa colaborativa não foi desenvolver um jogo educacional, tampouco que 

esse jogo fosse de cunho pedagógico e que com ele a criança desenvolvesse certas 

habilidades, o que se pretendeu foi definir um processo pedagógico de construção de jogo 

com as crianças, desde a concepção até o produto final e analisar as evidências das suas 

aprendizagens durante as etapas de produção.  

A construção de um jogo digital não é algo simples, exige uma série de 

conhecimentos e técnicas tanto de produção, como de implementação, que não seria possível 

desenvolver com crianças em fase de alfabetização. A intenção não foi limitá-las na sua 

criatividade por conta da exigência de conhecimentos complexos necessários à 

implementação, ao contrário, a proposta foi a de criação do jogo em papel, realizado com a 

mediação e supervisão das pesquisadoras e com o aporte de um programador e de um 

designer para a sua implementação. 

A pergunta é: como criar um jogo digital cuja prerrogativa fosse a atividade 

colaborativa entre crianças com e sem deficiência? As fases que serão descritas e analisadas a 

seguir pretendem dar conta de responder a este questionamento. Foi desafiador tanto para as 

crianças como para nós pesquisadoras, propor uma atividade de criação tão complexa como 

esta. Era preciso criar algo inovado

e que foi criado pela mão do homem, todo o universo cultural, ao contrário do universo 

natural, é produto da imaginação e criação humanas. (VYGOTSKY, 2014, p. 4) 

Com as etapas de ENVOLVIMENTO, EXPERIÊNCIA e TRANSPOSIÇÃO já 

executadas, os alunos se sentiram motivados ao desafio, instigados pela curiosidade, estavam 
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sua atividade imaginativa, tal como acontece na sua atividade lúdica. (Vygotsky, 2014, p. 6) 

Partimos então para a primeira fase da etapa de CRIAÇÃO: a fase de conceito.  

5.1.1 Fase de CONCEITO 

Esta fase teve como tarefa a definição do 

conceito do jogo por meio da adaptação da técnica w-

questioncard (MOSER, 2015, p. 87-89) que visa 

responder a cinco questões: quem, quando, onde, 

como e porquê.  Estas questões permitem levantar 

discussões sobre os aspectos principais do jogo que se 

pretende desenvolver, acerca de perguntas dirigidas, a saber: 

a) Quem vai jogar o jogo que queremos desenvolver? Definição do público-alvo, 

faixa etária, gênero; 

b) Quando o jogador vai poder jogar? Definição dos momentos mais adequados 

para jogar. (Momentos de lazer, estudo); 

c) O que será desenvolvido? Definição das principais ideias presentes no jogo; 

d) Onde o jogo será jogado? Definição dos locais mais adequados para jogar, 

como na escola, em casa, no clube;  

e) Porquê jogar o jogo? Definição do motivo pelo qual o jogador terá interesse em 

jogar.  

Inicialmente foram explicadas para as crianças, as quatro fases de construção do jogo 

pelas quais iríamos passar até o final do projeto: fase de conceito, design, desenvolvimento e 

avaliação do jogo. Explicou-se que esta atividade faz parte da primeira fase, a de conceito, 

que define a ideia principal do jogo. Como se pode observar na Figura 45, cada umas das w-

questions, foi escrita numa tirinha e mostrada aos alunos uma a uma a fim de suscitar a 

discussão. 
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Figura 45 - W-questioncards aplicadas para a definição do conceito do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Para a realização desta técnica foi preciso considerar que o grupo foi composto por 

duas crianças que ainda não se apropriaram do código escrito, em vista disso a atividade foi 

realizada com uma conversa em que todos tiveram a possibilidade de expressar suas opiniões 

e expor suas ideias em cada uma das questões. Toda a discussão foi mediada, com o propósito 

de aplicar esta técnica de modo colaborativo e responder às w-questionscards.  

Nesta fase foi aplicada também a técnica ideia cards adaptada para a realidade do 

grupo, assim, solicitou-se que as crianças registrassem suas ideias do jogo num cartão, por 

meio de texto ou desenho, a fim de definir o conceito básico do jogo. Originalmente, esta 

técnica visa o registro simples das ideias num cartão, misturá-los e agrupá-los em pares para 

gerar novas configurações de ideias. (FULLERON, 2014) A adaptação da técnica buscou a 

participação efetiva das crianças para que a ideia de cada um fosse considerada.  

linguagem de programação, por mais simples que ela seja) a maneira na qual a 
atividade é apresentada deve ser adaptada ao nível de desenvolvimento dos alunos. 
Isso não implica que incentivar os alunos em idades mais tenras a criarem seus 
próprios jogos seja uma iniciativa fadada ao fracasso [...] é possível trabalhar com a 
criação de jogos digitais em diferentes faixas etárias, desde que as tarefas sejam 

13) 

Todas as sugestões de jogo recolhidas nos ideia cards foram compiladas numa ficha 

adaptada, em que constam os requisitos do jogo que foram propostos anteriormente. Para 

responder às 

cada cor foi atribuído um valor, conforme modelo da matriz que apresento na Figura 46. 
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Figura 46 - Adaptação da Matriz de Baxter para avaliação das ideias do jogo no grupo 

  
Fonte: adaptado dos registros de Adriana Gomes Alves, a partir de Baxter ( 2000). 

Depois de compiladas as respostas, chega-se de um modo justo à proposta do jogo 

escolhida. Cada participante fez a sua avaliação individualmente e posteriormente todas as 

opiniões foram compiladas numa única matriz (BAXTER, 2000).  

poder que a narrativa exerce sobre o entretenimento e a aprendizagem o fazem com todas as 
38 no dicionário significa intriga ou trama, a 

história do jogo. Arruda (2014, p. 54) explica que o enredo tem importância singular em um 

jogo, pois é a história que se passa no game, e essa história precisa prender o jogador, o 

enredo é a trama do jogo, é preciso haver sentido em jogar, um bom enredo pode tornar o jogo 

interessante. Com base nisso, adotou-se a narrativa como um elemento para dar suporte à 

criação, pois tem uma sequência de ideias, uma ordem cronológica, e a sua temática pode 

contribuir para o desenvolvimento da arte de cenários e definição de personagens. 

Foi necessário também para esta etapa avaliar com as crianças jogos similares ao que 

foi escolhido como especificação. Para tal, selecionamos alguns jogos a fim de ampliar a 

experiência das crianças com alguns elementos que dessem base para avançarem no conceito 

do novo jogo. Alguns critérios foram observados e registrados em ficha própria (Figura 47) 

inimigos (se houver), obstáculos, interface e mecânica (como funciona), além disso 

solicitamos que desenhassem uma tela do jogo. Essa atividade possibilitou a análise dos 

componentes de jogo, a partir disso foram extraídas as características mais interessantes para 

game  

                                                 
38 <https://dicionariodoaurelio.com/enredo> Acesso em: 15 mar. 2017 
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Figura 47 - Modelo da ficha de especificação do jogo -  

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora a partir do modelo criado por Alves (2017). 

Ao final desta etapa os dados foram compilados e analisados para a programação da 

etapa seguinte ao processo. Nos itens a seguir descrevo e analiso a aplicação e o 

desenvolvimento dessas técnicas com as crianças, buscando compreender suas ações, as 

trocas que fazem inter pares, analisando as mediações e interações que acontecem entre aluno 

x aluno, aluno x pesquisador, pesquisador x aluno, bolsista x aluno x pesquisador, 

considerando o trabalho colaborativo como foco das análises. 

5.1.1.1 Seção 1 - W-questioncards  definição dos parâmetros do projeto de jogo 

Esta fase objetivou o início dos procedimentos de coleta sobre o conceito do jogo. 

Foi preciso esclarecer para o grupo, por quais processos iríamos passar para planejar tudo até 

que o jogo ficasse totalmente pronto. Nesta seção as crianças foram convidadas a responder 

ao w-questioncards para elencarmos as principais ideias do jogo. No entanto, foi necessário 

conduzir os alunos a uma reflexão, por meio de uma conversa em que a pesquisadora foi 

instigando e mediando a geração das ideias. 

uso pedagógico da criação de jogos digitais é, talvez, a abordagem baseada em videogames 
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mais complexa de ser utilizada em contextos escolares. Isso porque requer grande 

 

Na Escala 14 apresento a seção 1 da etapa de conceito. A transcrição revela os 

modos como as trocas foram acontecendo entre os participantes do grupo, para a elaboração 

das primeiras ideias do conceito do jogo. 

Manuela, Vitória e Raphael estavam presentes, porém, Raphael quase não se 

expressava verbalmente, na maior parte das vezes ele gesticulava ou sorria para demonstrar 

sua concordância, e do contrário balançava a cabeça em sinal de negação. Vitória falava 

muito, queria expor suas ideias, por vezes atrapalhava a concentração do grupo na questão e 

disvirtuava o assunto. Nota-se até aqui que Vitória se apoia na fala para compensar suas 

dificuldades de compreensão sobre determinados assuntos (assim como Raphael se apoia nos 

gestos) que para ela parecem ser mais complexos, então, a sua fala adquire uma função 

planejadora, refletindo desse modo o problema de uma forma dispersa e caótica na solução de 

um problema, (VYGOTSKY, 2007, p. 16-17). Foi preciso chamar sua atenção algumas vezes 

para que se concentrasse no assunto.  
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Escala 14 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: W-questioncard 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael e Manuela                                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                        Tempo de duração: 16:00 às 17:00 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  
04/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade  
Fase 1: Definição do conceito do jogo -  
Técnica do W-questioncard 

 
     5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: 
 Compreender o processo de desenvolvimento e elencar elementos para o projeto do jogo. 

As pesquisadoras reuniram os alunos e explanaram a eles alguns questionamentos em relação as etapas de criação de um 
jogo, como...e o que vamos jogar, como será este jogo. Raphael faz gestos com os dedos fazendo o movimento de puxar 
com os dedos, referindo-se a um jogo. Manu su
pensar. Vitória fala de assuntos alheios ao debate, provocando risos, a pesquisadora instigava os alunos a pensarem sobre o 

tablet
- 

responder, mas o menino não verbaliza, balança a cabeça negativamente, embora a pesquisadora insistisse na pergunta ele 

questiona sobre o que ele acha importante no jogo, ele gesticula e fala palavras soltas, dando a entender que o jogo é o do 
Angry Birds, e que ele gosta das estrelas que recebe no jogo, de ganhar coisas, o grupo debate sobre alguns jogos, então 

Eu gosto de 

faz voc - 
- completa Adriana. E tenta esclarecer para o 

grupo o porquê de o jogo ter uma história, um sentido. As crianças relatam não gostar quando trava o jogo, e Rapha diz que 
não gosta de jogo de bolinha. Adriana retoma a pergunta, as crianças dão respostas vagas, e a pesquisadora refaz a 

 

ês vão jogar um jogo, como é que vocês sabem como joga o 
- pergunta Adriana e afirma: Regra todo jogo tem, como 

você aprendeu a jogar Angry Birds 

, tentando 

jogo 

vídeos explicativos. 

 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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A seção seguiu normalmente, os alunos continuaram a ser estimulados a 

responderem e a refletirem sobre as perguntas da pesquisadora. É importante em grupos 

heterogêneos que todos sejam estimulados de igual maneira, independente de suas limitações 

ou diferenças, com isso todos ganham, pois as crianças mais hábeis também estão em 

processo de desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, e não diferente dos demais, 

necessitam desses estímulos. O Quadro 5 apresenta as respostas obtidas na atividade. 

Quadro 5 - Respostas obtidas com adaptação da técnica w-questioncards 
W-questions Respostas obtidas 

Quem? Crianças de 7 a 10 anos / Meninos e meninas 
Onde? Escola / Casa / Qualquer lugar 
Quando? Sexta feira / Lazer 
Porque? É legal / Aprender alguma coisa / Divertido 
Como? Tablet ou celular 
O que? Jogo / Regras / Pontos (estrelas) / Poderes / Ganhar coisas / Mercado/loja 
O que não gostam num jogo? Jogo de menino (Vitória) / Quando não tem história (Killian) / Quando 

trava (Manuela) 
Como aprendem a jogar? Alguém ajudando (Raphael - irmão) / Lendo as regras (Manuela) 

Instruções / Vídeo de demonstração - tutorial (Vitória) 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Durante a realização da atividade percebe-se que Manuela tenta incentivar seus 

amigos a também colocarem suas ideias ao grupo: eciso mais falar né, eu 

 Sua fala indica uma interação 

colaborativa com seus colegas, não no sentido de fazer por eles, mas ao contrário, de motivá-

los a compartilhar também o que sabem. Esta atitude faz com que os demais alunos se 

sentissem capazes de expor suas ideias de um modo autônomo. A fala de Manuela gerou uma 

mudança no comportamento de Vitória, trouxe a menina para a responsabilidade de sua 

contribuição para o grupo, Vitória olha firme para Raphael e diz: 

, em seguida Manu se dirige à pesquisadora dizendo: 

 Baseada nos preceitos de Vygotsky, Oliveira (1993, p. 38) denomina este tipo de 

relação, de interação face a face:  

A interação face a face entre os indivíduos particulares desempenha um papel 
fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 
com os outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas 
culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação 
social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos 
elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria prima para o 
desenvolvimento psicológico do indivíduo. (OLIVEIRA, 1993, p. 38) 

Nesse contexto, a mediação da pesquisadora fez com que as crianças tomassem para 

si a responsabilidade de refletir sobre as questões: Adriana retoma a pergunta, as crianças 

dão respostas vagas, e a pesquisadora refaz a pergun
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 Ao refletirem com as indagações da pesquisadora as crianças 

exercitaram sua capacidade de imaginação, pensaram no que poderiam responder.  Para 

entendermos o processo da imaginação criativa, Vygotsky (2014, p. 9-19) propõe quatro 

formas básicas que ligam a atividade imaginativa à realidade:  

a) A primeira consiste no fato de que qualquer ato imaginativo é composto de 

elementos da realidade e resultantes da experiência humana passada, ou seja, 

seria um milagre se pudéssemos criar algo do nada. A atividade criadora está 

relacionada com a riqueza e variedade de experiências humanas; 

b) A segunda forma de ligação da fantasia com a realidade se realiza entre o 

produto final da fantasia e determinados elementos da realidade, ou seja, ela não 

reproduz o que foi compreendido de experiências passadas, mas cria novas 

combinações a partir delas; 

c) A terceira forma de ligação entre realidade e imaginação é o fator emocional 

que pode ser manifestado de dois modos: de um lado os sentimentos 

influenciam a imaginação, do outro, a imaginação é influenciada pelo 

sentimento. Dito de outro modo, as imagens estão em consonância com o nosso 

estado de humor, quando estamos tristes ou alegres vimos as coisas de modos 

diferentes; e, 

d)  Na quarta e última forma de ligação entre fantasia e realidade, é a imaginação 

combinatória do homem, em que a cristalização da fantasia pode representar 

algo totalmente novo, convertido em objeto, que passa a influenciar a realidade. 

Essa cristalização volta a transformar a realidade gerando um ciclo de novas 

combinações para a imaginação do homem.  

A adaptação da técnica de w-questioncard possibilitou o exercício da imaginação no 

sentido de fantasiar como seria o jogo, envolveu o sentimento das crianças, uma referência 

para essa reflexão é o exemplo da pergunta feita pela pesquisadora: 

 Relacionada à fatores emocionais, a resposta dada pode estar vinculada 

a um momento de dificuldade que a criança passou para jogar ou até um momento de 

frustração gerada pelo jogo. Por exemplo nas respostas das crianças: Vitória responde: 



163 

 

relacionadas ao fator emocional por alguma frustração vivida ou pelo sucesso no jogo, ou até 

mesmo influenciada por um fator cultural.  

 Podemos compreender, desta forma, que a atividade imaginativa de uma criança é 

 

das trocas sociais para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Desse ponto de vista 

Vygotsky (1997, p. 219  

colaboração da criança com as pessoas que a rodeiam, de sua experiência social, nascem as 

 

Para o desenvolvimento desta atividade de conceituação inicial do jogo, as crianças 

foram convidadas a atividade imaginativa quando desafiadas a gerar ideias para o jogo. O 

desenvolvimento da criatividade está intimamente ligado à imaginação e às experiências 

-se em um órgão que preserva nossas 

VYGOTSKY, 2014, p. 2). A reprodução da 

experiência acumulada tem importância, na medida que esta aprendizagem facilita a aquisição 

de novos pensamentos complexos, pois a experiência acumulada se conecta com outras 

formas de pensar, agir e adaptar-se ao ambiente cultural.  

Um conceito aprendido e acumulado se transforma em novas possibilidades à medida 

em que o colocamos em uso. Podemos analisar assim, a fala de Vitória quando a pesquisadora 

a questiona sobre um aspecto do jogo, segue o trecho: Explicar por exemplo, 

quando vocês vão jogar um jogo, como é q

- diz Vitória! A resposta de Vitória nos faz compreender que há um conceito elaborado, o de 

capacidade de elaboração e construção a partir de elementos, de fazer novas combinações de 

VYGOTSKY, 2014, p. 

7). 

5.1.1.2 Seção 2  Retrospectiva e planejamento das próximas atividades 

Ao planejar essa seção objetivamos fazer com as crianças uma retrospectiva das 

atividades realizadas até aquele momento, de modo que compreendessem o que já havia sido 

realizado e como o vivido se conectava com o que teriam ainda que realizar, até o término do 

projeto. Deste modo, o pesquisad

social, que é o único fator educativo (...) estabelece a relação da criança com os elementos do 

-se um  ou 
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uma linha do tempo, ferramenta didática, que permite visualizar uma sequência de eventos em 

ordem cronológica, empregando o desenho gráfico indicando os eventos junto dos pontos 

onde eles aconteceram. 

Nesta seção, anexamos na parede da sala um painel com os meses de junho até 

dezembro (Figura 48), apresentamos aos alunos as imagens das etapas que já realizaram, para 

que as anexassem ao painel, gerando assim uma visualização concreta da linha do tempo já 

percorrida, no processo de criação do jogo. As fotos dos momentos que já foram trabalhados 

com as crianças, foram expostas sobre a mesa, e elas mesmas identificaram, iam selecionando 

os momentos em ordem cronológica, e com mediação fixavam no painel. Realizou-se um 

feedback

referente à experiência.  

Figura 48 - timeline  

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Consideramos importante retomar as etapas anteriores a fim de que os alunos 

tivessem consciência, de que todas as atividades realizadas fazem parte do mesmo processo. 

Além de organizar a ordem cronológica dos acontecimentos, conduzimos os alunos a reflexão 

sobre o que já foi feito, as crianças refletiram sobre a importância e a necessidade dessas 

atividades para a criação do jogo. Ao analisar as imagens, eles se reconheceram no processo, 

o que causou não só a conscientização sobre a atividade, mas também a reflexão sobre sua 

atuação como sujeito pertencente ao grupo.      

A construção da  permitiu que as crianças relembrassem os jogos que 

analisaram como possibilidades ricas em elementos, e que, na etapa posterior, a de criação, 

estes seriam necessários para ampliação de seu repertório em relação a um jogo digital. No 

trecho retirado da Escala 15 a pesquisadora lança a questão decisiva: 

 

gente vai fazer um jogo certo? A gente tava sabendo assim: como é um jogo, a gente tava 

sabendo como se cria um jogo. A gente joga, olha bem, a gente tem que saber o que a gente 
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 Nota-se pela fala de Leonardo que ele compreende o 

propósito da atividade e a importância das etapas anteriores para a construção do projeto do 

jogo. Na sequência Adriana pergunta para Raphael que permaneceu calado até então: 

-  Raphael coloca a imagem 

no local indicado (ver imagens na Escala 15) 
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Escala 15 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Linha do tempo 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael e Manuela                                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                        Tempo de duração: 15:30 às 17:30 h  

N
. s

eç
ão

 -
 0

2 
 

 
Data  
11/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent Out a. e. oci. Atividade 
Fase 1: Definição do conceito do jogo  
Produção da Linha do tempo  

 
    5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
 Compreender o processo de desenvolvimento e elencar elementos para o projeto do jogo. 

- lê o 

A gente tava sabendo assim: como é um jogo, a gente tava sabendo como se cria um jogo. A gente joga, olha bem, a gente 

experimentar os jogos, analisa-los bem como, para entender seu funcionamento, e que alguns jogos são feitos a partir dos 

painel) o que - 

Vocês lembram? Cada um tinha um tablet, e cada um foi lá e criou o seu jogo sozinho, primeiro a gente mostrou como 
funcionava direitinho o Inventame para vocês saberem usar, depois cada um criou seu jogo, e depois a gente fez um jogo 

-
-diz Adriana, mas o que a gente teve que fazer antes? A gente teve que planejar, ter ideia de como 

iria fazer o jogo, sobre o que seria aquele jogo, não foi? Criar os personagens, aí um ajudou a desenhar o outro fotografou, 
- pergunta 

quem vai perder, 
 

e, 

não usa a n

poderia acontecer com o jogo deles. Léo e Vitória sugerem que os brinquedos andem, as pesquisadoras avisam que as 

m, a gente tem que tentar chegar até uma sala, depois ganha moeda, se 
conseguir ganha moedas, tem que ganhar 100 moedas e as crianças não podem ver... a gente tem que tentar pegar as 
moedas que estão ali em cima, se você precisar pegar 100 moedas tem, e você vai pegar lá em cima, tem que tentar pular e 

tem uma flecha pra cá, 

diz ainda que devem ter moedas, que o boneco deve se mexer, que deve ter um botão no meio e que ao apertar o mesmo o 
menino pula, deve ter um corredor onde os brinquedos devem tentar pegar as moedas, e que se for até a porta do corredor e 
as crianças verem, perde. Explica ainda que o objetivo do jogo é pegar 100 moedas para aí passar de nível, que deve ter o 
nível 1, 2 e 3.  
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N

. s
eç

ão
 -

 0
2 

 
 

Data  
11/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent Out a. e. oci. Atividade 
Fase 1: Definição do conceito do jogo  
Produção da Linha do tempo  

 
    5 I C 

x 
I C 

Leo sugere também que poderia ser criado um jogo da memória com a história. Vitória quer criar um cara a cara, mesmo a 
pesquisadora explicando que teriam que criar outro jogo, Raphael não se expressa verbalmente, observa tudo em silêncio, 
entã

- Pergunta a 
pesquisadora, e explica que deve ser um jogo novo, não pode ser o que ele já joga, e pede que ele desenhe sua ideia, ele 
desenha então algo relacionado ao Angry Birds. Léo quer saber se o jogo que eles criaram é de graça ou terá que pagar. E a 
pesquisadora diz que será de graça, entrega papéis aos alunos para registrarem suas ideias para a próxima semana. E reforça 
que terão que criar um título para o novo jogo. 

 

 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

O levantamento realizado na seção 1, quando aplicada a técnica de w-questioncards, 

foi retomado nesta etapa, relembramos também o que já havíamos decidido para o jogo, quais 

os seus principais atributos, Adriana coloca sobre a mesa uma ficha com as decisões (Figura 

49): podem jogar crianças com idade entre 8 a 10 anos, meninos e meninas, o jogo que criarão 

poderá ser jogado em qualquer lugar, pois é destinado ao laser, e será feito para jogar no tablet 

ou celular, pois nem todos possuem computador de toque na tela.  

Figura 49 - Decisões sobre os conceitos básicos do jogo 

 
Fonte: arquivo de coleta de dados das pesquisadoras, produzido por Adriana Gomes Alves 
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A avaliação dos conceitos já construídos e a reflexão das atividades realizadas 

contribuíram para dar significado à elas. O  funcionou como um arquivo visual de 

ustamente a atividade criadora humana 

que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu 

não só os situou no tempo e no espaço, mas também gerou nas crianças um sentimento de 

pertença, ao se verem e perceberem o produto gerado nas seções, se sentiram confiantes e 

empolgadas com a autoria das atividades, o que é fortemente revelado na participação e no 

envolvimento do grupo. 

No momento seguinte, o grupo ainda em roda de conversa começa a escolher o título 

do jogo, 

o tí Leonardo faz referência a um jogo utilizado na etapa de experiência, isso ajuda 

Vitória a remeter-se a uma experiência vivida em grupo e dá referência ao menino para uma 

explicação prática, ele cria uma estratégia para colaborar com a colega. Evidencia-se no 

diálogo um momento rico em que a mediação acontece, quando a pesquisadora pede para ao 

menino que explique para a colega o que ela ainda não sabe, ou sabe, mas não está 

conseguindo lembrar.  

As pesquisadoras relembram as crianças que todo jogo deve ter uma história, então 

discutiu-se para definir um tema. 

 Foi interessante essa iniciativa de 

retomar uma história já criada pelo grupo e aproveitá-la para o jogo, ficamos com o 

compromisso de levar a história no encontro seguinte para que todos pudessem relembrar. A 

partir disso, o próximo passo foi construir as ideias iniciais do jogo, como ele seria, enfim, 

outros elementos que ainda não haviam sido discutidos. Foi colocada em prática a técnica de 

ideia cards brainstorming39

todos (Figura 50). brainstormin em equipe requer 

um mediador para guiar a conversa por caminhos criativos, é preciso documentar as ideias 

que servirão posteriormente como um conjunto de memórias para o grupo. A Figura 50 

representa a forma utilizada para a aplicação desta técnica.  

                                                 
39 brainstorming  
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Figura 50 - Esquema de representação da técnica de  

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora adaptado de SHUYTEMA (2013, p. 80-82). 

Três aspectos centrais defendidos por Vygotsky estão presentes na técnica de 

, o exercício da imaginação, atividade mediadora e o trabalho colaborativo. 

Esses pilares são a base de sustentação para o desenvolvimento de pensamentos cada vez mais 

complexos.  

Esta atividade possibilitou a participação livre da criança com relação à imaginação, 

a medida em que as falas iam sendo colocadas o grupo ia fazendo novas combinações de 

ideias. Raphael seguiu ainda a sua ideia de jogo desenhando o Angry Birds, é o jogo que ele 

mais gosta e tem como referência em quase todas as atividades. Vitória por outro lado se 

comporta tentando contribuir, verbaliza muito e também registra a sua ideia de jogo.  

para compor o jogo, perguntamos se o jogo ia ser igual como está na história, ele disse que 

não, seu pensamento livre trouxe novos elementos à imaginação: 

uma sala, depois ganha moeda, se conseguir ganha moedas, tem que ganhar 100 

moedas e as crianças não podem ver... a gente tem que tentar pegar as moedas que 

estão ali em cima, se você precisar pegar 100 moedas tem, e você vai pegar lá em 

cima, tem que tentar pular e tem as crianças caminhando assim pra lá, e não pode 

 (Escala 15) 

Na continuação a pesquisadora pergunta 

 

Para Vygotsky (2003, p. 236), é fundamental dar plena liberdade à criação infantil, admitir 

sua originalidade, a questão da criatividade infantil se resolve no sentido de seu extraordinário 

valor pedagógico. 
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Figura 51 - Registro gráfico das primeiras ideias do jogo 

 
Fonte: base de dados das pesquisadoras 

Como se observa na Figura 51 as crianças lançam mão de diferentes formas de 

registro de suas ideias: o desenho, a escrita, as possíveis etapas, os movimentos de mudança 

no jogo e os movimentos dos personagens. Nesse exercício de planejar revela-se a concepção 

prévia e a demonstração em papel, no desenho e na escrita, do que aconteceria no jogo. Uma 

atividade intelectual intensa que aconteceu com a participação igualitária de todas as crianças 

envolvidas. Uma manifestação de um complexo processo de elaboração de conceitos e de 

expressão de ações e ideias. 

5.1.1.3 Seção 3 - Definir o jogo (conceito básico) a ser desenvolvido  a história do jogo  

Na seção anterior definiu-

novamente pelo grupo, para relembrarmos de alguns detalhes e extrairmos elementos novos, 

como mostro na Figura 52. Leonardo e Manuela se revezaram para a leitura, enquanto o 

restante do grupo ouvia. Manuela não havia participado da seção anterior, então explicamos 

que a história seria o nosso tema de jogo. Falamos um pouco mais sobre a importância que 

tem uma narrativa para a construção de um jogo digital.  
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Figura 52 - Leitura da história coletiva 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Depois da leitura da história e troca de ideias, o grupo foi convidado para discutir as 

sugestões de jogos, que todos havíamos levado como tarefa, todas as ideias foram 

consideradas, os cartões foram dispostos sobre a mesa, incluindo as ideias levantadas pelo 

grupo na semana anterior. Todas as ideias foram levantadas, cada um explicou a sua, como 

iria funcionar o jogo, um a um, os cartões foram colocados na mesa para a votação.  

Raphael ouviu todas as colocações dos colegas e depois também quis dar a sua 

sugestão. Levantou a mão, queria colocar sua sugestão para o grupo. Todos aguardaram 

enquanto Raphael explicava o seu jogo: 

com a mão fazendo movimentos circulares di

- pergunta a pesquisadora, o menino acena com a cabeça afirmativamente.  

Este foi um momento rico de interação de Raphael com a atividade proposta e com o 

grupo, evidencia-

precisamente em situações vinculadas a uma dificuldade, surge a reação intelectual [...] a 

função psicológica do intelecto, é precisamente a adaptação às novas circunstâncias, as 

condições de mudança, ou seja, a superação das d , 

tradução minha) 

É possível que a mudança de comportamento de Raphael, se dê ao fato de que a 

abordagem utilizada nas atividades até aqui desenvolvidas, são de cunho colaborativo, um 

método que se opõe ao que convencionalmente acontece nas atividades regulares da escola. 

Esse tipo de abordagem de trabalho em grupo não visa a disputa entre os pares, a cooperação 

é valorizada e a participação não é imposta, favorecendo as interações interpessoais. Neste 

tipo de atividade os alunos são conduzidos ao desenvolvimento das suas habilidades sociais, 
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uma vez que o comportamento de todos é valorizado de igual modo, como se observa na 

transcrição da Escala 16.  

Escala 16 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Brainstorming 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                        Tempo de duração: 15:40 às 17:25 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

3 
 

 
Data  
18/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 1: Definição do conceito do 
jogo  Relembrar o tema do jogo, votar nas 
ideias do  

 
      5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
Relembrar o tema do jogo, releitura da história e preenchimento da Matriz das ideias de jogos. 
Nesta seção as pesquisadoras em roda de conversa com os alunos, levaram a história impressa para que as crianças 
relembrassem da história criada pelo grupo, foi feita a leitura do texto por Leo, observaram as figuras, e relembraram 
o que cada um colaborou na construção da história. Também nesta conversa foi realizada uma abordagem sobre 
jogos que já conheciam e como jogava. Adriana então explica a eles que de todas as ideias, será escolhida uma para 
fazer o jogo. Na seção anterior todos levaram para casa papeis para anotar suas ideias, e nesta seção todas as 
anotações foram colocadas sobre a mesa e lidas, cada um ia explicando para as pesquisadoras suas ideias, tudo foi 
anotado sobre o que o grupo achava mais relevante. Todos conversam agitadamente, Raphael só observa, em 
determinado momento levanta a mão, pedindo para falar. is falando? 

 menino acena com a cabeça afirmativamente, e gesticula com a mão fazendo movimentos 
- pergunta a pesquisadora, o menino acena com a cabeça 

mais poderosa. Karla então entrega 
Minha ideia é um labirinto também, só que eu faria assim: o labirinto teria várias encruzilhadas 

ou obstáculos, e cada armadilha a gente pegaria parte do brinquedo, e quando chegasse no final montava ele, e 

jogo de uma menina que ganha poderes, chamada cinderela, o grupo não gosta muito da ideia, Adriana registra a 
ideia no papel, e sugere que já há ideias suficientes, que irão começar a selecionar, mas as crianças ainda querem dar 

a integrante do grupo, uma folha e um lápis ou caneta, pede 
emotions

 usada para indicar se a ideia tem 
a ver com o jogo deles ou não e que as carinhas simbolizavam, o vermelho simboliza não, o amarelo mais ou menos 
e o verde sim, as ideias estavam enumeradas, então a pesquisadora foi lendo cada uma e explicando, e os alunos 
foram colando na folha sua avaliação para cada ideia. Sendo que cada cor possui uma pontuação, o verde vale 3 

desenvolver, vai ser de todos nó  
Raphael e Vitória precisaram de mediação constante, Leo e Manu tem autonomia para realizar a avaliação.  

                           
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Depois das discussões sobre as ideias, a pesquisadora apresentou às crianças um 

quadro (matriz de Baxter) para a avaliação das sugestões, e definição da que seria a mais 

adequada para o desenvolvimento do projeto do jogo. Do ponto de vista pedagógico, esta 

atividade possibilitou às crianças uma releitura das ideias e a reflexão sobre as características 

de cada um dos jogos propostos. Participaram da votação Adriana, Killian e as crianças, 

enquanto eu observava e cuidava da gravação das imagens. Para a avaliação das ideias o 

grupo analisou cinco requisitos:  

1) se era adequado ao tema, ou seja, se o jogo avaliado teria relação com o tema da 

 

2) se seria divertido: se jogar proporcionaria divertimento, se seria legal ou chato 

de jogar;  

3) se seria difícil de jogar: avaliou-se o grau de dificuldade do jogo, para muito 

fácil colocariam o vermelho, para dificuldade adequada o verde. 

4) se atenderia ao público alvo: avaliou-se a adequação do jogo para crianças entre 

7 e 10 anos de idade, meninos e meninas;  

5) se seria complexo para desenvolver: este critério foi avaliado com a colaboração 

do bolsista que implementaria o jogo escolhido em meio digital, as crianças 

também opinavam; 

Nesta avaliação, o exercício da imaginação foi constantemente explorado, pois os 

jogos avaliados não existem. Neste trecho a pesquisadora relembra as crianças sobre isso:  

Adriana registra a ideia no papel, e sugere que já há ideias suficientes, que irão começar a 

O tempo todo a intervenção é feita com as crianças na realização das atividades durante a 

coleta de dados, de acordo com Oliveira, (1993), Vygotsky adotava essa postura em suas 

pesquisas sobre o desenvolvimento infantil. 

[...] Essa intervenção do pesquisador é feita no sentido de desafiar o sujeito, de 
questionar suas respostas, para observar como a interferência de outra pessoa afeta 
seu desempenho, e, sobretudo, para observar seus processos psicológicos em 
transformação e não apenas o resultado de seu desempenho. (OLIVEIRA, 1993, p. 
65) 

Quando o grupo estava começando a analisar os jogos o sino bateu, então Manuela e 

Leonardo pediram muito para continuar. Como a professora concordou que utilizássemos 

mais um tempo de sua aula demos continuidade à votação. As crianças estavam motivadas e 

ansiosas para começar a desenvolver o jogo. O grupo continuou jogando (Escala 17).  
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Escala 17 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Brainstorming 

FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                        Tempo de duração: 15:40 às 17:25 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

3 
 

 
Data  
18/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4  Criação 
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 1: Definição do conceito do 
jogo: Relembrar o tema e votar nas ideias do 

 

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade:  
Definir a ideia do jogo a partir do  registrado nas fichas da técnica de ideia cards (votação). 
Na votação do terceiro jogo sugerido por Raphael. O mesmo processo de ler cada questão para Raphael e Vitória, enquanto 
rapidamente Leonardo e Manuela preenchem a ficha. Enquanto esperam discutem sobre outros assuntos, depois comparam 
suas avaliações e somam os pontos. Vitória escolhe adesivos sem carinhas para ficar desenhando neles. Adriana chama a 
sua atenção para a tarefa. Foram para o próximo jogo, Raphael ajuda a fazer as carinhas nos adesivos verdes. Era o jogo do 
cara-a-cara sugerido pela Vitória. A

 
 

s decisões, pois é 
coincidência, daí não tem problema. A pesquisadora reforça que cada um tem que pôr a sua opinião, mesmo que o colega 
ache ruim, mas se achou legal, mantenha a sua opinião. Vitória preencheu todas as perguntas com os adesivos, enquanto 
Adriana ajudava Raphael na segunda questão. Cada pergunta respondida por Vitória foi revisada por Adriana, a menina 
sabia dizer qual era a pergunta. Novamente Leonardo e Manuela finalizam antes e já queriam pegar o próximo jogo. 
Espiaram o cartão com o Killi
Manuela distraíram Vitória. Karla sugere que Manuela auxilie Vitória e Leonardo auxilie Raphael. Leonardo cola o adesivo 
por Raphael. Os dois responderam pelos colegas para terminar mais rápido. Raphael se queixa, quando ficou evidente que 

da precisa ser explicada, avaliando o décimo jogo. 
Preencheram a primeira ficha toda, foi preciso pegar outra folha para avaliar o restante dos jogos. Desistimos de os colegas 
ajudarem Raphael e Vitória. Adriana descartou o jogo 9 porque não tinha nada ver, segundo ela. O jogo de Leonardo era 
bem parecido com o de Vitória, então Adriana sugeriu juntá-los para a votação. Manuela e Leonardo terminam e perguntam 

 
 

 questiona Adriana sobre a cor que ela deve pegar. Vitória fica confusa, faz silêncio, 
 diz Vitória. Raphael colabora com a colega: 

 ele diz (apontando para o adesivo verde). Vitória aponta para o adesivo vermelho. A pesquisadora insiste 

Enquanto isso, Manuela e Leonardo conversam sore outras coisas. A atividade ficou longa, todos já estavam cansados, 
eram muitas opções de jogos. Raphael diz que lá fora é sua casa, estava na hora de bater o sinal para irem para casa. 
Leonardo pede um café. Karla promete trazer um lanche no próximo encontro. Manuela explicou seu jogo, era o último, o 

valiação, Vitória ainda fazia confusão sobre a 
correspondência das cores com a pontuação e com a sua opinião sobre o critério de avaliação, foi preciso ajudá-la a 
terminar. Todos acabam a avaliação entregam para as pesquisadoras, elas explicam que Killian fará a soma dos pontos para 
ver qual foi o jogo que foi o mais pontuado para começar a desenvolver o jogo. 

                               

 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Durante a votação a pesquisadora vai relembrando as crianças no que eles devem 

fazer referência ao votar: 

vida? Dando indícios para as crianças pensarem nas possibilidades do tema. Conforme 

-se como 

elemento que faz parte da situação que está sendo estudada, não pretendendo ter uma posição 

de o

mediado pelas pesquisadoras, esse comportamento se repete, desde o início da pesquisa até a 

atividade final. 

Por vezes, a intervenção das pesquisadoras muda a dinâmica das atividades e 

proporciona outros olhares sobre comportamentos que se modificam no grupo, percebe-se no 

trecho a seguir que a intervenção da pesquisadora modificou o modo do grupo em lidar com 

as dificuldades dos colegas: Leonardo e Manuela finalizam antes e já queriam pegar o 

Manuela auxilie Vitória e Leonardo auxilie Raphael. Leonardo cola o adesivo por Raphael. 

Os dois responderam pelos colegas para terminar mais rápido.  

Com base no comportamento de Manuela e Leonardo, podemos analisar de acordo 

com Ianes (2010, p. 106) que não podemos acreditar que as crianças saibam trabalhar juntas 

de um modo realmente cooperativo, os alunos precisam ser preparados para a cooperação, é 

necessário induzi-los a novos comportamentos para que haja uma interação construtiva, 

pedindo a sua opinião, dando oportunidade aos colegas de colocar suas ideias e contribuir, é 

preciso aprender a trabalhar junto de maneira eficaz.  

Para Ianes, (2010, p. 105) o professor deve estar particularmente atento para que 

sejam evidenciados comportamentos, orientando os alunos para um comportamento 

apropriado quando erram. Por exemplo, neste outro trecho: Raphael se queixa, quando ficou 

evidente que ele queria colocar o vermelho num dos critérios (o do grau de dificuldade do 

A atuação da pesquisadora 

quanto ao comportamento de Leonardo e Manuela consistiu em torna-los conscientes de que 

devem respeitar o tempo dos colegas e suas limitações, e não fazer por eles rápido para 

resolver o problema. Na sequência da atividade a pesquisadora intervém: Manuela e 

Leonardo terminam e perguntam se podem ajudar os outros. Adriana então explicou: 
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Na continuação enquanto pesquisadora fazia a intervenção com Vitória para a 

compreensão das correspondências das cores com os critérios de avaliação dos jogos:  

[..  perguntou Adriana para Vitória. A menina 

 questiona Adriana sobre a cor que ela deve pegar. 
Vitória fica c

  
ele diz (apontando para o adesivo verde). Vitória aponta para o adesivo vermelho. A 
pesquisadora insiste 

 (Trecho extraído da 
Escala 17).  

Raphael, percebendo que a colega precisava de ajuda colaborou apontando para a 

tenta perseguir resultados que estejam a seu favor e de todos os colaboradores. A 

aprendizagem cooperativa é uma abordagem didática, em que os alunos trabalham juntos para 

melhorar reciprocamente sua aprendizage  109). Ao final, as 

crianças entregaram as fichas preenchidas que seriam compiladas. Na Figura 53 e na Figura 

54, apresento dois exemplos das fichas preenchidas pelas crianças.   

Figura 53 - Fichas de avaliação dos jogos preenchida por Vitória 

 
Fonte: base de coleta de dados do google drive compartilhados entre as pesquisadoras 

Figura 54 - Ficha de avaliação dos jogos preenchida por Manuela 

 
Fonte: base de coleta de dados do google drive compartilhados entre as pesquisadoras 
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A estratégia utilizada buscou adequar a atividade à realidade do grupo, tendo em 

vista as dificuldades de aprendizagem encontradas quanto ao uso da escrita convencional, 

especialmente de Vitória e Raphael, que por inda não terem se apropriado do código escrito, 

poderiam ter dificuldade com a atividade. Ao organizar de maneira lúdica os valores 

diferenciados para a atribuição do nível de satisfação das crianças sobre os jogos sugeridos, 

possibilitou-se uma participação efetiva, pois o tipo de recurso não restringiu a participação 

dos alunos pelas suas características e grau de dificuldade.   

A utilização de diferentes instrumentos como formas de registro das opiniões dos 

alunos, pode ser uma estratégia didática com importante significado para o enfoque de um 

trabalho inclusivo. Este tipo de instrumento possibilita modos diferentes de ver o problema e 

de resolvê-lo. A utilização de métodos alternativos de registro, distingue-se positivamente dos 

usos tradicionais e transmissivos de recursos didáticos, comumente utilizados nas atividades 

escolares tradicionais, que muitas vezes acabam restringindo a participação dos alunos a 

depender das suas especificidades, e em muitos dos casos acabam por gerar um sentimento de 

frustração na criança.  

5.1.1.4 Seção 4 - Definir o jogo (conceito básico) a ser desenvolvido 

Quando a seção iniciou as crianças estavam ansiosas para saber sobre o jogo. Killian 

fez a somatória dos pontos de toda a votação na Matriz, apresentamos os resultados para o 

grupo (Apêndice H). Adriana explicou que o jogo que ganhou teve apenas um ponto de 

diferença de outros dois, então sugeriu aproveitarem os três mais votados e apresentou as três 

ideias para discutirem. Vitória queria que a sua ideia tivesse ganhado, ficou decepcionada.  

Os jogos selecionados foram: 

a) Jogo do Killian: montar o monstro: selecionar itens, cabeça, chapéu, olhos e 

monta a cara de um monstro; 

b) Jogo da Adriana: montar um brinquedo:  um quebra-cabeça com sombra, monta 

o brinquedo e ele sai andando; 

c) Jogo do Leonardo: Os brinquedos que coletam moedas. 

Todos começaram a trabalhar na ideia do Leo, Raphael pediu uma folha e começou a 

desenhar, desenhou a primeira cena, enquanto isso Vitória também desenhou a sua ideia. 

Killian, de longe ficou ouvindo a conversa do grupo, era necessário saber como o grupo 

elaborava o jogo, pois ele iria desenvolvê-lo mais tarde. Leonardo observava tudo, 

preocupado com o que iriam fazer sobre o a sua sugestão de jogo, todos nós ficamos atentos 
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para entender as ideias dos colegas. Raphael ficou muito satisfeito, falante, ele tenta explicar 

suas ideias de jogo.  

Isso permite concluirmos que, a maneira como o grupo foi conduzido desde o início, 

na fase de envolvimento, possibilitou o avanço significativo no comportamento de todos. Em 

fases anteriores, os colegas Manuela e Leonardo demonstravam falta de paciência com 

Raphael e Vitória, nesta atividade pode-se perceber um grande avanço no comportamento do 

grupo, que foi gradativo, como revela a escala 16. Ele ouve o que o colega tem a dizer, ele dá 

importância à ideia de Raphael, se interessa pela contribuição do amigo. Não só o 

comportamento das crianças com dificuldade mudou, mas todos passaram a agir de modo 

diferente. Sobre a mudança de comportamento das crianças, Vygotsky (1997) considera que,  

[...] através de toda uma série de transições, no desenvolvimento da criança se abre o 
caminho da linguagem exterior ao interior, como a forma fundamental da conduta 
coletiva, da colaboração social com os outros, se converte a forma interior da 
atividade psicológica da própria personalidade [...] (VYGOTSKY, 1997, p. 215) 
(tradução minha) 

Em todas as atividades a participação de Raphael e Vitória foram consideradas com 

igual relevância, as crianças foram conduzidas à participação, nenhuma das atividades 

propostas impediu ou limitou a participação dos alunos com deficiência, ao contrário, foram 

constantemente incentivados e valorizadas suas contribuições. De acordo com La Prova, 

(2015, p. 128)40, estruturar grupos cooperativos não é uma operação trivial. É necessário 

considerar algumas regras específicas e fundamentais, em que vários autores atribuem uma 

importância relativa diferente, que tem como consequência uma variedade de formas de 

atuação de aprendizagem em cooperação. Nos detemos neste caso específico, da proposta de 

criação de jogos digitais em grupo, às indicações de Vygotsky no que se refere à 

aprendizagem colaborativa, ou seja, a estruturação de grupos heterogêneos de trabalho e o uso 

da mediação e interação nos processos de aprendizagem.  

Buscou-se o olhar da própria criança sobre os processos de aprendizagem, a 

valorização das suas contribuições, a fim de que todo o grupo vivenciasse um bem-estar 

psicológico maior (IANES, 2010, p. 109). A criança, seja ela deficiente ou não, precisa ser 

escutada e observada no processo de construção da qualidade do ensino. A escala 16, 

descreve outro momento de produção em que o grupo trabalha junto com vistas a melhorar 

reciprocamente sua aprendizagem.  

                                                 
40 Tradução minha 
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Escala 16 Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Matriz de Baxter 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael e Leonardo                                          Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                           Tempo de duração: 15:40 às 17:10 h  

N
. s

eç
ão

 -
 0

4 
 

 
Data  
25/ 

setembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4  Criação  
Fase 1  Conceito  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 1: Definição do conceito do 
jogo  resultado da matriz de avaliação e 
desenhos do jogo 

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
Definição do conceito do jogo a partir da avaliação dos resultados da semana anterior. 
Nesta seção as pesquisadoras pediram para as crianças explicarem o jogo, Leo então começa a descrever uma ideia de jogo, 
Raphael que permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, mais tarde pede um papel e começa a desenhar, então as 

- o boneco vai pegar ele e 
levar para esse (aponta um local no desenho).

 
o que ele tem que fazer pra abrir a porta, 

- responde Rapha. Então a pesquisadora pergunta para 

outra folha, e faz mais um desenho, dando sequência para o jogo, ele reproduz a mesma cena, dando uma sequência de 
acontecimentos, desenha um menino com moedas na mão, as pesquisadoras perguntam se ele vai para outra fase, já que ele 

outros bonecos rec

moedas na água. Enquanto todos dão ideias, Raphael pega outra folha e faz mais um desenho dando sequência ao jogo, 
seria mais uma fase, nesta etapa Rapha desenha as crianças acordadas e a mesa vazia, por que o boneco levou as moedas na 
fase anterior, então elas juntam os desenhos e conseguem identificar cada fase que o menino desenhou, e questionam qual o 

moedas pra terminar, e comprar outros brinquedos pra ajudar eles, e quando 
sugere que cada brinquedo que fosse pegar deveria ter um valor, e o grupo faz sugestões de valor para as moedas, e de 
cenas novas, o grupo percebe que é momento de organizar as ideias, Raphael cria mais uma fase do jogo mas não fica claro 
se é o início ou o final, as pesquisadoras incentivam as crianças a não usar o termo roubar, e substituí-la por catar, Leo 
sugere utilizar uma ideia de cada amigo, para todos ficarem satisfeitos,  as pesquisadoras salientam que a partir da ideia de 
Leo, foram surgindo outras ideias,  e que o jogo deve seguir a linha de bonecos que criam vida, e do boneco reciclável, e  
deve haver um objetivo, o jogo poderia acontecer no ambiente escolar, devemos conquistar algo no final do jogo, 

pesquisadora Adriana, Leo diz que é para comprar outros brinquedos. Karla propõe que se juntem todas as ideias que os 
desenhos trouxeram, e definir cada elemento, as pesquisadoras elogiam o trabalho em equipe e os desenhos feitos, e 
explicam, que deverão jogar jogos similares ao que eles pretendem fazer, e que Killian trará jogos similares para que eles 
tenham uma noção de como funcionam. O grupo monta a sequência dos desenhos, e enumera-
fazer um filme? Karla sugere montar um vídeo de todos os momentos vividos por eles em todo o tempo da pesquisa, para 
mostrar para escola toda e seus pais. 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Raphael e Vitória desenharam a fim de contribuir com a ideia inicial de Leonardo. 

Raphael tenta explicar o que desenhou, faz uma sequência de imagens, demonstrando como 

seriam as fases do jogo, nota-se que nesta seção ele não se prendeu ao desenho do Angry 

Birds como de costume, ao contrário, vislumbrou outras possibilidades de jogo conforme 

mostra a Figura 55. Perguntamos para o menino: - a resposta de 

o boneco vai pegar ele e levar para esse (aponta um local no 

desenho). - responde o menino. 

Vitória tenta ajudar o colega a explicar seu desenho: 

 

Figura 55 - Desenhos com a sequência das fases do jogo criadas por Raphael 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora (material compartilhado entre as pesquisadoras no google drive) 

Raphael se apoia no desenho para expor as suas ideias, é por meio do desenho que 

ainda não totalmente expressa. O olho, expectador dessa conversa entre a mão, o gesto e o 

tornou uma ponte para criar e se comunicar com os outros, ele prefere não se expressar 

verbalmente na maioria das vezes.  

A criança em atividade fabuladora ou expressiva participa ativamente do processo 
de criação. Durante a construção ela se coloca uma sucessão de imagens, signos, 
fantasias (...) importantes para o conhecimento da produção da criança e evidenciam 
o desenvolvimento e expressão de seu eu e de seu mundo. Para a criança, essa 
linguagem ou comunicação que ela exercita com parceiros visíveis ou invisíveis, 
reais ou fantasiosos, acontece junto com o seu desenvolvimento afetivo, perceptivo e 
intelectual e resulta do exercício de conhecimento da realidade (FERRAZ; FUSARI, 
1993, p.56). 

1 - O brinquedo vê as moedas na 
mesa. 

2 - O brinquedo pega as moedas.  3  As crianças acordam e percebem 
que as moedas sumiram. 
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A Figura 56 mostra Raphael desenhando e explicando sua produção para as 

pesquisadoras e colegas. 

Figura 56 - Raphael explicando sua ideia de jogo a partir da ideia de Leonardo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Vitória também coloca a sua ideia no papel, assim como Raphael, ela desenhou uma 

sequência de cenas de um jogo que imaginou, como se pode apreciar na Figura 57. Ela 

explica suas ideias para o grupo enquanto Leonardo se espreguiça nas cadeiras da sala. 

Figura 57 - Desenhos das ideias de jogo de Vitória 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora (material compartilhado entre as pesquisadoras no google drive) 

Vitória explica seu jogo: 

moedinha e chegar até a maçã, daí ela vai ganhando mais maçã, daí vai ganhar mais ponto, 

daí vai ganhar mais maçã até chegar até essa porta (apontando para o seu desenho). Eu 

Ela faz questão que todos 

compreendam suas ideias, fez um esforço para se colocar, para se fazer compreendida e o 

grupo valoriza suas contribuições.  
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Observa-se também em Vitoria um avanço nas suas aprendizagens, uma tentativa de 

deixar claro para os colegas suas ideias, e mais que isso, a coerência entre seus desenhos e sua 

narrativa. Encontra-se no desenho: a menina, a maçã e as moedas a serem utilizadas. Também 

se observa os movimentos no desenho e a coerência entre a ideias e sua representação escrita. 

Na Figura 58, Raphael explica sua última cena da sequência para o grupo, todos 

ouvem com atenção.  

Figura 58- Raphael explica sua última cena da sequência para o grupo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora (material compartilhado entre as pesquisadoras no google drive) 

Nesta atividade Raphael chama a atenção do grupo de modo que pudesse posicionar 

seu pensamento com relação a ideia do jogo, buscava ser ouvido. Vê-se aqui outra mudança 

significativa de comportamento demonstrado pelo menino, antes ele mal olhava para o grupo 

recorria ao gesto e às expressões faciais para se comunicar, agora chama o grupo para se 

posicionar em relação à atividade. Observa-se que o seu desenho está conectado com a 

produção dos colegas, e isso leva Leonardo a se apoiar nas ideias sugeridas por ele para 

explicar as suas. 

Na Figura 59 observa-se Leonardo explicando como funcionaria seu jogo usando 

como base o desenho de Raphael: 

brinquedo pra poder pegar mais moedas pra terminar, e comprar outros brinquedos pra 

 

3  O ladrão foge com as moedas 
deixando suas pegadas pelo caminho. 
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Figura 59 - Leonardo explica sua ideia tendo como base o desenho de Raphael 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Esta forma de trabalho em grupo requer que os participantes tenham consciência do 

seu papel, da sua contribuição para o sucesso das atividades de modo colaborativo, Vygotsky 

(1997) explica que há duas formas de desenvolvimento das funções psicológicas nas crianças:  

[...] a observação do desenvolvimento das funções superiores demonstra que a 
formação de cada uma delas está rigorosamente subordinada a mesma regularidade, 
quer dizer, cada função psicológica aparece no processo de desenvolvimento da 
conduta duas vezes: primeiro como uma função da conduta coletiva, como forma de 
colaboração e interação, como meio da adaptação social, ou seja, como categoria 
inter psicológica, e, em segundo lugar, como um modo de conduta individual da 
criança, como meio de adaptação pessoal, como um processo interior da conduta, 
quer dizer, como categoria intrapsicológica (VYGOTSKY, 1997, p. 214, tradução 
minha) 

Para o sucesso desse modelo de formação de grupo, foi imprescindível que todos 

contribuíssem com suas ideias para o futuro jogo, a equipe trabalhou em colaboração, 

Leonardo demonstrou o quanto ele dá importância ao trabalho do grupo e valorizou as 

contribuições dos colegas, sugeriu que cada ideia constituísse uma das fases do jogo, assim 

todos ficariam satisfeitos. Ao final elogiamos muito a atuação do grupo trabalhando numa 

mesma ideia e colaborando mutuamente para o sucesso de todos. No final da seção comemos 

um delicioso cup cake com coca cola, que eu havia prometido levar.  

5.1.1.5 Seção 5 - Análise dos jogos similares 

Para esta seção Killian, separou jogos similares ao que o grupo decidiu desenvolver 

para suscitar ideias de cenários, mecânica, interface e outros elementos necessários para a 

produção do novo jogo. Killian selecionou jogos de plataforma como havia ficado definido. 

Cada criança recebeu um dos jogos, inicialmente jogaram, exploraram fases dos jogos, 

observaram suas características:  
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a) Leonardo avaliou Block Raider: um jogo de aventura aonde você deve guiar um 

explorador através de um templo de blocos, evitando armadilhas e pontuando a 

cada passo;  

b)  Manuela recebeu para avaliar Creative Fox: jogo plataforma inspirado no 

Mário, onde o protagonista é uma raposa;  

c) Vitória avaliou : você deve ajudar Lily a coletar moedas e 

resgatar seus amigos capturados pelo vilão marinho no fundo do mar perigoso, 

antes que o tempo acabe;  

d) Raphael avaliou Super Chaves World: running game protagonizado pelo 

personagem Chaves ao longo de um percurso cheio de obstáculos e moedas.  

Depois de jogarem, as crianças receberam uma folha para avaliarem seus jogos, nesta 

eles deveriam registrar suas avaliações: o nome do jogo, objetivo, personagens, inimigos, 

obstáculos, interface e descrever como funciona, por último deveriam desenhar uma tela de 

interface do jogo. Leonardo e Manuela não tiveram dificuldade para fazer as análises e os 

registros. Já Vitória e Raphael precisaram de orientação das pesquisadoras. Nos grupos 

heterogêneos o ritmo de execução das tarefas, é diferente entre os participantes. Cada aluno 

tem suas capacidades e limitações particulares, que neste caso, não inviabilizou a 

participação.  
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Escala 18 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Jogos similares 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma:  04                                                                       Tempo de duração: 15:40 às 17:10 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

5 
 

 
Data  
02/ 

outubro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa - Criação  

Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 1: Definição do conceito do 
jogo  análise de jogos similares à ideia do 
novo jogo. 

 
      5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: 
Avaliação de jogos similares para avaliar os elementos e a interface gerando ideias para o novo jogo.  
Karla mostra um tablete para Rapha, e pede que ele diga o que tem no cenário do jogo, os demais alunos estão 
desenvolvendo a mesma atividade, observar o jogo e anotar a sequência de acontecimentos, bem como as 
funções dos botões, cada criança observa um jogo, Rapha desenha cenas do mesmo, Vitória descreve e registra 
com mediação de Adriana para a escrita, inicialmente Vitória ia mexendo no jogo e descrevendo, no segundo 
momento a pesquisadora solicita que ela descreva sem tocar na tela do jogo, a pesquisadora Karla se dirige até 

  diz Raphael. 

level on - imediatamente 
  Encerrado este momento, a pesquisadora pede que cada aluno descreva oralmente 

um jogo dos que foram observados, suas regras, fases, movimentos, objetivos. Manu afirma que este jogo que 
oisinhas os personagens, Adriana 

Manu concorda acendo com a cabeça afirmativamente. Leo teve facilidade em identificar os elementos, as 
regras, etapas, objetivos do jogo que observou, e conclui que era difícil. Os alunos expressam as dificuldades 
que cada um encontrou no seu jogo, os obstáculos e o grau de dificuldade por eles encontrado. Vitória tem 
dificuldade em explicar sua compreensão do jogo, diz que era difícil, que não gostou do inimigo, mas gostou 

e na 
- Responde Vitória, a pesquisadora explica que este jogo foi escolhido por Killian para ela, a 

partir do desenho feito por ela, para ela aprimorar a sua ideia da fase na água. A pesquisadora pergunta para 

gestos utilizando as mãos e palavras dizendo que ele pula, nas pedras e espinhos. A pesquisadora Karla faz 
mediação para que ele conclua as frases para o entendimento do jogo observado. Mas fica claro que ele 
compreendeu todas as fazes, regras, obstáculos, pontuação, isso fica claro no desenho da interface. 

 

 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Durante a filmagem, enquanto Vitória explica seu jogo para Adriana, eu flagro 

Leonardo fazendo carinho na cabeça de Raphael (Figura 60) e pergunto: 
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passando a mão na cabeça dele? Então Leo me diz

Esse gesto de Leonardo estava cheio de 

lembrar que as amizades são importantes do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional para todos os alunos e são um dos benefícios principais que a integração 

realiza em todos eles [...] (IANES, 2010, p. 105). 

Figura 60 - Leonardo faz carinho em Raphael 

  
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

No que diz respeito a essas experiências afetivas entre os alunos, Ianes (2010) 

salienta que o ambiente escolar deve encorajar o desenvolvimento das amizades e de sistema 

de ajuda informal. Existem muitas estratégias que os professores podem utilizar para facilitar 

as relações de amizade e as relações de apoio entre os alunos:  

 Conhecer e valorizar as diferenças individuais; 

 Desenvolver atividades explícitas sobre amizade, fazendo-as parte integrante 
do currículo (por exemplo propor momentos de reflexão sobre as 
qualidades que uma amizade verdadeira deve ter, sobre o valor de se ter 
muitos amigos, etc.); 

 Criar um ambiente acolhedor em classe, que não só demonstre a importância 
da amizade, mas que também faça com que os alunos sintam-se à vontade 
com seus colegas (disposição da decoração, das cadeiras, voltadas a 
promover as interações sociais); 

 Criar grupos de apoio entre os colegas que tenham como tarefa certificar de 
que todos os alunos sejam aceitos e apreciados como componentes integrais 
da classe e, de prevenir e resolver problemas interpessoais (ignorar, 
marginalizar, bulismo, competitividade, etc.); 

 Estimular a participação nas atividades extracurriculares e envolver as 
famílias. (IANES, 2010, p. 105-106)  

Essas estratégias visam a promoção de uma educação inclusiva, em que as diferenças 

são consideradas como fator positivo de desenvolvimento cognitivo para todos os alunos, uma 

vez que os modos de ser e fazer de todos são considerados no processo de ensino 

aprendizagem. Para um trabalho colaborativo, trabalhar com vistas à valorização das 

diferenças individuais nos parece ser o caminho mais adequado.  
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Em virtude disso, buscamos um trabalho colaborativo, em todas as fases de criação. 

Auxiliei Raphael com o preenchimento da sua ficha de avaliação. O objetivo era que todos 

conseguissem realizar a tarefa. Para cada pergunta fui avaliando com ele o que o jogo 

apresentava, procurando auxiliá-lo a identificar as características de acordo com o que deveria 

ser observado. A Figura 61 mostra o momento em que Raphael preenche a ficha de avaliação 

do jogo com o meu auxílio e faz o desenho da interface e a Figura 62 apresenta sua produção. 

Figura 61 - Pesquisadora auxilia Raphael com a avaliação do jogo Super Chaves World 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Figura 62 - Ficha de especificação do jogo  preenchida por Raphael 

 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

No preenchimento da ficha de especificação do jogo, Raphael revela como a 

aprendizagem colaborativa pode valorizar o comportamento individual (LA PROVA, 2015, p. 
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129)41. É possível evidenciar o envolvimento de Raphael na atividade, com o meu apoio, ele 

resolve as questões demonstrando sua capacidade de resolução da na avaliação do jogo com 

coerência entre o desenho e a ficha de especificação (Figura 62). Todos os alunos foram 

descisões e para resolver problemas de modo colaborativo, provavelmente a norma mais 

importante a ser ensinada é participar de modo equivalente .   

Vitória conseguiu avaliar dois jogos com o auxílio de Adriana para o preenchimento 

das fichas. A Figura 63 apresenta uma das fichas de especificação de jogo avaliado por 

Vitória.    

Figura 63 - Jogo Lily´s Journey avaliado por Vitória com apoio de Adriana 

  
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Depois de todos avaliarem fizemos uma roda de conversa para que cada um pudesse 

compartilhar com os colegas sobre sua avaliação. Começamos por Manuela que inicia lendo 

sua ficha de avaliação do Creative Fox, ela diz que seu jogo é muito parecido com o Mário, 

mostra seu desenho (ver Escala 18), explica que só mudou umas coisinhas, uns personagens, o 

cenário, muda (olhando para sua ficha de avaliação) o nome do jogo, os inimigos, os 

obstáculos, é muito parecido, achou legal, mas é muito parecido com o Mário.  

Depois foi a vez de Leonardo que apresentou o jogo avaliado fazendo a leitura de sua 

ficha. Seu jogo era o Block Raider, ele achou difícil. Leonardo disse não gostar muito, pois é 

parecido com Minecraft. Ele disse não ter gostado porque tinha uns espinhos e tinha uma 

parede, quando a parede abria subia uns espinhos não tinha como passar. 

Na vez de Vitória explicar o jogo avaliado 

pronunciar o nome do jogo, a menina explicou que tinha um inimigo e tinha um peixe, 

laranja... tinha a setinha que ele ia levar para quatro lados, um pro direito outro pro 

esquerdo, ela considerou o jogo difícil, pois era cheio de inimigos. 

                                                 
41 Tradução minha  
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Na vez de Raphael, em que ele foi convidado a explicar seu jogo, eu o ajudo a 

responder as questões, ele apresenta seu entendimento sobre o jogo, responde palavras 

isoladas, porém, é visível o seu entendimento sobre os elementos avaliados. O desenho 

apresentado na Figura 62 que ele fez sobre a interface revela a sua compreensão sobre as 

especificações do jogo. Adriana segue a seção pedindo explicações, veja no trecho da Escala 

18: 

que ele pula, nas pedras e espinhos. Adriana segue a conversa questionando se tem inimigos, 

ele faz sinal positivo com a cabeça, então diz que é o Kiko. Eu digo que não vi Kiko nesse 

jogo, ele concorda comigo, diz que não está. Ele se remeteu ao episódio do Chaves, mas sabia 

que Kiko não era parte do jogo.  

Raphael não faz uso da oralidade como os demais, mesmo com sua limitação sobre o 

uso da linguagem verbal, de acordo com Vygotsky (1997), ele exerceu [...] a capacidade de 

coordenar suas ações com as atividades dos companheiros,  

[...] em síntese, todos os elementos de um outo domínio primário, que merece a 
denominação de processos volitivos, surgem e se manifestam inicialmente em 
alguma forma coletiva de atividade.  O jogo com regras pode servir como exemplo 
dessa atividade. Posteriormente, estas formas de colaboração, que levam a 
subordinar a condutas de certas regras de jogo, vão se convertendo em formas 
interiores da atividade da criança, de seus processos volitivos (VYGOTSKY,1997, 
p. 220). (Tradução minha) 

A seção acabou quando Raphael terminou sua explicação.  

5.1.1.6 Seção 6 - Definição do jogo a ser desenvolvido, principais características 

Esta seção teve como objetivo de definir alguns elementos importantes para o final 

do jogo, e levantar ideias sobre alguns elementos, título, obstáculos, pontuação, fases ou 

conforme o que se pode constatar na escala 

18, as crianças foram convidadas a relembrar dos jogos avaliados na seção anterior, e fazer 

um levantamento dos itens para combiná-los com a ideia da nossa história. Tínhamos que 

estava em cima da mesa, 

trouxemos novamente para terem como referência. A partir disso, começamos uma conversa 

no sentido de levantar sugestões. Killian não participou deste dia. 
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Escala 19 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 1 Conceito: Definição do 
jogo 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                        Tempo de duração: 15:40 à 17:20 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

6 
 

 
Data  
09/ 

outubro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 1 - Conceito 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 1: Definição do conceito do 
jogo  Definir os elementos do jogo  ficha 
de especificação do jogo 

 
    5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: 
Compreender o processo de desenvolvimento e elencar elementos para o projeto do jogo. 
Nesta sessão, as pesquisadoras pedem para as crianças pensarem em um final para o jogo, Raphael ao ver a câmera bem 

afirmativamente, Karla pergunta en
- - 

- 
- Diz Manu, e as pesquisadoras explicam que se pode adquirir brinquedos novos reciclados, e dão 

exemplos, Adriana sugere, e se ao invés de brinquedo fosse uma criança? Tem essa opçã -respondem as 
crianças, e Leo diz - 

e vai 
pegando essas coisas aqui ó, e aqui tem uma tabelinha pra pega isso, isso e isso, e transforma em isso daqui (referindo se ao 
desenho do menino) enquanto faz o desenho no alto da folha de três quadradinhos e um menino dentro de um quadrado 

 daí quando ela cata, o brinquedo fica do lado dela caminhando e o brinquedo fica absorvendo mais e vai 
esvaziando, e vai aparecendo outra tabela! Depois vai passando de nível, vai acabar o jogo, vai pegar o envelope e vai botar 
ali no correio e depois vem 
Adriana registra tudo, então questionam quantas fases farão, Leo sugere 14, Manu 9, e Vitória 10. Adriana explica que 
farão uma fase, duas no máximo, bem feitas e serão testadas, Manu sugere que no jogo se cate o lixo e monte um boneco, 
que deverá se arrastar os itens coletados até uma imagem e completar o boneco, e Leo sugere que a lixeira deve correr atrás 
para catar lixo. As pesquisadoras pedem aos alunos que fechem os olhos e imaginem a cena do lixo andando pegando 
novos lixos e que a cada fase ele cria um novo brinquedo, até que no final todos os brinquedos criados sejam adotados por 
uma família, que eles colocarão os lixos catados numa sacola, para montar um boneco, ele pede que eles imaginem o jogo, 
Adriana pede que definam se o personagem vai ser um brinquedo que cata e cria novos brinquedos, uma criança que cata 
coisas e constrói brinquedos, ou um brinquedo parecido com uma lixeira, ele optam pela criança, então definem que terá a 

feedback
momentos dos jogos observados, e fazem registros, questiona sobre o que acontecia nos jogos, o que eles irão querer que 
tenha no deles, e os educandos citam, regras, obstáculos, Rapha é questionado por Karla do que ele lembra do jogo do 

- 
recordando de todos os obstáculos que haviam no jogo do Chaves, Vitória também recorda do jogo que observou, e frisa 
que não gostou do inimigo. Cada aluno relembra com riqueza de detalhes seu jogo, no momento seguinte as pesquisadoras 
pedem para as crianças escolherem um nome para 
gente não tá fazendo este jogo hoje Rapha, olha aqui pra profe Rapha, é o jogo sobre os brinquedos hoje lembra da nossa 

Rapha apenas acena com a cabeça. As pesquisadoras seguem instigando as crianças sobre um nome para o jogo, Leo sugere 
Super brinquedos, Vitória sugere criança destruidora, Manu sugere a criadora de bonecos, então as pesquisadoras sugerem 
definir o objetivo do jogo, as crianças imediatamente sugerem que seja criar brinquedos recicláveis, Manu d

o grupo e A
desenhos animados, Adriana sugere um brinquedo reciclável, a segunda opção do grupo é uma criança, e também uma 
lixeira. Karla sugere que seja uma criança que cata os lixos para montar um brinquedo, e as pesquisadoras questionam as 
crianças de que se o personagem fosse um brinquedo, por que ele estaria andando, e para que. Manu diz que poderia catar 
lixo para criar mais brinquedos, as pesquisadoras advertem que o jogo deve se basear na história que eles criaram, e fazem 
a leitura da mesma. Fica definido que o objetivo do jogo é criar brinquedos que criam vida, e que a criança é o personagem 
principal. O inimigo é uma lixeira, os obstáculos serão lixos, buraco, triturador e pedra, quantos lixos ele coletou, faltando 
o nome do jogo, decidem fazer um teatro para dramatizar a história. 

 



191 

 
 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Para registrar as ideias definidas, a mesma ficha de avaliação das especificações do 

jogo utilizada na semana anterior, foi preenchida por Adriana enquanto as crianças davam 

suas sugestões. O trabalho desta seção foi realizado todo oralmente, o que restringiu em partes 

a participação de Raphael, pois ele prefere não se expressar oralmente na maior parte das 

eg

manifesta de duas formas básicas:   

Por um lado, está a linguagem socializada. A criança pergunta, responde às 
perguntas que os outros fazem, replica, pede, comunica ou relata algo, em síntese, se 
vale da linguagem como meio de cooperação com quem as rodeiam. Por outro lado, 
está a linguagem egocêntrica: é como se a criança pensasse em voz alta, mas para si 
mesma. Ocupada de qualquer atividade, por exemplo, o desenho, o jogo, a 
manipulação de objetos, a criança é como se falasse consigo mesma, sem estabelecer 
colaboração verbal com os demais. Essa forma de linguagem pode ser denominada 
egocêntrica, porque cumpre uma função totalmente diferente da comunicativa [...] 
(VYGOTSKY, 1997, p. 215, tradução minha) 

Embora Raphael não expresse suas opiniões verbalmente de forma espontânea, ele 

interage com o grupo, sua comunicação se dá por meio de gestos e expressões faciais, o que 

também são consideradas formas de comunicação com o mundo exterior. Nesse sentido [...] o 

educador deve se preocupar em criar e elaborar no aluno uma quantidade suficiente de 

excitações internas ligadas a certas reações de orientação [...] a atenção estará inserida nos 

mecanismos internos do nosso com

não se dispersa, ele compensa a ausência da fala espontânea pela atenção que atribui às coisas 

indivíduo dá um salto qualitativo para o pensamento verbal. Ele também desenvolve 
42

(OLIVEIRA, 1993, p. 51). Ele compreende as colocações do grupo e interage por meio de 

                                                 
42 Grifo do autor. 
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ações, de respostas curtas e busca formas de demonstrar seu entendimento sobre o que está 

acontecendo.  

Buscou-se recordar o que já havia sido elaborado e discutido nas seções anteriores, 

as ideias de jogos, os elementos avaliados nos jogos similares e a história coletiva sugerida 

para a composição do enredo e dos elementos que iriam compor o novo projeto de jogo.    

Recordamos os jogos que tínhamos avaliado e registramos o que eles têm em comum, o grupo 

analisou o que poderíamos aproveitar desses jogos. Leonardo lembrou das regras e 

obstáculos, Manuela e Vitória dos inimigos e Raphael das moedas do jogo do Chaves. 

Falamos também sobre as cores, eu explico que Vitória gosta de rosa, ela pode 

querer esta cor no jogo. Manuela diz não ter cor preferida. Raphael gosta de verde e Leonardo 

de azul e vermelho. Eu comento que vermelho, amarelo e azul são as cores da minha escola. 

Concluímos então, que o jogo deve ter personagens, obstáculos, inimigos e premiações. 

Conduzimos a dinâmica dando oportunidade a todos de dar suas contribuições, 

apesar de Vitória ter ficado de cabeça baixa quase o tempo todo. Ela parecia não estar muito 

bem e não gostou quando nós chamamos a sua atenção.   

objetivo do jogo de construir brinquedos recicláveis. Na discussão sobre o nome do jogo 

Raphael fala baixinho, quer dar sua sugestão, então, Manuela percebeu que o colega queria 

dizer alguma coisa. Ela nos chama a atenção (trecho da Escala 19): 

Todos deram sua sugestão sobre o título do jogo, 

parabenizamos Raphael por nos lembrar disso, afinal o jogo tinha que corresponder à nossa 

história.  

Relemos a nossa história para a definição do cenário, as crianças falaram em 

florestas, etc., lembramos que a história não se passa na floresta, então Leonardo fez a leitura 

(Figura 64). A partir disso, as crianças discutiram sobre outras possibilidades, anotamos tudo 

para decidirmos juntos. As crianças querem fazer várias fases, Adriana explica que seria 

apenas uma ou duas bem-feitas, pois desenvolver um jogo não é simples e talvez não dê 

tempo. Discutiram sobre a possibilidade de fazer a lixeira como inimigo no jogo, Adriana 

achou legal. Foram sugerindo maneiras de como a lixeira poderia se comportar. Vitória 

continuava de cabeça baixa.  
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Figura 64 - Grupo avaliando as características do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Adriana pede que as crianças imaginem como seria o jogo enquanto ela lê o que já 

foi anotado. Nesta atividade as crianças foram convidadas a trabalhar com o exercício da 

imaginação, a Figura 65 representa o momento em que as crianças, de olhos fechados, tentam 

 descobrir no homem 

outro tipo de atividade, a que combina e cria [...] A imaginação, certamente, está sempre 

presente qualquer que seja o modo como ela se apresente: em pessoas isoladamente ou na 

 4).   

Figura 65 - Crianças imaginando uma cena do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Surgiram três sugestões sobre a personagem principal: a) um boneco reciclado; b) 

uma criança; e c) uma lixeira. Sugeri ao grupo que a personagem fosse uma criança que sairia 

andando e catando lixo para montar um brinquedo reciclável. Então Adriana abre a votação, a 

criança foi escolhida como a personagem principal do jogo.  
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No final revisamos todos os elementos discutidos e deixamos definido: personagem 

uma criança, inimigo a lixeira, obstáculos: árvores, livros, poça de lama, buraco, ventilador, 

pedra. O prêmio do jogo seriam moedas. 

Desde o início da seção Vitória ficou emburrada, com os braços sobre a mesa e quase 

não falou. Quando percebeu que a seção ia chegando ao fim resolveu dar uma ideia, levantou-

se da cadeira e foi em direção à parede (Figura 66) para explicar sua sugestão, que era sobre 

os brinquedos destruidores.  

Figura 66 - Vitória encenando a sua ideia de jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Durante a explicação de Vitória, Leonardo sugeriu que fizéssemos uma dramatização 

do nosso jogo, com as definições dos itens que apresento no Quadro 6, onde cada um 

interpretaria um elemento do jogo, para entendermos como iria funcionar, todos toparam. 

Ficamos de levar para o próximo encontro os itens para a encenação. 

Quadro 6 - Resumo das especificações definidas para o jogo 
Especificação  Definição dos elementos 

Nome do jogo Não ficou definido 

Objetivo  Criar brinquedos recicláveis que criam vida 

Personagens  Uma criança 

Inimigos  Lixeira (come os brinquedos) 

Obstáculos  Livros, poça de lama, buraco, ventilador e pedra 

Interface  Quantos itens coletou, vida e botão 

Como funciona A personagem vai caminhar, pular os obstáculos, figir do inimigo, vai 

coletar lixo numa sacola, quando a sacola brilhar ela pode montar um 

brinquedo. 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Quando o encontro terminou, entregamos uma lembrança aos alunos pela passagem 

do dia das crianças, eles gostaram muito do presente. Ficamos de elaborar a atividade de 

dramatização do jogo sugerida por Leonardo, na seção seguinte entramos na segunda fase da 

etapa de Criação, o Design.  
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A conclusão pedagógica que se pode chegar até aqui, é que a atividade em 

colaboração tem se mostrado uma estratégia didática adequada para a atividade de criação de 

jogo digital por crianças. Sobre isso, Cunha (2013, p. 65-69), ao falar dos estágios de 

aprendizagem discente, nos explica que, no estágio criativo, a aprendizagem pode ser uma 

experiência consciente, manipulada e transformadora, abarcando modificações operadas pelo 

aprendiz que precisam ser exploradas. Para o autor, a criatividade é também, lançar um olhar 

original, a solução de um problema pode tornar a aprendizagem modificadora e remodelar 

padrões de ensino criando novas possibilidades de aprendizagem.  

Nesse sentido, no que diz respeito a proposta de criação de jogos digitais por 

crianças, de acordo com Paula e Valente, 2014, p. 4, engana-se aquele que acredita que 

explorar o potencial educacional desses artefatos seja trivial:  

[...] é preciso estimular um modo diferente de ensino, que desenvolva o 
protagonismo nos estudantes, e onde os professores sejam capazes de atuarem como 
mediadores, estimulando os educandos a aprenderem. Nesse sentido, é também 
necessária a compreensão de que os jogos digitais não são uma panaceia: não podem 
ser compreendidos como uma "ferramenta mágica", capaz de solucionar todos os 
problemas educacionais encontrados na escola atualmente. (PAULA, VALENTE, 
2014, p. 4) 

Com relação a isso, não podemos pensar que o fato de utilizar recursos e estratégias 

diferenciadas de ensino nas salas de aula, será suficiente para resolver os problemas de 

aprendizagem com os quais os professores se deparam diáriamente. 

inteligência, nas quais o usuário manipula com proficiência o conteúdo, propiciando novas 

ideias. Elas renovam as nossas relações com a imagem, com a escrita, com a língua, com o 

O uso de tecnologias e instrumentos 

diversificados de ensino, somente serão eficazes se houver qualidade das mediações e 

interações inter pares no processo de ensino, e principalmente, se os alunos se sentirem parte 

integrante do processo de forma autonoma.  

5.1.2 Fase de DESIGN 

O design é a fase da criação do jogo 

digital em que se definem os aspectos necessários 

à sua implementação, visou desenvolver o 

conceito definido para o jogo com a utilização de 

variadas técnicas a instrumentos.  
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Para esta fase foram utilizados recursos simples, de fácil acesso e preparadas 

atividades lúdicas, que permitiram às crianças a discussão e a compreensão das ideias do jogo 

de maneira colaborativa.  

O trabalho de design nesta proposta, qual seja, do desenvolvimento do projeto de 

jogo por meio do framework  consistiu em construir 

estratégias lúdicas com as crianças para a compreensão do funcionamento do jogo. Para as 

atividades foram utilizadas técnicas de prototipação. É importante destacar que não é a 

intenção aqui, apresentar um modelo prescritivo indicando qual seria a estratégia mais 

adequada para replicá-lo, pois cada uma delas tem sua especificidade e pode encontrar 

limitações a depender do contexto e do grupo de trabalho em que for aplicada. Trataremos 

especificamente das questões pedagógicas e de aprendizagem envolvidas nesta fase do 

processo de criação.   

De acordo com Gee (2003, p. 3)43 esse tipo de atividade parece ser o mais profundo 

fundamento da motivação de um jogador em aderir e, eventualmente, dominar um jogo. De 

certo modo, toda aprendizagem envolve "tocar um personagem". A aprendizagem funciona 

melhor se os alunos pensam, agem e valorizam como cientistas. Os jogos podem nos mostrar 

como as pessoas podem investir em novas identidades ou papéis, que, por sua vez, se tornam 

poderosos motivadores para aprendizagem nova e profunda em salas de aula e locais de 

trabalho. É possível afirmar que quando os jogadores colaboram em equipes, cada uma 

usando um conjunto diferente, mas sobreposto, de conhecimento, competências e valores, 

muitas habilidades podem ser contempladas.  

Para o processo de design aqui definido, trabalhou-se com a perspecti

do Design

desenvolvedores, que foram responsáveis pela implementação e desenvolvimento do jogo, o 

que requereu conhecimentos específicos das áreas de computação e educação. Para Moser44 

(2011, p. 1), as crianças representam um importante e crescente grupo-alvo da indústria de 

jogos, mas são raramente envolvidas no desenvolvimento deste processo. Novak (2010, p. 

396) discute uma perspectiva similar a esta proposta de desenvolvimento de jogos, em que os 

jogadores podem participar do desenvolvimento da narrativa, definindo personagens, 

construindo ambientes físicos e níveis baseados em games. O jogador torna-se um 

autor, o valor de um jogo 

                                                 
43 Tradução minha  
44 Tradução minha  
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pode ser aumentado à medida em que permite ao usuário modificar, expandir e personalizar 

seu conteúdo, como: variáveis, scripts, animações, texturas, modelos, efeitos e níveis dos 

games. 

Nesta perspectiva, a fase de design buscou a atuação das crianças como 

desenvolvedoras do jogo digital, dando a elas a oportunidade de atuar como autoras na 

definição dos elementos do jogo. Para tal, buscou-se a proposta de "Protótipos 

experimentais", que de acordo com Buchenau e Suri (2000), são representações de um 

desenho feito antes dos artefatos finais, são criados para informar as decisões de projeto. Eles 

vão desde esboços e diferentes tipos de modelos em vários níveis, servem para explorar e 

comunicar propostas sobre o projeto e seu contexto.  

Esta técnica pareceu favorável ao projeto de desenvolvimento de jogos digitais por 

crianças, pois permitiu a elas compreenderem de maneira prática, como a mecânica do jogo 

funciona de modo concreto, o que facilitou a compreensão sobre os componentes por meio da 

abstração, as crianças atuaram como personagens representando os elementos do jogo, como 

se fossem o próprio jogo .  

5.1.2.1 Seção 1  Bodystorming : simulação do jogo por meio de teatro 

Para este encontro, planejou-se a dramatização do conceito inicial do jogo, conforme 

a sugestão de Leonardo que na última seção, sugeriu fazermos um teatro para dramatizar o 

jogo, a fim de testarmos na prática como ele funcionaria. Assim, foi possível imaginar e 

representar como seriam as regras, a funcionalidade dos itens a serem coletados, a 

movimentação da personagem, dos elementos de interface e cenário. No que diz respeito a 

criatividade teatral, Vygotsky (2014, p. 87) 

verbal, a dramatização ou a representação teatral é o gênero mais frequente e comum da 

 

[...] A representação teatral está mais próxima e mais diretamente ligada às 
brincadeiras do que qualquer outra forma de expressão artística. Ela é a raiz de toda 
a criatividade infantil e por isso é a mais sincrética, isto é, contém em si elementos 
das várias modalidades de expressão artística. E é por isso, sem dúvida, que a 
representação teatral infantil tem um enorme valor, pois é fonte de inspiração e de 
material para os diferentes aspectos da criatividade infantil [...] (VYGOTSKY, 2014, 
p. 89) 

Para esta atividade, utilizou- Bodystorming o design 

de interação45 para fomentar ideias, é uma técnica criativa que visa imaginar e interagir com o 

                                                 
45 Entenda-se por design de interação, uma área do design especializada no projeto de artefatos interativos, como 

websites, jogos eletrônicos e softwares. (Nota da pesquisadora) 
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objeto como se ele já existisse, utilizando-se a improvisação para tentar chegar a conclusões 

práticas sobre a interação pretendida. O Bodystorming, de acordo com o esquema de 

representação pedagógica demonstrado na Figura 67, se ajusta a esta etapa da pesquisa, pois, 

de acordo com Schleider et al (2010, p. 50)46, é um método que utiliza um fluxo simulado de 

interações bem definidas para os projetos de investigação de campo.  

Figura 67 - Esquema de representação pedagógica da técni  

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora adaptado de Bouchenau e Suri (2000) 

Esta técnica visou a improvisação dos artefatos a fim de obtermos insigthts mais 

profundos para o desenvolvimento do jogo. Neste sentido o grupo atuou fisicamente para a 

improvisação das sequências de cenas e movimentos, garantindo assim, apropriação das 

atividades no contexto da prática (BOUCHENAU.; SURI, 2000, tradução minha)  

Para a execução desta técnica utilizou-se imagens impressas e objetos de sucata, 

como mostra a Figura 68. O grupo atuou como engines humanas 47,  a fim de efetuarem os 

processos realizados pelo computador (ALVES, et al, 2015 p. 158). Ao representarem os 

elementos como se fossem o prórpio computador, as crianças, as pesquisadoras e o bolsista 

perceberam como o jogo se comportaria e quais elementos precisavam ser aprimorados, 

modificados e até mesmo acrescentados no jogo. Foi possível verificar as expectativas das 

crianças, que fizeram suas análises e deram suas sugestões.   

                                                 
46 Tradução minha. 
47 Entenda-se engine, como um programa de computador e/ou conjunto de bibliotecas, para simplificar e abstrair 

o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real, para videogames 
e/ou computadores. (Nota da pesquisadora) 
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Figura 68 - Apresentação dos elementos para a dramatização do jogo para o grupo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

As imagens foram analisadas pelo grupo, a Figura 69 representa o grupo definindo a 

 fim de 

adequar o uso das imagens aos objetivos do jogo, cada componente da equipe representou um 

elemento.  

Figura 69 - Crianças definindo a dramatização do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

As próprias crianças definiram suas atuações, escolheram as representações das 

componentes do jogo, jogaram/atuaram, revisaram suas atuações e fizeram suposições sobre o 

seu funcionamento. Diferentes formas de criatividade infantil, como técnica, cênica, verbal, 

artística e dramática, estão presentes nas representações teatrais (VYGOTSKY, 2014, p. 91). 

Este tipo de atividade incentiva a criança, proporcionando-lhe um intenso exercício da 

imaginação criativa e sua materialização.  
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Durante a dinâmica as crianças iam trocando de representação, ora eram inimigo, ora 

eram o jogador, ora representavam um obstáculo (Figura 70). A depender da figura 

selecionada, a criança deveria assumir o comportamento correspondente à sua representação 

no jogo, ou seja, o comportamento do jogador, representava a criança com a sacola na mão 

tentando catar os itens de sucata para conseguir pontos e fugir do inimigo; a lixeira, que era o 

inimigo, se comportava tentando atacar o jogador, as sucatas deveriam ser coletadas pelo 

avatar, o buraco deveria ser desviado, era um obstáculo, assim como os livros. A pergunta de 

Leonardo à pesquisadora durante o planejamento da cena revela o seu entendimento quano à 

movimentação da personagem:  a lix As 

- Diz Adriana. Leonardo segue fazendo suposições, imaginando, gerando ideias 

para o jogo:

atrás da  

Figura 70 - Leonardo e Raphael representando elementos do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

O grupo discutiu algumas ideias depois de terem simulado o jogo pela segunda vez, 

fazendo suposições de como continuaria: quando o brinquedo estivesse montado, começaria 

tudo novamente?; se a lixeira pegasse a criança, ela perderia tudo?; as conquistas do jogador 

seriam perdidas e começaria tudo outra vez?; o que aconteceria com os itens coletados se 

começasse tudo outra vez? As crianças dão sugestões: Leo diz; 

sen [...] r moedas e 

ir lá onde tá escrito loja, clicar e aparece um monte de coisas, aparece pra gente comprar 

vida, e também pra comprar uma roupa! Aí a gente clica em comprar, comprou o que deu o 

 A escala 20 detalha como aconteceu esta atividade. 
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Escala 20 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 2 Design: Bodystorming 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela  e Leonardo                                     Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                       Tempo de duração: 15:40 às 17:25 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  
16/ 

outubro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 Criação  
Fase 2  Design  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 2: Definição do Design do jogo 
 dramatização do jogo Bodystorming  

 
    5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: 
Compreender o processo de desenvolvimento e elencar elementos para o projeto do jogo. 
As pesquisadoras em roda de conversa, explicam que farão um teatro para dramatizar a história. Repassam as etapas que já 
foram definidas, e explicam que o personagem terá que pular os obstáculos, fugir do inimigo, coletar lixo em uma escola, e 
quando a sacola brilhar ele pode montar um brinquedo. A pesquisadora Karla levou imagens de livros, buraco, ventilador 
que são os obstáculos. Também imagem de uma lixeira e alguns materiais de sucata, orientam as crianças a imaginar o jogo 
para dramatizar. As crianças escolhem as personagens, e definem a função de cada um, se posicionam intercaladamente 
para iniciar e Leo lemb E o  Não, vai ter que pegar os 
brinquedos, lembra que eu fale
recicláveis intercalados entre os obstáculos, começam a simulação, Vitória é a personagem, enquanto jogam percebem o 
grau de dificuldade, ou o que está fácil demais, como a lixeira terá que agir, e vários detalhes na dinâmica do jogo, como 
quando a sacola brilha é hora de montar um brinquedo, Manu que agora faz o papel da criança simula ter montado um 
boneco com os maté Muito bem, montou o brinquedo e passou de fase, e o brinquedo ganhou 
vida! E aí ganhou o que? Pontos? As crianç Tem que mudar o cenário, senão vai ficar 

 É, mas aí tem que criar outras fases né? Mas fazer esta fase já dá p - 
Diz Adriana. Vitória tem uma ideia, que o boneco volte ao início, Karla então explica que por enquanto ele não vai, que irá 
voltar com os elementos, e o grupo faz várias hipóteses, de como seria esta parte do jogo. Adriana diz que o brinquedo que 
a criança mon e a criança não catar lixo que seja reciclável, a lixeira fica forte para correr 
atrás da Que tal se o menino ou menina souber Dá chutes na 

- Diz Adriana. O grupo então começa a dar sugestões de golpes e de como derrotar a lixeira, Raphael 
acompanha tudo calado, e começa a se agitar, Karla percebe que ele que
alguma coisa? O menino começa a gesticular com a mão e fala palavras soltas, dando a entender que deve se pular por cima 
da lixeira. Durante a dinâmica Raphael não fala, mas participa de tudo. O grupo segue agitado, tentando encaixar onde 
ficarão as moedas para pegar, e como enfraquecer a lixeira. Leo dá uma sugestão, mas fala muito rápido, Karla pede a ele 
para repetir com calma, ele diz que  que coleta moedas e ir lá onde tá escrito 
loja, clicar e aparece um monte de coisas, aparece pra gente comprar vida, e também pra comprar uma roupa! Aí a gente 
clica em comprar, comprou o que deu o dinheir
fazem uma nova simulação do jogo. No momento seguinte fazem uma roda de conversa para analisar o jogo, Karla sugere 
que desenhem aquilo que ficou registrado na cabeça deles, Adriana ressalta que o jogo é na escola, e Vitória sugere que seja 
uma escola de terror assustadora, e Adriana adverte que não podem ficar mudando todo momento, pois desta forma não 
terminarão o jogo. Raphael termina se  que o Rapha desenh sponde baixinho, 
e quem repete o catando 
lixo Vitória desenha as imagens que utilizaram na encenação, Leo desenha uma lixeira robô, e insere objetos novos como 
uma cadeira, Manu desenha o ambiente da escola e introduz os obstáculos. Adriana sugere que o menino empilhe caixas 
para pular por cima da lixeira, e pede ao grupo que foquem na lixeira, para dar sequência as ideias do jogo, Leo então faz o 
desenho de um _Vocês acharam divertido a lixeira correr atrás da criança?  Eles dizem que 
sim, Vitória para diversas vezes seu desenho para dar novas ideias. Adriana recolhe os desenhos e libera as crianças. 

 

 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Durante as simulações as crianças se comunicaram, trocaram ideias, deram sugestões 

sobre o mesmo problema. Neste processo, houve um complexo de significações em que as 

crianças planejaram situações novas, criaram estratégias para lidar com as situações, 

ampliaram sua linguagem verbal com a mediação das improvisações e dos elementos do jogo, 

assumindo outros sentidos para as suas ações. A Figura 71 revela o momento em que as 

crianças e pesquisadora discutem sobre a funcionalidade do jogo. Neste contexto

criatividade da criança assume um caráter de síntese: os domínios intelectual, emocional e 

 (VYGOTSKY, 

2014, p. 90). Quando as crianças discutem, analisam, recriam as situações, reformulam as 

ações de personagens e elementos do jogo, exercitam a sua capacidade de imaginação e 

organização das ideias. 

Figura 71 - Crianças discutem e avaliam o jogo depois da dramatização 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

A discussão das ideias durante a atividade de Bodystorming passa pelo processo de 

mediação simbólica, ilustrado na Figura 72, em que os elementos do jogo e a intervenção dos 

adultos, passam a mediar a ação das crianç  [...] tem a possibilidade 

de pensar em objetos ausentes, imaginas eventos nunca antes vividos, planejar ações a serem 

realizadas em momentos posteriores. Esse tipo de atividade psicológica é considerado 

1993, p. 26) A atividade de dramatização cria possibilidades de 

alterações de comportamento intencional, à medida que este comportamento é gerado de 

acordo com os interesses e as possibilidades que os instrumentos da mediação proporcionam.  

Considera-se que esta atividade possibilita o aprimoramento das funções psicológicas 

das crianças, 

característica essencial é a estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos 

artifi , 

ou seja, no caso do teatro a criança entra em contato com estímulos artificiais que 
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voluntariamente atuam na mudança do seu comportamento, gerando novas perspectivas de 

aprendizagem.   

Figura 72 - Esquema de representação da atividade de Bodystorming 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Vygotsky (2007, p. 33) e Oliveira (1993, p. 27) 

Como resultado pedagógico, o processo de mediação simbólica, frequentemente 

vivenciado nas situações de aprendizagem na escola, coloca a crianças em situações de 

desenvolvimento, em que as funções psicológicas superiores são constantemente estimuladas. 

Ao que se refere às funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores, Oliveira 

(1993) esclarece que fundamentalmente Vygotsky dedicou-se a estes estudos. 

[...] Isto é, interessou-se por compreender os mecanismos psicológicos mais 
sofisticados, mais complexos, que são típicos do ser humano e que envolvem o 
controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo 
em relação às características do momento e do espaço presentes. (OLIVEIRA, 1993, 
p. 26) 

Assim como em outras atividades escolares, o teatro, a dramatização, a 

representação, requerem da criança o exercício da imaginação e da criatividade. Com esta 

prática, a ação da criança assume um caráter intencional, Vygotsky afirma que, 

[...] Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de 
operações que exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado dessas 
operações favorece enormemente o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores enquanto ainda estão em fase de amadurecimento. Isso se aplica também 
ao desenvolvimento dos conceitos científicos que o aprendizado escolar apresenta às 
crianças. (VYGOTSKY, 1998, p. 131) 

Com vistas a gerar um material simbólico de representação da dramatização feita 

pelas crianças, foi necessário registrar as atividades realizadas nesta seção, as crianças foram 

convidadas a registrarem por meio do desenho as cenas e movimentos imaginados no teatro, a 

fim de dar sentido aos processos de comportamento gerados, em que o uso da consciência e o 
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controle deliberado entraram em ação pelo ato de representar. A Figura 73 representa o 

momento do registro das versões do jogo. 

Figura 73 - Crianças desenham suas versões de jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Durante o momento em que as crianças estavam registrando as cenas imaginadas a 

partir das simulações do teatro, surgiram outros pontos de vista, outras ideias para compor o 

jogo, ou seja, no ato de desenhar, a criança cria outras conexões sobre a realidade. Ferreira, 

apoiada nos preceitos de Vygotsky, explica como o desenho, utilizado como instrumento 

mediador nas representações da imaginação da criança, é uma importante ferramenta para o 

amadurecimento das atividades intelectuais. 

[...] Desenhar, como atividade humana implica funções psicológicas superiores 
como a percepção, a atenção, a memória, a imaginação, é constituída e mediada por 

desenho  desde o rabisco até figuras mais elaboradas  pode adquirir o caráter de 
instrumento simbólico, o estatuto de signo. Como signo, o desenho pode ser uma 
ferramenta pedagógica que dirige a mente e a conduta da criança, atuando como 
mediador no desenvolvimento das funções psicológicas[...] (FERREIRA, 1998, p. 
47) 

Depois de desenharem, as crianças apresentaram suas produções para o grupo, o 

impasse de todos estava em derrotar a lixeira, foi a dificuldade comum encontrada entre eles. 

Algumas sugestões foram levantadas, o trecho a seguir revela como a derrota da lixeira foi 

processo de pensamento, como uma forma de organizar as ideias.  

e a criança não catar lixo que seja reciclável, a lixeira fica forte para 
correr atrás da Que tal se o menino ou menina 
souber - Diz Adriana. 
O grupo então começa a dar sugestões de golpes e de como derrotar a lixeira, 
Raphael acompanha tudo calado, e começa a se agitar, Karla percebe que ele quer 

 menino começa a 
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gesticular com a mão e fala palavras soltas, dando a entender que deve se pular por 
cima da lixeira. (Extraído da Escala 20) 

A Figura 74 apresenta os desenhos com as ideias de cenário produzidos pelas 

crianças. O grupo continuou ao final da seção com o impasse sobre o que fazer para a derrota 

da lixeira, levando em consideração que era preciso que o jogo ficasse divertido, ficamos 

todos de pensar numa maneira de derrotá-la, para discutir em grupo na próxima seção.  

Figura 74 - Desenhos dos protótipos do cenário e elementos do jogo 

 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Cada criança foi entregando e explicando seu desenho para a equipe

os objetos reais, a criança expressa o significado e o sentido das coisas que vê. Portanto, o 

que ela desenha não é a realidade material do objeto, mas a realidade conceituada. É essa a 

realidade percebida [...]48 sse momento, em que as crianças 

conceituam a realidade em seus desenhos, revela-se no trecho na Escala 20, assim transcrito: 

 Rapha responde baixinho, e quem repete é 

 O menino desenhou a sala da professora Camila, e incluiu o 

menino catando lixo, Vitória desenha as imagens que utilizaram na encenação, Leo desenha 

                                                 
48 Grifos da autora. 
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uma lixeira robô, e insere objetos novos como uma cadeira e Manu desenha o ambiente da 

escola e introduz os obstáculos.  

Ao final da seção Leo entrega um desenho para Adriana, desejando um bom final de 

semana, a Figura 75 apresenta o desenho feito por Leonardo. 

Figura 75 - Desenho de Leonardo ao final da seção  

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

5.1.2.2 Seção 2 - Prototipar personagens 

A seção iniciou com uma discussão a respeito de como derrotar a lixeira. Na 

dramatização que realizamos percebemos a dificuldade que tivemos em derrotá-la e surgiram 

várias ideias sobre isso, mas não havíamos decidido como isso iria acontecer:  

Manu é a primeira a dar uma ideia o jogo tem um armário, e quando alguém 
entra ele fecha. Aí quando a lixeira passar pra lá a gente entra, e quando ela passar 

, 
Adriana pergunta par Você tem alguma ideia para lixeira Rapha? E o 
menino acena afirmativamente a cabeça, gesticula com as mãos 

) 

Discutimos a partir das ideias geradas, Adriana anotou todas as sugestões do grupo 

para posteriormente decidirmos qual seria a melhor forma de derrotar a lixeira. Retomamos 

também a linha do tempo, para relembrar com o grupo as atividades já realizadas e situá-los 

sobre o que estávamos produzindo, a Figura 76 apresenta a timeline completada com as 

últimas atividades realizadas. Raphael se identifica nas fotos fixadas na linha do tempo e 

aponta com o dedo (ver figura na Escala 21Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

ternaliza processos sociais de experiência e comportamento, adotando 

para si processos significativos construidos socialmente. A internalização, na teoria histórico-

(FERREIRA, 1998, p. 54). Ao apontar com o dedo para a imagem, Raphael percebe o seu 
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significado, na atividade de apontar o menino associa e internaliza o significado da situação 

que está observando.  

Figura 76 - Registro cronológico Linha do Tempo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Depois de anexarem as fichas com as atividades na linha do tempo, a sequência desta 

seção, consistiu em elaborar com as crianças por meio de desenhos em papel, as personagens 

para o jogo. Nessa experiência, comumente utilizada na área do design, geralmente os 

desenhos são gerados à mão, utilizando simples instrumentos como lápis, palel e borracha, 

são representações superficiais de baixa fidelidade apenas construidas para se ter uma sketche 

da ideia do projeto que está em desenvolvimento.  

No caso desta experiência com as crianças, esses esboços serviram de base para a 

designer criar as artes do jogo, com as caracterísicas mais aproximadas possíveis do que foi 

imaginado, aproveitando a sugestão de todos.   

Na experiência com protótipos dentro da área do design, podemos identificar três 

tipos valiosos de atividades: 1) compreender as experiências existentes e o contexto do 

usuário (neste caso do aluno); 2) explorar e avaliar idéias de projeto; 3) comunicar idéias a um 

público (BOUCHENAU E SURI, 2000, p. 425, tradução minha) Estas atividades são 

enriquecedoras pois, de acordo com Vygotsky (2007, p. 21) estão relacionadas com o 

desenvolvimento da percepção e da atenção, mediadas pela fala e pelo uso de instrumentos. 

a percepção, as operações sensório-motoras e a atenção, cada uma das quais é parte de um 

21).  

As atividades de compreender, explorar e comunicar ideias, criam um ambiente 

dinâmico e complexo na relação da imaginação da criança. A experiência de prototipagem 
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contribuiu para a atividade criativa, ainda sem preocupação com elementos de layout, cores, 

disposições de imagens, tamanhos, as crianças produziram livremente. A (Figura 77). 

Figura 77 - Protótipos das personagens desenhadas pelas crianças 

 

 
Fone: dados coligidos pela pesquisadora  

Com as produções concluídas, cada um apresentou o seu desenho, como descrito no 

texto da Escala 21: Manu deu o nome do seu personagem de Camila e disse que ela é, 

vaidosa, corajosa, inteligente bondosa e generosa. Raphael criou o Rapha, e o definiu como, 

devagar, corre, pula e quando chega em casa ele é esperto. Vitória criou duas personagens, a 

Manuela e o Leo, a Manu é alegre, linda, vaidosa, e gosta dos meninos, o Leo não gosta de 

meninas, é caridoso, fofo e bonzinho. Leo criou o Alex, que joga futebol e vídeo game, e ele 

gosta de ajudar pessoas, andar de bicicleta e mora nos Estados Unidos. A Escala 21 

demonstra com mais riqueza de detalhes como a seção aconteceu e as ricas trocas de ideias 

que ocorreram entre as crianças e pesquisadoras.  
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Escala 21 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 2 Design: Personagens 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                                  Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                   Tempo de duração: 15:40 às 17:25 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

2 
 

 
Data  
23/ 

outubro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 2  Design  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 2: Definição do Design do 
jogo  prototipação das personagens para o 
jogo (o avatar para a escolha do jogador)  

 
     5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: Produzir os protótipos das personagens para o jogo. (o avatar) 

quando alguém entra ele fecha. Aí quando a lixeira passar pra lá a gente entra, e quando ela passar pro outro lado a gente sai 

Rapha? E o menino acena afirmativamente a cabeça, gesticula com as mãos 
mundo quem? O menino tá andando lá pelo jogo, daí a lixeira vem querer pegar o menino não é? Não foi assim que nós fizemos o 

   - indaga Adriana, 
o menino confirma acenando com a cabeça. Leo sugere que tenha um botão e aperte para pular, quando a gente chega faz 
contagem regressiva a partir do 10, o lixeiro abre um buraco no chão e a lixeira cai, Vitória também Primeiro tem 
uma menina, ai tem isso aqui né(aponta para o armário)e tem um livro né, a gente ia lendo o que tá dentro, aí fica lendo o livro 
todo e tá escrito dentro como derrotar a lixeira, Adriana junta as ideias e explana para as crianças, eles gostam e ficam agitados, 
passada a euforia, o grupo analisa a linha do tempo, e observa onde estão no momento, registram em papel o jogo escolhido, bem 
como as etapas das semanas anteriores e fixam na linha do tempo, Adriana explica que tudo que definiram até aqui era conceito de 
jogo e que agora estão na etapa do design, e explica que no jogo esta é a etapa de desenhar as coisas, as pesquisadoras entregam 
folhas e diversos lápis para as crianças e elas começam então a desenhar a criança d Fessora, posso 
desenhar só a cabeça dele? Seri iz Adriana, e Karla 

Tem que ter sapatinho , a roupi Não faz mal Manu, isso vai 
servir, para uma pessoa que é desingner que faz no computador, pra da ideias pra ela, aí ela vai pegar as ideias de vocês e tentar 

tal 
Vitória imita o choro de um bebê, todos se concentram nos desenhos. Adriana questiona Vitória se ela acredita que a roupa que ela 
desenhou para seu personagem, é confortável para uma aventura, para correr. Rapha mostra seu desenho, Leo diz: le é maior 
que a casa dele , Manu observa o desenho e diz : ão é Por que o menino 
é tão gran Como é o Rapha no jogo? Ele é rápido ou 

- - diz Rapha, Adriana mostra o desenho de Leo e questiona se 
ele se desenhou, ele diz não ser ele, mas que seria legal se fosse, Adri

ada criança descreveu as características da sua personagem. Adriana ajuda Vitória a registrar as características da 
E esse seu, o que ele gosta, o 

Ele não gosta Muito 
Manu diz: Que Me dissesse 

que é carente, explica o  menina diante da explicação de Manu sobre caridoso ajudar as crianças, Vitória muda 
para caridoso. Manu não quer colorir seu desenho. Os desenhos foram recolhidos e mostrados um a um para o grupo, Manu 
nomeou a personagem de Camila e disse que ela é, vaidosa, corajosa, inteligente bondosa e generosa. Raphael criou o Rapha, e o 
definiu como, devagar, corre, pula e quando chega em casa ele é esperto. Vitória criou duas personagens, a Manuela e o Leo, a 
Manuela é alegre, linda, vaidosa, e gosta dos meninos, o Leo não gosta de meninas, é caridoso, fofo e bonzinho. Leo criou o Alex, 
que gosta de jogar futebol e vídeo game, e ele gosta de ajudar pessoas, andar de bicicleta e mora nos Estados Unidos. Acaba a 
apresentação de todos os personagens, as pesquisadoras pedem que as crianças escolham um, e cada um escolhe o seu, Adriana 
sugere levar todos a uma designer para a partir dos desenhos deles, criar uma personagem, as crianças lamentam, pois queriam 
usar os seus próprios desenhos, Karla explica que usará um pouco de cada desenho, e isso chama se colaboração. 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Como se pode apreciar nos diálogos transcritos na Escala 21, as crianças elencaram 

características reais aos seus desenhos, significaram, justificaram suas escolhas e nomearam 

, faz isso numa sequência 

desenho, Ferreira (1998) explica: 

A figuração é uma das formas de apropriação da realidade e permite a manipulação 
das imagens e dos objetos reais. A figuração apresentada no desenho é dotada de 
significado e, como produto de uma atividade mental da criança, reflete sua cultura e 
seu desenvolvimento intelectual. Quanto mais privilegiado for o ambiente cultural 
da criança, maior será sua possibilidade de criar figurações. Quanto mais a criança 
amplia suas relações intersubjetivas e culturais, maiores as probabilidades de 
aumentar o seu repertório de imagens mentais (FERREIRA, 1998, p. 44).  

Muito mais que uma forma de expressar suas ideias e sentimentos, o desenho da 

criança, os artefatos produzidos, as falas e as suas ações nas atividades realizadas, traduzem 

suas impressões e saberes relacionados com a sua experiência e vivência. As experiências 

passadas, tanto as do cotidiano das crianças, quanto aquelas pelas quais o grupo foi submetido 

nas atividades propostas pelas pesquisadoras, foram geradoras do que Vygotsky chama de 

instrumentos psicológicos , os signos, entendidos como estímulos artificiais, ou autogerados, 

incorporados como um estímulo auxiliar de controle do comportamento. 

conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do 

desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na 

 

Ao final da seção, todos os desenhos foram colocados na mesa para decidirmos qual 

personagem escolheríamos. Depois das discussões sobre as personagens criadas, decidimos 

pela sugestão de Adriana, levar todos os desenhos para a designer que trabalharia com a ideia 

de todos, aproveitando detalhes de um e de outro num processo de colaboração, onde o que 

cada um fez seria valorizado, e serviria para construir as novas personagens. Na próxima 

seção apresentaríamos as criações da designer. As crianças continuaram desenhando 

livremente e a seção termina.  

5.1.2.3 Seção 3 - Prototipar os brinquedos que criam vida 

Neste dia, o grupo trabalhou inicialmente na revisão dos desenhos das personagens 

criados pelas crianças na semana anterior, e que seriam aprimorados pela designer49. 

                                                 
49 A designer não aparecia nos nossos encontros com as crianças, a pesquisadora Adriana fazia a ponte entre ela 

e o grupo, encaminhando via e-mail as artes geradas para que ela desenvolvesse de acordo com as 
características das produções dos protótipos. (nota da pesquisadora)  
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Apresentamos às crianças os originais produzidos por elas e comparamos com os que a 

designer construiu a partir dos sketches das crianças. A Figura 79 apresenta a pesquisadora 

mostrando a arte elaborada pela designer.  

Figura 78 - Cenários e elementos criados pela designer a partir dos protótipos das crianças 

 

 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

As crianças reconheceram suas ideias e analisaram o que havia de comum entre os 

desenhos. A Figura 78 apresenta os cenários e elementos do jogo criados pela designer a 

partir dos protótipos desenhados pelas crianças. Explicamos que na semana anterior havíamos 

criado as personagens e nesta seção a proposta era de criarmos os brinquedos recicláveis, para 
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Figura 79 - Apresentação dos cenários criados pela designer 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

A Figura 80 mostra o momento da produção dos protótipos. No início da seção 

demonstramos novamente como aconteceria no jogo, como funcionaria a coleta dos itens, 

Adriana espalhou os itens no chão e repetimos o Bodystorming, demonstrando que ao final da 

coleta deveria haver algum brinquedo que pudesse ser montado. Adriana releu o que ficou 

definido sobre a mecânica do jogo e a partir disso, esse momento foi o de criação dos 

brinquedos que farão parte do mini game do jogo: os brinquedos recicláveis que ganham vida. 

Desta vez os desenhos deveriam fazer referência aos objetos de sucata, representando que de 

fato seriam recicláveis, diferente da primeira oficina, que quando transformaram suas criações 

em desenhos não fizeram referência aos materiais de sucata que haviam utilizado. 

Figura 80 - Produzindo protótipos dos brinquedos que ganham vida com sucata 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Retomamos com as crianças os brinquedos criados nas seções do desenvolvimento 

da história coletiva, colocamos sobre a mesa os materiais utilizados naquela seção: sucatas 

como bobs de cabelo, canudinhos, pedaços de EVA, tiras de tecido, grampos de roupa. 
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Pedimos que depois de criados os brinquedos eles fizessem os registros por meio de desenhos, 

isso facilitaria mandarmos as imagens para a designer.  

Nesta seção os alunos foram novamente convidados ao exercício da imaginação 

criativa. A Figura 81 apresenta as criações das crianças a partir das sucatas e o desenho feito a 

situação imaginária pode ser considerada como um meio para desenvolver o pensamento 

 Quando a criança imagina, ela coloca em 

funcionamento o pensamento abstrato, sua imaginação está no pensamento sob a forma de 

conceitos. A combinação de elementos que num primeiro olhar não fazem sentido, é 

resultante de tudo o que a criança observou, viu, ouviu e aprendeu, e que agora se transforma 

em algo novo, resultante da sua atividade criativa. 

Figura 81 - Produção dos protótipos dos brinquedos com sucata 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

No que diz respeito ao ato de imaginar, Vygotsky (2003, p. 153-155), em seus 

estudos sobre as funções da imaginação, defende a ideia de que a função básica da 

imaginação é a de organizar formas de comportamento que ainda não ocorreram, enquanto 

que a memória busca repetir o que já existiu para organizar a experiência. Desse modo, 

Vygotsky define que as funções da imaginação são completamente diferentes, mas estão 

intimamente relacionadas: 
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a) Função sucessiva: importante para o professor no que diz respeito aos 

conhecimentos que não ocorreram de maneira direta na nossa experiência, mas 

são constituídos socialmente, os conhecimentos escolares das ciências, em que 

o professor precisa buscar nas experiências anteriores dos alunos, os conceitos 

já existentes para que seja construída uma compreensão adequada do novo 

tema; 

b) Função emocional: ao transmitir diversas noções ao aluno, é preciso provocar a 

emoção, não se preocupando somente com o material, assim a fantasia se 

transforma numa nova função que permite à criança desenvolver suas 

inclinações naturais;   

c) Função educativa: esta terceira função consiste na organização do 

comportamento da criança de modo que seu comportamento cotidiano se 

organize para que ela possa se desenvolver para o futuro. 

As funções da imaginação estão presentes na atividade desta seção, sendo que as 

crianças foram convidadas a colocar em prática as três funções da imaginação definidas por 

Vygotsky. A função associativa, foi colocada em prática quando imaginaram a criação de 

brinquedos recicláveis com objetos que pareciam não fazer conexão, buscaram na memória 

elementos de brinquedos que já conhecem e transformaram a sucata em algo com significado, 

a função emocional, foi praticada quando significaram a criação com o objetivo de criar um 

elemento para o jogo de sua autoria e por último a função educativa, que permitiu às crianças 

formas de comportamento que ainda não existiam na sua experiência, ou seja, analisar os 

desenhos, pensar em como eles poderiam surgir no jogo e como a designer o faria para 

transformá-los numa versão digital. 

Todos conseguiram criar algo, com maior ou menor grau de dificuldade todos 

contribuíram com suas criações para o jogo. Raphael precisou de ajuda, mas construiu seu 

brinquedo que nomeou de robô, para ele aproveitamos para o segundo brinquedo o foguete 

que já havia sido criado. Leonardo imaginou um boneco, o desenhou com um elemento de 

sucata que não estava entre os objetos que tínhamos levado, uma lata de Nescau, com a sucata 

disponível Leonardo criou o siri. Vitória criou uma sereia, utilizando uma caixa de giz de 

cera, que também não fazia parte dos objetos que disponibilizamos, depois criou também um 

elefante, o elefante foi desenhado sem usar as sucatas, com a ajuda da pesquisadora ela fez a 

correspondência com os objetos que poderiam ser utilizados para fazê-lo de sucata. (Figura 

82) A intenção foi de deixar a criatividade fluir, sem a preocupação de restringir o uso dos 
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objetos que colocamos à disposição. A Escala 22 apresenta a atividade de criação dos 

brinquedos. 

Escala 22 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 2 Design: Fazer os 
brinquedos 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael e Leonardo                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                        Tempo de duração: 15:40 às 17:20 h  

N
. s

eç
ão

 -
 0

3 
 

 
Data  
03/ 

novembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 2  Design  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 2: Definição do Design do 
jogo- produção dos protótipos dos 
brinquedos recicláveis para o mini game 

 
5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
Produzir os protótipos dos brinquedos recicláveis que ganham vida.  
Nesta seção, as pesquisadoras, trouxeram os brinquedos que as crianças confeccionaram com materiais 
recicláveis, colocaram sobre a mesa juntamente com os desenhos que as crianças fizeram na sessão anterior. O 
grupo então retoma a seção passada relembrando o que aconteceu, Adriana questiona cada um sobre seu 
desenho feito e comparam com as produções da designer. Todos gostaram dos protótipos, a pesquisadora 
explica que com os desenhos aprovados, agora eles serão produzidos para o meio digital.  

_O foguete, cadê o foguete do Rapha? Aqui ó! O 
Rapha fez um robô! Então vamos ver aqui!  Adriana segue anotando tudo, pois todas as decisões vão ser 

com E a nossa linha do tempo fessora? Adriana diz: 
 linha do tempo? Da última vez, sem Eu não vi -  

estavas! Lembra que colamos na parede? Diz a pe
 

As crianças começam a produzir os brinquedos que criam vida a partir dos mesmos materiais que 
disponibilizamos num dos primeiros encontros com o grupo quando produzimos a história coletiva. Quando a 

Nescau Nescau
Pergunta a Uma lata de Nescau,   diz Leonardo Mas é tipo um 
robô ou é tipo uma pessoa  Ah sei lá tipo não  - diz o menino sorrindo, 

Um brinqu - Conclui Um menino lata de Nescau
Vocês acharam destas possibilidades? (referindo se aos desenhos), vocês acham que a nossa artista vai criar 

alguma coisa - diz Vitór E agora, o que falta a 
gente definir para nosso jogo? Tá tudo  ais ou menos, falta alguma coisa e eu não tô 

a com os 
brinquedos recicláveis produzidos por eles, Manu falt A gente podia fazer assim 
ó: tem o dinheirinho, tem uma loja, os brinquedos tão em fila assim, aí tem uns brinquedos que tão liberados ou 
não, tem que pegar os brinquedos pra passar de nível, quando chegar de nível pega as moedinhas pra comprar 

  
 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Ao final da atividade, todos revisaram o que tinham criado, nomearam seus desenhos 

e fizeram o levantamento dos materiais utilizados para criá-los. De acordo com Ferreira 
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(1998, p. 48), [...] a criança ao nomear seu desenho faz isso numa sequência evolutiva

autora destaca ainda que ao fazer uso desse instrumento a criança organiza o seu pensamento. 

O desenho da criança tem relação direta com sua fala egocêntrica, comandando-o, e, 
à medida que esse vai evoluindo na sua complexidade, mais se comprova a função 
do signo na fala, que se constitui como ferramenta apropriada para a organização da 
atividade racional. Constitui-se, portanto, como elemento mediador na atividade 
mental da criança e no desenvolvimento de funções psicológicas tais como 
percepção, atenção, memória, organização, vontade [...]. Evoluindo a fala e o 
pensamento, a criança evolui sua atividade de desenhar. Tal evolução é decorrente, 
também, da internalização das práticas sociais e dos signos. (FERREIRA, 1998, p. 
49) 

No que se refere ao desenho como atividade evolutiva para o desenvolvimento 

infantil, o ato pedagógico de envolver os alunos em atividades criativas com desenhos parece 

ser de suma importância para o desenvolvimento cognitivo de crianças idade escolar. Por 

meio do desenho as crianças podem registrar o que sabem, materializar sua criação 

imaginária, dar significado ao conhecimento adquirido. Nos grupos heterogêneos, o trabalho 

com desenhos pode ser uma estratégia para o trabalho inclusivo, uma vez que cria condições 

às crianças que ainda não são alfabetizadas de expressarem seu conhecimento utilizando essa 

ferramenta, o desenho é uma forma efetiva de comunicação com o mundo exterior. 

Figura 82 - Protótipos dos brinquedos que criam vida sem material concreto 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Com os protótipos criados (Figura 81 e Figura 82), explicamos às crianças que a 

designer iria desenvolver uma primeira versão da arte para o mini game, assim que ficasse 

pronto levaríamos para a aprovação. Adriana explicou que enviaria para a artista as 

fotografias dos desenhos deles, junto com o objeto construído com as sucatas. Assim ela teria 

elementos, o mais semelhante possível das produções das crianças. Na próxima fase o grupo 

será submetido a etapa de desenvolvimento, detalhada no próximo item deste capítulo.  
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5.1.3 Fase de DESENVOLVIMENTO  

Nesta fase o trabalho foi realizado pelos 

acadêmicos e designers, transpondo o que foi 

planejado com as crianças para o meio digital, 

com a utilização de uma linguagem 

computacional.  

Esta foi a fase de implementação do 

jogo na plataforma alvo, o que consistiu na utilização de uma linguagem de programação 

utilizando engine de jogos, neste caso a Unity, uma ferramenta de desenvolvimento de jogos 

digitais. A tecnologia foi escolhida de acordo com o tipo de jogo que foi sendo desenvolvido, 

esta etapa consistiu em alinhar os conhecimentos específicos da área de computação com o 

que foi criado pelo grupo.   

Enquanto os designers iam desenvolvendo os protótipos da arte para o cenário, 

personagens e outros elementos do jogo, o acadêmico teve o papel de desenvolver os 

protótipos de programação e apresentar para o grupo, assim, o jogo foi sendo construído em 

etapas e esse processo foi acompanhado e validado pelas crianças. Na apresentação dos 

protótipos do jogo, as pesquisadoras e acadêmicos explicaram como o computador se 

comportava à medida que os comandos iam sendo feitos pelo desenvolvedor, para que as 

crianças compreendessem que o computador só executa os comandos do desenvolvedor, ou 

seja, o computador só faz o que é nele programado. 

Durante o acompanhamento das crianças, o desenvolvedor mostra a linguagem de 

programação que é utilizada a fim de que compreendam que as ações que o computador 

executa são instruídas pelo desenvolvedor, dessa forma os assets50 desenvolvidos pela 

designer vão sendo colocados no jogo pouco a pouco, dando visibilidade dos primeiros 

movimentos das personagens e cenário.  

O grupo, nesta fase fica encarregado de avaliar se o que foi planejado está de acordo 

com o que está sendo desenvolvido. Para algumas avaliações foi apresentado ao grupo alguns 

protótipos em Power Point©, para que aprovassem as artes dos brinquedos antes de serem 

programados dentro do jogo. O acadêmico foi inserindo na programação os assets que foram 

sendo desenvolvidos pelos designers, deste modo, as crianças foram percebendo a evolução 

                                                 
50 Componentes gráficos e sonoros de jogos (nota da autora). 
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do jogo de uma forma gradativa. O planejamento desta fase, dependeu sempre da produção 

dos designers e programadores. 

5.1.3.1 Seção 01 - Avaliar primeiro protótipo do jogo 

Nesta seção o programador apresentou o primeiro protótipo do jogo em meio digital, 

as crianças observaram atentas para avaliarem como estava sendo feita a programação. O 

bolsista sentou-se com as crianças e explicou como funcionava a linguagem de programação 

utilizada para colocar o jogo em funcionamento, a Unity. 

A apresentação gerou curiosidade nas crianças (Figura 83), Vitória logo percebeu 

que não havia a personagem da menina no jogo, Adriana explicou que aquela era uma 

primeira versão, e que logo isso seria programado.  

Figura 83 - Crianças testando a programação do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

As crianças queriam mexer, ver como funcionava a engine, Killian apresentou o jogo 

no ambiente de desenvolvimento, a Unity em 

casa, isso é possível, a pesquisadora explica que há uma versão gratuita. O bolsista apresentou 

crianças que a linguagem de programação não é a mesma utilizada pelas pessoas, é uma 

linguagem própria, o código de programação C Sharp

comandos são dados ao computador e os elementos do jogo se movimentam.  

Com relação a complexidade da linguagem de programação, Paula et al (2016, p. 13) 

apresenta uma discussão sobre a Criação de Jogos Digitais por crianças. No artigo intitulado 

Criar para aprender: discutindo o potencial da criação de jogos digitais como estratégia 

educacional, os autores problematizam a utilização de estratégias de desenvolvimento de jogo, 

por conta da complexidade de alguns procedimentos (como a estrutura da linguagem de 

programação), eles explicam que essa complexidade deve ser adaptada ao nível de 

conhecimento dos alunos.  
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[...] Assim, diferentemente do que pode parecer em um primeiro momento, é 
possível trabalhar com a criação de jogos digitais em diferentes faixas etárias, desde 
que as tarefas sejam adequadas ao público-alvo: uma proposta equivocada pode se 
tornar uma atividade frustrante, incapaz de contribuir para a formação dos alunos. 
(PAULA et al, 2016, p. 13)  

Sob esse aspecto, a participação do bolsista no suporte para a programação do jogo 

tornou-se imprescindível, sendo que a ferramenta de programação utilizada para a 

implementação do software utiliza uma linguagem complexa, e neste caso, seria inviável para 

os alunos com a faixa etária do público alvo da pesquisa, programarem o jogo com a 

utilização desta linguagem.  
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Escala 23 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 3 Desenvolvimento Versão 1 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Vitória, Raphael, Manuela e Leonardo                                       Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                        Tempo de duração: 15:40 às 16:30 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  
10/ 

novembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  

Fase 3 - Desenvolvimento 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 3: Desenvolvimento do jogo  
Apresentação do primeiro protótipo do jogo. 

 
    5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
Apresentar o primeiro protótipo do jogo no computador para avaliação e demonstrar como o jogo é 
programado. 
Nesta sessão, Killian mostra um protótipo do jogo desenvolvido pelo grupo, as crianças estão eufóricas, falam 
todas ao mesmo tempo, se aproxima o máximo possível da tela do computador para ver, Killian abre o jogo e 
começa a demonstração, mostra como ficou o menino do jogo. Enquanto as crianças exploram visualmente o 
prot Vocês lembram que explicaram pra gente como se fazia um jogo?   
Lembra que semana passada a gente trouxe uns desenhos da Patrícia? A partir daquele desenho digital, quer 
dizer de computador, agora o Killian tá colocando dentro do computador o programa, tudo isso aí que vocês 
estão vendo, chama Unity É um programa pra fazer jogo.  - Segue 

ba! eu vou baixa - diz Adriana. 
 - Quer saber Vitória. Killia

Que que é mapa? Pergun Mapa é pra onde É por onde o 
personag gunta 

- E o cen  Leo. O cenário é tudo 
Aham! Já visse 

como eles fazem um filme? Não fica bem com os efeitos e Então aí ó! Esse 
mapa que ele tá fazendo, depois vai ser substituído pela imagem lá que a artista tá desenhando, vai parecer uma 

teclas deverão 
utilizar, ele mostra na tela algo escrito e Adriana pergun Vocês estão vendo esse monte de escrito aí? 
Vocês sabem que linguagem é essa? Tem gente que fala, inglês alemão japonês, e essa é a língua do 
computador, qual o - responde Killian, e segue explicando as funções do 
teclado para os movimentos do jogo, cada criança faz uma tentativa de pular no jogo, e a pesquisadora faz mais 

Agora deixa o Killian mexer no programa pra ver o que a gente pode fazer 
diferente, pera aí um pouquinho! Vamos dizer que a gente não gostou do pulo dele, que está muito pequeno ou 
muito grande, aí o programador vai ter que ir lá e mexer no código, estão vendo ali estava 

do simulações para 
eles perceberem a diferença, e explica que podem mudar a velocidade com que o menino anda da mesma 
forma. 

   

 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Com a demonstração sobre a programação do jogo na engine, os alunos perceberam 

que a transposição de analógico para digital não é uma tarefa simples, isso requer 

conhecimentos específicos da área, o trecho a seguir exemplifica a especificidade dessa 

linguagem e como gera curiosidade para as crianças: 
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Responde Adriana. 

Killian seguiu mostrando quais as teclas deveriam ser pressionadas para que a 

personagem pulasse na plataforma, todos ficaram ainda mais curiosos e quiseram 

experimentar as ações de comando da engine. Para este tipo de comando era necessário 

utilizar valores numéricos, a depender da numeração o pulo poderia ser mais alto ou mais 

baixo, ou ainda a personagem poderia ficar sem movimentação. As crianças seguiram dando 

sugestões. A pesquisadora explica: a ver o que 

a gente pode fazer diferente, pera aí um pouquinho! Vamos dizer que a gente não gostou do 

pulo dele, que está muito pequeno ou muito grande, aí o programador vai ter que ir lá e 

. 

Vitória sugere informar 15 para a força do pulo da personagem, Killian comenta que com esse 

valor não vai pular nada, Manuela sugere 200... 1000... as crianças jogaram e viram que com 

1000 o personagem pulava bem alto e com 100000 ele sumia do jogo. Eles acharam isso 

divertido e brincaram com essas possibilidades. Além do pulo, a velocidade também foi 

testada.  

Um fator importante deste tipo de iniciativa é a possibilidade de associar esta 

atividade a conteúdos das disciplinas curricu

Ciência da computação, talvez a sua primeira associação entre essa atividade e conteúdos 

contemplados pelos currículos regulares esteja no campo das Ciências, da Matemática e das 

tecnologias[...]  et al, 2016, p. 13). A necessidade de uma correspondência numérica 

na programação foi percebida pelo grupo, ao brincar com os números, as crianças 

compreenderam as mudanças de comportamento da personagem, isso fez com que 

entendessem que programar um jogo, transp , requer também 

outros conhecimentos específicos das disciplinas do currículo, aprendidas na escola, como 

neste caso, a matemática.  

A próxima seção apresentará o segundo protótipo do jogo. 

5.1.3.2 Seção 02 - Avaliar segundo protótipo do jogo 

Nesta seção Killian apresentou às crianças a segunda versão do jogo para jogarem e 

avaliarem o novo protótipo, alguns elementos foram adicionados, a personagem caminhando 

com animação, alguns lixos para coletar e a lixeira com animação para derrotar o jogador. As 

crianças jogaram, foi possível movimentar a personagem, pular e andar.  

 



222 

 

Escala 24 - Oficina de criação de jogos digitais  Criação  Fase 3 Desenvolvimento Versão 2 

FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Leonardo, Raphael e Manuela                                         Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 03                                                          Tempo de duração: 15:40 às 17:00 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

2 
 

 
Data  
20/ 

novembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  

Fase 3 - Desenvolvimento 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 3: Desenvolvimento do jogo  
apresentação do segundo protótipo do jogo, 
teste e aprovação da arte  

 
     5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
Apresentar o segundo protótipo do jogo no computador para avaliação e demonstrar como o jogo é programado. 
Nesta seção o grupo desenvolve as possibilidades de movimentação da lixeira. Raphael desenha no quadro com canetão a 

lixeira fica mais ou menos aqui ó, só que daí tu não consegue pular por cima dela, só que você tem que passar por ela. Ela 

enhar algo relacionado 

Raphael imediatamente faz o desenho de setas, indicando que o menino pula 
por cima da lixeira, e desenha o menino já do outro lado. Manu observa atenta enquanto o colega desenha. Killian e 

lado? Pergunta Adriana à Raphael, ele concorda. Leonardo segue falando sobre a lixeira enquanto joga. Adriana diz: 

rdo e Killian seguem discutindo, Manu observa tudo. Karla sugere que 
Raphael coloque um imã no quadro para representar o botão, Manu levanta vai até o quadro e coloca o botão no desenho de 

ixo. Se ela foi derrotada ela 
morreu,  diz Adriana. Raphael desenha a lixeira toda amassada, 
caída. 
ficou toda amassada.  diz Karla. Raphael concorda. Manu vai ao quadro e também desenha a ideia que teve, para quando o 
menino salta por cima da lixeira, ela sugere que ao pular por cima da lixeira e apertar um botão um peso preso a cima seja 
cortado por uma tesoura
tem uma corda aqui segurando assim 16 toneladas, e aí quando ele aperta tem uma tesoura aqui, corta e a lixeira fica 
assim.  ma ideia boa também.  Diz Adriana. Depois das apresentações das ideias, Killian fez um esquema para 

ela vai ficar andando nesse raio aqui, ele vai ter que subir aqui em cima, apertar a alavanca para fazer a lixeira ficar parada 
- á 

fechada, vai tá parada, dá pra pular por cima também.  

Adriana segue com a explicação: 
que ela fica paralisada, daí tu vai, anda, pula por cima e se manda. Então volta a andar de novo, se tu voltar ali ela te pega. 

ofessora pode desenhar? Adriana  pode... então, acho que deu né? Karla 
 

 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Neste dia as crianças também avaliaram a arte da montagem do brinquedo que ganha 

vida no Power Point©. A Figura 84 apresenta uma imagem da animação que foi simulada, 
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utilizando os desenhos criados pela designer a partir dos brinquedos das crianças. A arte foi 

aprovada, todos gostaram muito, mais algumas simulações foram feitas para o grupo avaliar e 

verificar como ficaria no mini game do jogo. As peças de sucata deveriam ser arrastadas com 

o cursor do mouse e encaixadas como se fosse um quebra-cabeças, sobrepondo as peças nas 

sombras.  

Figura 84 - Brinquedo reciclável produzido pela designer  o elefante 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

A Figura 85 mostra o momento em que grupo discutiu sobre a derrota da lixeira. 

Killian anotou tudo, fazendo um esquema para explicar às crianças e depois poder 

implementar, a ideia era aproveitar 

colaborativo deve ser entendido como um novo modelo de educação, no qual todos se sintam 

responsáveis pelo processo de inclusão[...]  (FONTES, 2009, p. 80). Aproveitar as ideias de 

todos é um caminho fortuito para estratégias de ensino com grupos heterogêneos.  

Figura 85 - O grupo discute sobre a derrota da lixeira 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Enquanto Killian anotava as sugestões, Raphael levanta-se e desenha sua ideia para a 

derrota da lixeira, é sua maneira de falar, é por meio do desenho que ele comunica ao grupo as 

suas ideias. A Figura 86 mostra a sequência das ideias de Raphael. Ele começa desenhando a 
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plataforma, depois desenha a personagem, o percurso que ela faria pelo alto com setas 

indicativas, até que a personagem chegue ao outro lado e a lixeira fique caída, derrotada. 

Enquanto Raphael desenha, Adriana, Manuela e eu vamos conversando com ele, explicando 

tudo através das cenas desenhadas, ou seja, ele conseguiu nos comunicar a ideia do jogo, e 

nossa interpretação do desenho teve coerência com o que ele pensava sobre o mesmo. 

-se nas figurações desenhadas pela criança, e 

servem de impulso para novos passos nos processos de desenvolvimento do desenho. Com 

FERREIRA, 1998, p. 

51). Raphael desenhou influenciado por todas as experiências de construção do jogo pelas 

quais o grupo passou, não só ele, mas seus colegas também foram influenciados por estas 

mesmas condições de aprendizagem.  

Figura 86 - Sequência da derrota da lixeira sugerida por Raphael por meio do desenho 

    
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Ao desenhar para se comunicar, Raphael demonstra o que aprendeu nas interações 

com o grupo durante todo o processo de criação, essas experiências foram internalizadas e 

transformadas em conhecimento pela interação com o outro . Sobre o processo de 

internalização do conhecimento por meio do desenho, Ferreira (1998) salienta que,  

Relações estabelecidas pela criança, através da fala, podem refletir-se nas figurações 
51

pode impulsionar o seu desenho e, na inter-relação, a figuração pode transformar-se. 
ção do desenho, também pode 

produzir elaborações no desenvolvimento gráfico da criança. Estimulada pela fala do 

internalizado, pode transformar-se numa nova figuração. Nesse movimento 
interativo, viabilizam-

 

O ato de desenhar de Raphael para informar a sua sugestão, influenciou Manuela, 

que também se apropriou do desenho para informar ao grupo a sua ideia sobre a derrota da 

lixeira. A Figura 87 mostra Manuela desenhando a sua solução para o jogo. Ela parte da 
                                                 

51 Grifo da autora 
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mesma referência do colega e também demonstra a sua estratégia por meio da figuração. A 

sua sequência de desenhos ela explica dessa forma: 

botão, e daí tem uma corda aqui segurando assim 16 toneladas, e aí quando ele aperta tem 

uma tesoura aqui, corta e a lixeira fica assim. 

Figura 87 - Sequência da derrota da lixeira sugerida por Manuela por meio do desenho 

     
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

A forma como Raphael e Manuela explicaram suas ideias, foi a partir da figuração, 

porém, Manuela utilizou-se da fala para complementar a explicação do seu desenho, enquanto 

Raphael utilizou-

concluímos que as atividades mentais da criança são constituídas e desenvolvidas na 

complexidade de suas múltiplas interações com a realidade conceituada, mediadas pelo 

 (FERREIRA, 1998, p. 52)  

Para finalizar a atividade ficou combinado que a lixeira apareceria no final da fase. O 

jogador coletará os lixos e quando a sacola brilhar ele é direcionado para o mini game para 

montar o brinquedo que ganha vida. Na seção seguinte, ficou combinado de avaliarmos o 

terceiro protótipo do jogo que Killian programou. 

5.1.3.3 Seção 03  Avaliar o terceiro protótipo do jogo 

Para a avaliação da terceira versão do protótipo, contamos com a presença de 

Raphael e Leonardo. Na sala de vídeo apresentamos o jogo aos meninos. Logo no início, 

Leonardo percebeu a semelhança do cenário com a escola, ele achou que deveria haver mais 

itens no cenário para que ficasse mais colorido, com as identificações das salas de aula, os 

nomes das crianças e da escola. Leonardo queria entrar nas salas de aula. Os meninos ficaram 

muito empolgados com a versão apresentada. Durante a avaliação Raphael ficou bastante 

eufórico e falante, Leonardo sugeriu várias coisas, Adriana foi anotando tudo para depois 

passar para o programador. A Figura 88 mostra alguns momentos da avaliação do jogo. 
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Figura 88 - Raphael e Leonardo avaliam o jogo 

 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Durante todas as seções, fortes evidências de aprendizagem foram constatadas no 

comportamento das crianças. Nesta seção não foi diferente, apresento de forma detalhada 

algumas dessas evidências nas Escala 25 e Escala 26. Raphael identificou elementos do jogo, 

avaliou com o colega as ações da personagem, mostrou ao grupo o que percebeu em relação 

ao protótipo apresentado, desta vez, com muito mais uso da fala. Ele chamava a nossa 

atenção, mostrava na tela do jogo as dificuldades enfrentadas, sorria, se divertia muito. Do 

mesmo modo Leonardo se empolgava e vibrava com as coisas que via, e a partir daí sugeria 

outros incrementos para o jogo. Foi possível perceber o quanto significava para Leonardo e 

Raphael o resultado de todo o planejamento e envolvimento que tiveram nas fases de criação.  

O desenvolvimento de jogos digitais por parte de educandos pode se mostrar como 
uma prática importante, pois está alinhada ao empoderamento desses aprendizes. Ao 
posicioná-los como criadores, essa atividade faz com que eles deixem de lado o 
posicionamento passivo, muitas vezes privilegiado pelo ensino tradicional, e 
assumam uma posição mais ativa, buscando experimentar, refletir, discutir e, por 
fim, que construam conhecimento[...] (PAULA et al, 2016, p. 15)   

O nível de envolvimento que se revelou constantemente alto durante as atividades, 

foi fator primordial para o resultado das aprendizagens evidenciadas nestes processos. A 

reflexão, discussão, interação entre as crianças e entre os adultos, proporcionou ao grupo o 

sentimento de pertença, as crianças tomavam decisões durante a elaboração das etapas. Suas 

posições, comentários, questionamentos foram considerados elementares em todas as fases. 
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aprendizagem se deu na construção do jogo, na sua elaboração, gerando oportunidades de 

aprendizagem consideradas ainda mais complexas. 

Escala 25 - Oficina de criação de jogos digitais: Criação Fase 3 Desenvolvimento Versão 2 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael e Leonardo                                                           Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 02                                                            Tempo de duração: 15:40 às 16:20 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

3 
 

 
Data  
27/ 

novembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4  Criação 

Fase 3 - Desenvolvimento 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped 
   
  X 

ent out a. e. oci. Atividade Fase 3: Desenvolvimento do jogo 
 Avaliar o terceiro protótipo do jogo. 

 
     5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: Avaliar o terceiro protótipo do jogo, identificando elementos planejados.  
Apenas Raphael e Leo estão presentes, nesta seção foi mostrado a eles o terceiro protótipo do jogo, logo conseguem reconhecer o 
ambiente escolar, Leo inicia jogando, então Rapha Não aparece ainda pra m

 - diz Adriana, e pergunt O q Achei que ia ser mais colorido, 
ass - responde - E não 
tem assim fessora, que dá pra entrar na sala que  vai ter o cenário que é 

polgado, Leo 
questiona se pode ter menino como personagem do jogo, Adriana explica que por enquanto será só menina, demora um pouco, é 
bem difícil fazer um jogo. Karla diante dos questio Leo, você entendeu que isso é só um protótipo do 
jogo Leo acena Rapha o que falta aí no nosso jogo que a gent

Caminho e bandeira Responde - 
questiona a pesquisadora, - indaga ainda Karla, 

- di O botão pra derrotar a lixeira, por enquanto tá assim, mas vai ter um 
lta o caminho para aquele lá, pegar a bandeira, e ganhar e a ultima fase, igual lá que eu 

desenhei lá na Ca  segue sugerindo cenários, portas abertas 
das salas, coisas escritas no mural, identificação das salas, Rapha quer que pule mais alto, ele estava muito falante neste encontro, 
dava sugestões e fazia questionamentos. Eles seguem fazendo sugestões de nomes, Leo quer que seja utilizado seu nome, e 

E da menina, como vai ser, são as meninas que vão decidir A Karla tinha falado em 
Vicki? Mas ia usar nome de aluno  - - diz Adriana. Raphael pergunta:  

  - diz Adriana. Os meninos recebem papel, pois Rapha quer desenhar, ele diz: 
Qual o caminho, e também a - referindo- E o nome da menina? Qual 

vai s L  -comenta 
K O Rapha, tu acha que o nome da menina pode ser Karla  a cabeça afirmativamente, e 
chama a atenção de Karla, ele quer que ela olhe seu desenho,  

ele concorda. Posso continua sta é a sua sugestão para 
interrompe, mostra seu desenho para 

Adriana e ela questiona: o que é i O fessora, tem que comprar o caminho e 
- ressalta Rapha - pergunta a pesquisadora apontando para o 

desenho de Ra Aham, botãozinho para vir no outro, e um carrinho para co
E vai compra - Mas ele não tem que sair andando pulando pra chegar lá? 

Pede Agente decidiu um monte de coisa que a gente esqueceu, a gente decidiu tudo mas 
depois a gente acabou esquecend ue nem bota os nome os coisa, que nem no 

s, então ela se dá conta que Leo se 
refere aos painéis com os nomes, e diz que serão inseridos posteriormente. Karla está organizando as imagens para a linha do 
tempo, Raphael fica i - apontando para o jogo, fazendo comparação da 
ilustração impressa com a da emonstra grande alegria ao ver sua lixeira 
impressa, observa a imagem encantado. Karla explica que irão colar as imagens na linha do tempo para saberem em que processo 
eles estão. Raphael chama por Karla insistentemente, que relatar algo, então aponta o desenho criado por ele nas imagens que 
Karla selecionou, reconhece também um feit  os 
meninos, Raphael fala bastante e mostra seu desenho fazendo comentários. 
 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 
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Enquanto preparávamos as imagens para a linha do tempo as crianças se 

identificavam, percebiam suas produções, como podemos constatar no seguinte trecho 

retirado da Escala 25: Karla está organizando as imagens para a linha do tempo, Raphael 

- apontando para o jogo, fazendo 

comparação da ilustração impressa com a da tela do jogo. 

Demonstra grande alegria ao ver sua lixeira impressa, observa a imagem encantado. Aqui se 

revela nas crianças, uma forte identificação com o projeto, as produções que fizeram parte do 

que agora constitui o jogo implementado, gerou nas crianças euforia e a satisfação. 

Enquanto Leonardo discutia com Adriana sobre alguns elementos que ainda não 

estavam definidos, Raphael procurava explicar suas ideias para o final da fase do jogo: 

omprar, o caminho e a 

 ele se recorda que havíamos combinado de ter uma bandeirada no final da fase. 

Os desenhos apresentados na Figura 89 mostram a maneira como Raphael expôs suas ideias.  

Figura 89 - Desenhos de Raphael com simulações de ideias para o final do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Com as ideias levantadas, fomos para a próxima atividade da seção, a conclusão da 

linha do tempo. Buscou-se, no sentido de reforçar no grupo o sentimento de pertencimento ao 

projeto, rever as produções e etapas já construídas, analisar a contribuição de cada um e 

vislumbrar as etapas finais. A Figura 90 mostra a linha do tempo concluída.  

Figura 90 - Construção da timeline final 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

A Escala 26 explicita o momento do preenchimento da timeline com os alunos.  
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Escala 26 -  
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael e Leonardo                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 02                                        Tempo de duração: 15:40 às 16:20 h 

N
. s

es
sã

o 
- 

03
 

 

 
Data  
27/ 

novembro 
2015 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  

Fase 3 - Desenvolvimento 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped. 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Atividade Fase 3: Desenvolvimento do jogo 
Revisão da Timeline final  

 
     5 I C 

x 
I C 

Objetivo da atividade: 
Compreender cronologicamente o processo de desenvolvimento do jogo. 
As pesquisadoras trazem a linha do tempo novamente, e expõe para que os alunos relembrem todas as etapas que já 
realizaram no decorrer da construção do jogo. Adriana apont qui ó, vocês viram que tem 
mais coisa  - diz Leo, Tudo? Tudo pra que? Fazer 
- E qual o nome da etapa? Pergunta design   cola um papel para 
sinalizar que aquela foi a etapa de design, Ad Esta é a etapa que nós começamos a construir 
o jogo.  Leo aponta para o início da linha do tempo e diz: , Raphael ajuda 
a fixar o papel na linha do tempo. A pesquisadora explica para eles que em dezembro farão o encerramento do projeto, que 
irão apresentar o jogo para as professoras e colegas, mas que Killian está fazendo o jogo, e que provavelmente não ficará 
totalmente pronto, não poderão ainda estar disponível para baixar, Raphael tenta falar alguma coisa, mas Leo o interrompe 
várias vezes então Karla pede: Tem um negocinho na história pra bota os 

um desenh  essa sacolinha, isso, é por isso que não tá driana, 
Tem que ter a sacolinha, os joguinhos pra montar os brinquedos, Raphael acha 

entrega para a pesquisadora que o co Fessora, ele a pesquisadora 
volta a explicar, que haverá a apresentação do jogo, o recesso escolar é em março eles retomarão as atividades do projeto. 

Agora quero fazer duas Quem fez este jogo 
Rapha? - diz Rapha E agora quero perguntar outra coisa, como é que se faz um jogo?  Os garotos se 

 Rapha o que a  - Pra 
não passar no menino, pra pula assim em cima, pra não pegar a gente   responde Raphael. 

Mas quando a gente começou a fazer o jogo, a gente começou desde de lá ó! Daí a gente foi fazendo tudo 
isso aqui até chegar no aqui no jogo, mostra pra gente. Deixa o Rapha passar pra cá. Raphael vai mostrar para a gente como 
foi desde o dia que com  diz o menino, e apo esde de que a 
gente começou a fazer o jogo, nesta fase, até agora o que a gente já fez? O menino 

auxílio e mediação das pesquisadoras, os meninos vão recordando cada 
fase, cada etapa da construção do jogo. Adriana questiona o que era o Inventame, os meninos recordam dos labirintos e 
bolinh E depois  Raphael, que mais a gente fez pra criar o nosso jog

Que bate nas pess -  . Eles 
relembram que fizeram uma votação, para votar na melhor ideia de jogo, e Karla pergunta em qual etapa estão agora, Leo 

jogo de plataforma se parece com o do Mario, os meninos querem jogar no computador, Adriana pergunta se eles não 
acham que os desenhos do jogo ficaram parecidos com os que eles fizeram, e eles comparam a lixeira do jogo com a que 
Rapha desenhou, as pesquisadoras explicam que a desenhista melhorou os desenhos deles para a arte final do jogo. 

 

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Depois de testarem o jogo no computador e contribuírem com suas sugestões, fomos 

para a segunda etapa da seção, apresentada na Escala 26. Recorremos ao que Vygotsky (2007, 

p.31), chamou de memória indireta (mediada)
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ordem cronológica dos acontecimentos. Para a reorganização da percepção e a criação de 

novas relações das funções psicológicas das crianças, realizamos durante nossos 

procedimentos, formas de atividades que contaram com o uso de signos, em manifestações 

concretas sob as formas de desenho, leitura, escrita, jogos, teatro, etc. 

signos são produto das condições específicas de desenvolvimento social52 O signo tem papel 

crucial no desenvolvimento individual, uma vez revelada a sua função social, neste caso, a 

função social desempenhada foi a criação colaborativa de um jogo digital.  

A retomada da linha do tempo, teve o intuito de promover aos alunos a possibilidade 

da reorganização e percepção para a criação de aprendizagens novas. Essas operações têm a 

finalidade de modificar a estrutura psicológica dos processos de memória (Vygotsky, 2007, p. 

32-33). Nesse sentido, ainda de acordo com VYGOTSKY, (2007, p. 32), 

operação de memória para além das dimensões biológicas do sistema nervoso humano, 

permitindo incorporar a ele estímulos artificiais, ou autogerados, que chamamos de signos 

vivências do grupo, tornaram-se elementos de estimulação autogerada, capazes de promover 

mudanças de comportamento e significativas aprendizagens.   

 Podemos citar um trecho da Escala 26, que denota um exemplo do uso do signo 

como suporte para a memória indireta (mediada), explicada por Vygotsky: Raphael vai 

 diz o 

menino, e azer o jogo, 

 Do mesmo modo, Leonardo também recorre ao signo (imagem) para 

recordar de suas ações, como mostra o trecho: Adriana aponta para a linha do tempo diz: 

 - diz Leo, 

r - 

.   diz Adriana, o menino, cola um 

papel para sinalizar que aquela foi a etapa de design... Em ambos casos os meninos 

recorreram à referências simbólicas, dos estímulos autogerados nas imagens para recordarem 

os fatos e ampliarem seus conhecimentos.  

5.1.3.4 presentação do projeto e do jogo para a escola 

 

                                                 
52 Grifo do autor 
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Neste dia apresentamos todo o trabalho realizado no semestre para os colegas de 

turma das crianças, alunos do terceiro ano, para a Professora Soraya, professora Camila da 

SRM, professor André da sala de informática e para o diretor da escola, Sr. Paulo Sérgio 

Cabral. Para isso preparamos um vídeo com os principais momentos do projeto com algumas 

das atividades que realizamos durante todo o tempo da coleta de dados.  

Adriana explicou nossos projetos com uma apresentação em data show, desde os 

objetivos, de uma maneira clara, explicou o passo a passo do projeto. As crianças e 

professores demonstraram o quanto ficaram entusiasmados com nossas pesquisas e o quanto 

foi valiosa a participação da escola e dos alunos nesta produção. 

Raphael e Leonardo jogaram para demonstrar aos colegas como ficou o jogo. Todos 

queriam jogar. Explicamos que quando entregássemos o jogo, ele ficaria disponível para 

todos. Leonardo não quis falar, preferiu ficar entre os coleguinhas da turma enquanto 

apresentávamos. Nesta seção, Vitória e Manuela não estavam presentes. Killian também não 

pode estar, era o seu primeiro dia num emprego novo. Mesmo com a ausência de boa parte do 

grupo foi possível apresentarmos o trabalho desenvolvido, uma pena que eles não estavam 

neste dia.   

Ao final das apresentações o Diretor da escola parabenizou o trabalho e disse o 

quanto se sentia feliz com a realização das pesquisas na escola Gaspar da Costa Moraes. Ele 

falou da importância que trabalhos como este tem com relação à inclusão escolar e para o 

aprendizado de todos os alunos, que com certeza são beneficiados. Entregamos os certificados 

que elaboramos aos alunos e uma lembrança, registrando suas participações e colaborações 

valiosas com nossas pesquisas. A Figura 91 mostra alguns momentos deste dia.  

Figura 91 - Apresentação das pesquisas para a escola 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 
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5.1.4 Fase de AVALIAÇÃO 

Esta foi a fase final do processo de 

criação do jogo. Consistiu em aplicar com as 

crianças, repetidos testes do jogo desenvolvido. 

Os últimos ajustes foram realizados a partir de 

uma avaliação voltada para o acabamento, foram 

testados os defeitos e as possíveis mudanças para permitir a liberação num nível adequado de 

jogabilidade para o usuário. Os acabamentos do jogo, no que se refere aos assets e códigos 

foram corrigidos nesta fase. 

Foi imprescindível que o grupo estivesse reunido, para deliberar sobre todo o 

trabalho desenvolvido e o resultado alcançado, pois o jogo foi construído num processo de 

colaboração, fez-se necessário relembrar as decisões, avaliar se o jogo atendeu às expectativas 

dos desenvolvedores. Novak (2010) chama esta fase de alfa, para passar por esta fase os 

seguintes elementos do game deverão estar concluídos:  

Percurso completo do jogo (ou seja, que ele seja jogável do começo ao fim); 

Texto no idioma básico; 

Interface básica com documentação preliminar; 

Compatibilidade com a maioria das configurações de hardware e software 
especificadas; 

Requisitos mínimos do sistema testados; 

Maioria das interfaces manuais testadas quanto à compatibilidade; 

Arte e áudio temporários; 

Recursos multijogador testados (quando aplicável); 

Rascunho do manual do game. (NOVAK, 2010, p. 347) 

Os requisitos mínimos foram adaptados à realidade da estratégia que se buscou 

colocar em prática, sendo que não havia a necessidade de obedecer a critérios rigorosos de 

desenvolvimento do jogo, o objetivo principal era a criação de um processo, não a 

comercialização ou a avaliação criteriosa do produto final, construído na proposta de criação 

de jogos digitais por crianças.  

De todo modo foi importante que o produto final, fosse de qualidade suficiente para 

que as crianças percebessem a materialização do processo a que foram submetidas para cria-

lo, e dessa forma se sentissem autoras no desenvolvimento do projeto. Nesta fase, me detive 

apenas a descrição das atividades e às análises do nível de envolvimento por meio do 

preenchimento das escalas.  
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5.1.4.1 Seção 01 - Avaliar o jogo finalizado 

Esta seção aconteceu quase um ano depois do encerramento das nossas pesquisas na 

escola. Isso se deve ao fato de que Killian, o bolsista que estava trabalhando na programação 

do jogo saiu do projeto. Até que conseguíssemos a disponibilidade de outro programador, isso 

levou tempo, pois demandava a bolsa do laboratório coordenado por Adriana na UNIVALI. 

Neste dia reencontramos as crianças do projeto, trabalhamos na sala de informática com a 

presença da professora Camila da SRM.  

Levamos para esta seção de avaliação uma versão aprimorada do jogo, desenvolvida 

por um ex-aluno de Adriana, já formado, a partir do que Killian já havia desenvolvido. Todos 

jogaram em notebooks individualmente. Cada criança teve a possibilidade de testar e avaliar o 

desenvolvimento proposto para o jogo, de acordo com aquilo que o grupo havia planejado. A 

Figura 92 mostra as crianças testando o jogo.  

Figura 92 - Crianças testando a versão do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Nosso reencontro com as crianças foi muito agradável, estávamos com saudades uns 

dos outros. Chamamos a atenção deles no início da seção para que jogassem com atenção ao 

jogo, sua mecânica, se estava funcionando, se estava divertido, ou seja, se estava da maneira 

como foi planejado pelo grupo. 

Todos tiveram que jogar com a mesma personagem, Adriana explicou que a 

personagem do menino ainda não estava disponível para jogarmos nesta versão, mas isso não 
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mudaria a forma de jogar. Ficaram eufóricos com o jogo, gritavam, se assustavam com a 

lixeira, não conseguiam passar por ela. Todos jogaram e iam comentando sobre as coisas que 

percebiam.  

Vitória teve um pouco de dificuldade em montar o mini game, mas conseguiu jogar, 

eu a auxilio até que ela consiga (Figura 93). As crianças identificaram suas criações, 

conversaram, trocaram ideias sobre o jogo, um falava para o outro como a lixeira poderia ser 

derrotada, se identificaram no jogo. Foi um momento especial do projeto.  

Figura 93 - Vitória consegue montar o mini game 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Manuela grita quando vê que a lixeira vai atacar e ela não consegue fugir, ela 

consegue chegar até a lixe

roteiro da lixeira, mas dali não consegue mais sair.  Manu quer continuar jogando sem ter que 

Ela diz: 

bugou.  Adriana comenta: 

 Leonardo também comenta que não está conseguindo passar.  

Raphael tem muita habilidade com o jogo, já havia testado em seções anteriores os 

protótipos e mostrava habilidade com a plataforma, o menino se encantou ao ver o brinquedo 

, ele me mostra e chama a 

colega Vitória para ver o que montou. A Figura 94 apresenta Raphael mostrando o mini game. 
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Figura 94 - Raphael mostra empolgado a montagem do brinquedo no mini game 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

As crianças foram jogando e percebendo os detalhes da personagem, comentam 

sobre a pontuação que foram fazendo no jogo, perceberam os bugs do jogo, os obstáculos 

posicionados de maneira aleatória, quando a lixeira fica parada numa mesma posição, ou a 

personagem fica no alto caminhando sem sair do lugar, algumas falhas que precisam ser 

melhoradas para a versão final. Todos tentam derrotar a lixeira diversas vezes, mas ninguém 

consegue. A Escala 27 detalha como a atividade foi conduzida. Apresento na Figura 95 as 

telas principais do jogo na sua primeira versão. 

Figura 95 -  

 
Fonte: Print screen do jogo Brinquedos que criam vida, 2016. 

Encerrados os testes com o jogo no computador, iniciamos o preenchimento das 

avaliações em ficha própria elaborada pelas pesquisadoras, para os registros das impressões 

das crianças sobre a avaliação do jogo, estes registros serviram de base para os ajustes finais 

(Escala 27).   
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Escala 27 - Oficina de criação de jogos digitais: Criação Fase 4 Avaliação Versão 1 - Teste 

FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael, Leonardo Manuela e Vitória                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                         Tempo de duração: 15:40 às 17:00 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  
26/ 

outubro 
2016 

Tipo de atividade  
Etapa 4  Criação 
Fase 4 - Avaliação  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped. 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Fase 4: Avaliação para a última versão do 
jogo  parte 1 

 
5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: Jogar no computador para avaliar o funcionamento do jogo.  
O grupo joga para avaliar o jogo, Adriana também joga, Vitória tem dificuldades, e é auxiliada pela pesquisadora Karla, 
que lhe dá orientaçõe Espera a lixeira vir Vitória, ó! Não, não
espera a lixeira se aproximar Ah não deu!, quan  

 Vitória. Raphael embora não se expresse oralmente, joga e demonstra estar satisfeito 
e estar compreendendo a dinâmica do jogo. As crianças têm dificuldades em passar pela lixeira, e Adriana comenta que é 
igual ao teatro, que ninguém vencia a lixeira. Manu diz ter um erro no jogo e pede para Leo ir até o mesmo momento do 

Leo, desce você também, para vocês verem que tem um er

e o Leo tem  Tu 
Karla perg fosse mais alto não   Respondem todos. Rapha 
d O meu tá    - pergunta Karla, Raphael sorri e continua jogando. No segundo 
momento, as pesquisadoras encerraram os jogos e entregaram para as crianças fichas para avaliarem o jogo, as 
pesquisadoras explicam emotion ignifica, elas leem as perguntas para as crianças, Adriana pergunta: 

Sobre o cenário, vocês sabem o que é o cenário? É onde a menina anda, aquilo ali, o que vocês acharam daquele lugar 
onde el Ah fessora, as portas tinham que ter mais detalhes, ficar abertas, e os materiais 

 Tá, e a opinião sobre o cenário qual é? Bom, ruim ou  As crianças vão 
respondendo com a mediação das pesquisadoras, Leo diz que acha que montar os brinquedos leva muito tempo, cada 
pergunta é discutida para então gerar a opinião e registrar a mesma. Adriana perg Você encontrou 
alguma  Sim.  Porque Rapha? Porque você encontrou  E o 

  Adriana questiona, ele acena com a cabeça afirmativamente, as 
pesquisadoras auxiliam o menino a escrever a palavra montar.  
 

  
  

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Cada criança preencheu a sua prórpia ficha, Raphael e Vitória tiveram dificuldade 

com a escrita, com auxílio das pesquisadoras e colegas conseguiram preencher. Para avaliação 

dos ementos principais do jogo, utilizou-se carinhas de emotions com vistas à identificação 

dos problemas e à avaliação do nível de satisfação das crianças com relação aos quesitos 

principais do jogo, conforme se pode observar na Figura 96. O instrumento elaborado para 

coleta dos dados levou em conta o tempo disponível para a sua realização, as características 
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do grupo e recursos necessários para coleta e análise dos dados. Esse instrumento pode ser 

apreciado no Apêndice K deste trabalho.  

Figura 96 - Avaliação de satisfação sobre os principais quesitos do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Discutimos com as crianças de forma criteriosa sobre todas as questões da avaliação, 

pois seriam feitos os últimos ajustes no jogo a partir destas discussões. Adriana explicou às 

crianças que era necessário passarmos todas as informações para o programador, para que ele 

pudesse fazer as últimas correções. No Quadro 7 apresento os resultados da avaliação. 

Foi necessário, durante a avaliação retomarmos alguns aspectos sobre o 

planejamento e sobre algumas atividades que foram realizadas na etapa de produção. Algumas 

coisas ficaram um pouco esquecidas sobre o jogo, pois havia se passado um tempo 

considerável até a avaliação. Como o jogo foi algo muito significativo para as crianças, eles 

logo recordaram das experiências pelas quais passaram para construí-lo. Neste dia Camila nos 

auxiliou com a filmagem, eu participei das discussões com o grupo. Leonardo e Manuela 

responderam sozinhos, em silêncio. Ambos disseram ter encontrado dificuldade, Leonardo 

justificou  

 

Depois do recreio trocamos de sala. Na biblioteca relemos as primeiras perguntas, fiz 

uma revisão com eles de todo o projeto, recordando com o grupo que o bolsista mostrou como 

fazia na programação para o personagem pular mais rápido, lembramos que o jogo iria ter os 

obstáculos, as moedas e que cada vez que pegasse uma sucata, quanto mais lixos pegasse, 

mais fraca ficaria a lixeira, assim o jogador conseguiria montar os brinquedos e estes criariam 

vida. Relembramos que Adriana levou as fotos das telas que enfeitavam as paredes da escola 

para a designer, para deixar o jogo mais colorido, do jeito que Leonardo sugeriu. Enquanto 

conversávamos, Leonardo pegou a borracha e apagou alguma coisa na avaliação, mudou de 
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ideia depois que revisamos. Apesar de haver algumas coisas que precisavam ainda ser 

corrigidas no jogo, isso não significou que ele não estava semelhante ao que havíamos 

planejado, pequenos ajustes o deixariam de acordo com o planejamento. Por meio desta 

avaliação levantamos o que precisava ser melhorado, o maior problema era derrotar a lixeira.  

Quadro 7 - Resultado da avaliação do jogo Brinquedos que Criam Vida 
 

PERGUNTAS Manuela Raphael  Vitória  Leonardo  

SOBRE O JOGO 

    

SOBRE A DIVERSÃO  

    

SOBRE O CENÁRIO 

    

SOBRE O MINIGAME 

    

A DERROTA DA LIXEIRA 

    

MOVIMENTO DA 

PERSONAGEM 
    

VOCÊ ENCONTROU 

ALGUMA DIFICULDADE 

PARA JOGAR? 

Sim. Sim porque a 
boneca não pula alto. 

 

Sim. Montar 
os 

brinquedos. 

Não. Estava 
divertido. 

Sim. Tinha que 
derrotar a lixeira. 

VOCÊ COMPREENDEU 

AS REGRAS DO JOGO? 

Sim. Pular, pegar, 
moeda, correr, 

montar os 
brinquedos se não a 

lixeira fica rápida. 

Sim Sim Sim. Quanto mais 
brinquedos a gente 

pegasse a lixeira ficava 
lenta. 

 

QUEM FEZ ESSE JOGO? 

DE QUEM É ESSE JOGO? 

O pessoal da 
UNIVALI, Leonardo, 

Vitória, Raphael e eu. 

Nós. 

 

Vitória, Manu, 
Raphael e Léo. 

 

Eu, nós. 

QUAIS OS NOMES DAS 

PERSONAGENS DO 

JOGO? 

Lixeira, Karla e Léo. Karla, Léo, 
Lixeira. 

 

Karla, Léo, 
Lixeira. 

 

Lixeira, Karla e Léo. 

                 O JOGO ESTÁ 

SEMELHANTE AO QUE 

FOI PROJETADO PELO 

GRUPO?                   

Sim. Está porque o 
cenário era na escola 
e cenário tem escola. 

Sim. Na 
escola. 

Sim. Na 
escola. 

Sim. Quando a gente 
decidiu o nome das 

personagens. 

DE ACORDO COM O 

PROJETO, FALTA 

ALGUMA COISA NESSE 

JOGO? 

O botão e o jogo 
para coisas 
eletrônicas. 

 

Botão. 
Tablet. 

 

O botão. 
Tablet 

 

Sim. Botão para 
enfraquecer a lixeira. 
Jogo para aparelho 

Android. 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

A Escala 28 apresenta a continuação da descrição da seção e o nível de envolvimento 

atingido pelo grupo nesta atividade.  
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Escala 28 - Oficina de criação de jogos digitais: Criação - Fase 4 Avaliação Versão 1 Ficha 
de avaliação para últimos ajustes 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael, Leonardo Manuela e Vitória                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                         Tempo de duração: 15:40 às 17:00 h 

N
. s

eç
ão

 -
 0

1 
 

 
Data  
26/ 

outubro 
2016 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação 
Fase 4  Avaliação  

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped. 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Atividade Fase 4: Avaliação para a entrega 
da última versão do jogo  Ficha de 
avaliação para últimos ajustes 

 
      5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: Preencher a ficha de avaliação para os ajustes finais 
Na biblioteca, após o intervalo do lanche, o grupo revisou a ficha avaliativa, as pesquisadoras questionam às crianças sobre 
o que ainda está faltando, Adriana pergunta: _
e  jogo está sim e 

O Leo falou de um botão, e todo mundo concordou, tem um botão e 
ele fazia se eu não me engano a lixeira ficar quieta um pouco pra gente poder pular por cima dela ou a gente libertar os 

E on - pergunta Adria Não fessora, tinha que ter botão também, 
pra celular tinha que ter botão t  sim, mas aí é outra coisa, o botão de mexer tu tá 

Acho que o botão quando ela pula lá naqueles pufs bem altos, ela podia pegar este botão no 
Era assim ó professora, a gente pulava e tinha uma c Uma 

Que a gente pulava em cima dela clicava num botão e um monte de brinquedo caía em cima da 
- Diz Adriana, as crianças 

seguem fazendo suposições e Leo acha que tem poucos brinquedos para montar. Adriana defende que tem cinco, e é 
suficiente. Enquanto todos falam e sugerem, percebe se que Raphael faz simulações de jogo com as mãos, faz diversos 

Ali vocês observaram uma coisa, cada vez que vocês jogaram, vocês observaram que cada vez 
os obstáculos apareciam diferente? Em lugares diferentes? Isso a gente fez pra ficar mais emocionante, por que senão fica 
sempre muito igual, sempre que passo naquele lugar tem um buraco ou sempre que passo naquele lugar tem um puf, por 
isso àquela hora que pulasse na lixeira, pra ti apareceram livros e pra ele não, aquilo vem assim...   Adriana 
segue fazendo o registro das decisões tomadas pelo grupo, em manter o tamanho da lixeira, pular uma plataforma, apertar 
um botão que paralisa, quando a personagem pula no chão fica paralisada, e a lixeira começa a correr atrás. Adriana pede 
que todos desenhem o que ficou combinado. Todos fazem simulação através de desenhos, no verso do questionário. Vitória 
sugere que os brinquedos estejam no palco. E seguem fazendo registros e comentários.  As pesquisadoras questionam se se 
realmente o que falta para jogar o jogo do começo ao fim é o botão a derrota da lixeira, e fazer virar um tablete, todos 
concordam que sim. Leo lembra do detalhe das portas abertas, e detalhes Os brinquedos 

 Daí ia tá aberto, eles iam correr 
dentro daquela caixa, a gente podia puxar a alavanca do brinquedo! A gente combinou que teria só um botão pra 

- lembra Adriana. Enquanto isso Raphael faz uma sequência de cenas dos jogos, retrata 
com precisão algumas cenas. Karla diz que quer fazer uma pergunta para finalizar, e Leo não quer finalizar o encontro. E 

Vocês viram que a gente fez um procedimento que durou seis meses ano passado, ficou passo a passo para 
construir este jogo, na opinião de vocês produzir o jogo, todo aquele processo até chegar ali na telinha, até o jogo chegar 
dentro do c odos concordaram que é difícil, Karla conclui: Vocês 
perceberam, o quanto é complicado desenvolver um jogo pra computador? São muitos elementos que tem que ter né? 
Muitas pessoas envolvidas, desde a  E o grupo relembra a história do jogo, como ela acontece, frisam a 
consciência ecológica embutida na história do jogo. Relembram do livro de imagens que fala sobre reciclagem que 
assistiram também. As pesquisadoras explicam que na próxima visita trarão uma versão do jogo para eles baixarem, 
recolhem as folhas de pesquisa. 
 

  
  

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Durante as discussões sobre os desenhos Raphael relembra que na sala da Camila, 

numa das fases de desenvolvimento, ele tentou dar a sugestão para a derrota da lixeira. 

Raphael gual o desenho que eu fiz, lá na sala da Camila. Vitória também dá uma 

sugestão de subir na cabeça da lixeira, Adriana explica a ela que se encostar na lixeira, a 

personagem morre. Raphael e Vitória continuam desenhando para propor uma solução.  

Manuela lembrou da ideia de ter um botão que irá paralisar a lixeira por um tempo, o 

que permitirá ao personagem pular e correr para o fim do jogo, assim ela explica no trecho 

extraído da Escala 28: m um botão e 

ele fazia se eu não me engano a lixeira ficar quieta um pouco pra gente poder pular por cima 

 

Adriana anota tudo como proposta e, juntando as várias ideias, decidimos pela 

solução dada por Manuela. As imagens da Figura 97 apresentam os diversos desenhos 

propondo a melhoria da derrota da lixeira no fim do jogo. 

Figura 97 - Desenhos com as sugestões para a derrota da lixeira  

 

 
Fonte: dados coligidos pela autora 

Em alguns momentos Raphael e Vitória faziam confusão com a própria resposta, 

respondiam, depois mudavam de ideia e isso dificultou um pouco o registro, todos ajudaram, 

Adriana ajudou Vitória, Leonardo se prontificou a ajudar Raphael, eu o parabenizei com esta 

Leonardo Raphael 

Vitória  Manuela 
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atitude de respeito à dificuldade do colega. A Figura 98 mostra a ficha preenchida por Vitória 

com a intervenção de Adriana.  

Figura 98 - Ficha da avaliação do jogo preenchida por Vitória 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Na última questão todos lembraram que o jogo deveria ser para tablet, e que estão 

faltando botões para isso. Além disso, ressaltaram os detalhes do cenário, a loja e mais níveis. 

Contudo, Adriana explicou às crianças que algumas dessas coisas ficarão para versões futuras, 

pois não conseguiríamos implementar dentro do prazo que tínhamos. Combinamos de levar 

tudo para o programador para fazer as correções e adequar o jogo, e que faríamos um último 

teste na escola em outra data.  

5.1.4.2 Seção 02 - Avaliar o jogo finalizado 

Esta foi nossa última seção com as crianças para a avaliação final e entrega do jogo 

na escola. Levamos um notebook para cada um, para testarem individualmente, assim como 

fizemos na última seção. Estávamos, eu, Adriana, Camila e as crianças.  
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Adriana iniciou relembrando que outro desenvolvedor fez os ajustes no jogo, 

Maicon, seu ex-aluno de computação. Ele fez tudo conforme as últimas especificações 

levantadas no último encontro.   

Iniciados os testes, todos muito empolgados, falavam, brincavam, chamavam a 

atenção uns dos outros. Desta vez já poderiam escolher os avatares que ficaram prontos, Karla 

e Leo, as personagens assim nomeadas pelas crianças, confesso que me senti extremamente 

lisonjeada com a homenagem. 

No início dos testes Manu estava super falante, ao cair no buraco reclamou, mas 

seguiu tentando vencer. Raphael chamava a atenção para os mini games e Vitória seguiu 

jogando em silêncio. Leonardo não quis montar os brinquedos, ele estava curioso para saber 

como a lixeira ficou. Ele consegue derrota-la, é o primeiro, vibrava muito quando conseguiu, 

a Figura 99 apresenta um print screen da filmagem do momento em que Leonardo vence o 

jogo.  

Figura 99 - Leonardo vibra ao derrotar a lixeira 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Ao derrotar a lixeira as crianças percebem as alterações feitas na interface do jogo 

depois da nossa reunião de avaliação do jogo. Desta vez foi incluída a plataforma para que o 

jogador aperte o botão e paralise a lixeira para poder fugir. Ela fica por alguns segundos 

paralisada até que o jogador atravesse e se livre dela. A Figura 100 apresenta a nova interface 

com as alterações feiras pelo programador.  



243 

 

Figura 100 - Nova interface do final do jogo com o botão para paralisar a lixeira 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Adriana chama a atenção dos alunos para a sonorização do jogo. Ela explica aos 

alunos que a música do jogo foi desenvolvida especialmente para este jogo, por um músico 

que já havia feito a trilha sonora de outros dois jogos desenvolvidos na UNIVALI. Todos 

gostaram da trilha sonora do jogo. 

A Figura 101 apresenta Manuela e Leonardo juntos numa mesma máquina para 

jogando, isso nos chamou a atenção, pois o jogo não foi pensado para ser jogado em duplas. 

Eles criaram uma estratégia ali mesmo, enquanto um pula o outro anda, e testaram essa forma 

de jogar. Foi interessante perceber outra possibilidade de jogabilidade.  

Figura 101 - Manuela e Leonardo testando o jogo em dupla 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Depois de jogarem no computador Adriana apresentou às crianças a versão para 

tablet, todos testaram, um de cada vez, pois só tínhamos levado um equipamento. A Escala 29 

reconstitui com detalhes o encontro da última seção e o alto nível de envolvimento de todos. 
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Escala 29 - Oficina de criação de jogos digitais: Criação - Fase 4 Avaliação - Último teste 
FICHA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA 
Alunos: Raphael, Leonardo Manuela e Vitória                                      Período: vespertino 
Nº de alunos da turma: 04                                                                         Tempo de duração: 16:00 às 17:30 h 

N
. s

eç
ão

 1
 

 

 
Data  
28/ 

novembro 
2016 

Tipo de atividade  
Etapa 4 - Criação  
Fase 4 - Avaliação 

Nível de 
envolvimento 

Coletivo 
Proposta pelas 
pesquisadoras  

Momentos de 
espera (ind./col)  

Ped. 
   
  X 

Ent out a. e. oci. Atividade Fase 4: Avaliação do jogo, teste da 
versão para tablet e entrega do jogo na 
escola 

 
5 I C 

X 
I C 

Objetivo da atividade: Avaliar a versão final do jogo e fazer o teste no tablet.  
No início da seção Adriana explica Maicon, seu ex-aluno está finalizando o jogo com eles agora: Daí eu levei pro 
Maicon, várias coisas que nós conversamos por dia, principalmente sobre O - diz Manu, e Adriana conclui, 

Como derrotar a  - Derrotar a lixeira, e como a gente definiu que ia derrotar 
a lixeira  Fazer tipo uma escada que a gente pula lá no alto, a gente aperta um botão, tipo, a gente pula por 
cima das coisas, e quando a gente desce no chão a lixeira vem atrás da  Vamos ver se isso vai  - 
Pergunta Ad Tá bom, podem começar, podem  As crianças começam jogar animadas, fazem 
perguntas, fazem tentativas, Não d  Clica aqui ó, escolhe a Karla ou 
Leo (nomes dados às personagens do jogo). Raphael começa a explorar o jogo, Leonardo é o primeiro a passar de fase, ele 
vibra muito ao derrotar a temida lixeira. Agora que já conseguisse derrotar, vai jogando tudo 
direitinho e prestando atenção em tudo no jogo, pra gente analisar depois e ver se tá tudo certinho  Raphael tem um pouco 
de dificuldade, as pesquisadoras explicam que perder o jogo nos faz compreender também o que acontece, pois se houver 
apenas vitórias não saberão, eles precisam descobrir o que acontece se não apertarem o botão, Vitória reclama que não 
consegue avançar no jogo, e Então vamos ver o que acontece vai, eu vou filmar pra gente ver o 
Vitória recomeça o jogo, e quando se depara com uma pufes  Tem que 
voltar amiga, se não vai tem que  A menina consegue avançar, agora ela deve montar o brinquedo, mas ela 

Ah  Você vai montar o brinquedo, é ótimo, é por que você 
conseguiu  A professora Camila também testa o jogo, é auxiliada por Vitória. Quando sessaram os testes o grupo 

A minha pergunta é assim: se vocês perceberam 
sobre os buracos, por que quando você vai passando no computador tem buracos, daí você pula, e quando você pulou lá no 
alto você não consegue ver o buraco do chão né? Mas no tablet eu já notei que foi diferente, dá para ver, mais assim que o 
buraco vai se aproximar, aí já dá para se prevenir e pular, vocês também perceberam isso sobre o buraco? E quem caiu no 
buraco hoje? E todos erguem a mão
menina e o menino? Todos os dois caíram no buraco? E acena com a cabeça 

Ent
catando moedas só não está contando, mas que não perde, ela então questiona O que vocês acharam do tempo que a 

As crianças acham muito tempo, e Adriana diz que tentarão diminuir, e explica que independente do 
movimento que se fizer ela fica ali por dez segundos, e ressalta ainda que não será incluído nada novo no jogo, que já 
inseriram o botão que não existia antes. Karla questiona as crianças do qu Manu diz, que 
derrotar a lixeira finalmente, Leo concorda, então Karla pede a Raphael do ele mais gostou no jogo, o menino pensa e diz: 

, e ele concorda Tá, e o que vocês 
gostaram de criar - respondem todos, ela pergunta se eles lembram do início, 
quando todos achavam que era só baixar o jogo, e o que eles diriam a alguém que perguntasse como se faz um jogo. 

- diz Manu. Adriana pergunta à 
Vitória: omo tu explicaria? Como é que se faz um jogo? Todos disseram que é muito difícil. Depois de toda a 
avaliação o grupo se dirigiu à sala da direção para mostrar o jogo aos diretores da escola. O diretor da escola e a diretora 
também jogaram, Raphael e Vitória mostraram como o jogo funciona. Vitória antecipa as jogadas falando o que deve fazer 
e o que vai acontece Se todos tu for falar assim, não tem desafio daí tablet ele 

elogiam o grupo e parabenizam as pesquisadoras pelo trabalho desenvolvido.  

 
 

Legenda: Tipo de atividade: Ped.  Atividade pedagógica /Ent.- Entretenimento /Out.  Outras /a.e. - Atividade 
espontânea /Oci  Ociosa 

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  
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Enquanto as crianças estavam testando o jogo Camila entra na sala, Vitória a convida 

para testar também. Camila perde uma vez, então Vitória prontamente a ensina como 

continuar, assume o comando do teclado e diz:  O 

comportamento de Vitória, mostra o empoderamento que a criação proporcionou à menina. 

Com relação à esta mudança dos padrões de comportamento instintivo provocado pelo 

mecanismo do jogo, Vygotsky esclarece que,  

O jogo, que já classificamos como o melhor mecanismo educativo do instinto, é ao 
mesmo tempo a forma ótima de organização do comportamento emocional. O jogo 
da criança é sempre emocional, sempre desperta nela sentimentos intensos e vívidos, 
mas também a ensina a não seguir cegamente os sentimentos, mas a coordená-los 
com as regras do jogo e com o seu objetivo final. (VYGOTSKY, 2003, p. 123) 

A atenção de Vitória ao jogo e a sua disposição em ajudar Camila mostra um 

comportamento proativo. Vitória chama Camila para ver o jogo, orgulhosa de sua criação. A 

Figura 102 mostra o momento que Vitória ensina a professora.  

Figura 102 - Vitória ensina Camila a jogar 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

Ao jogar no tablet (Figura 103) as crianças percebem a diferença na jogabilidade e 

interação com as funções do jogo, Leonardo e Vitória perceberam que havia um defeito no 

pulo da personagem na versão do tablet, Manu gostou, e Raphael prefere a versão no tablet, 

ele gosta mais de jogar com as mãos.  
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Figura 103 - Todos testam o jogo na versão para tablet 

 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Raphael verbaliza algumas coisas sobre o jogo enquanto testa. Leonardo e Manuela 

falam sobre as falhas no jogo, contam as moedinhas, as crianças querem saber se já podem 

baixar o jogo, Adriana explica que essa é uma versão que ainda não está totalmente pronta. 

Raphael algumas vezes, chamava a atenção de Vitória para ver o que ele conseguia 

fazer, principalmente quando montava os brinquedos. Todos passam a jogar no tablet, depois 

de testarem algumas vezes, concluímos que a versão está com algumas pequenas falhas que 

precisam ser melhoradas, os pulos, a derrota da lixeira, enfim, foi um primeiro teste. Leonardo 

percebeu que foram feitos ajustes no jogo, como a contagem das moedas, o botão, e gostou 

muito da possibilidade de testar no tablet.  

As crianças querem continuar aprimorando o jogo, então explicamos que estávamos 

concluindo aquela versão, e avaliando se os ajustes foram feitos. Leonardo sugere que 

Fessora dá pra vir de novo ano 

que vem, só pra gente arrumar bem, daí dá botar em outros cenários e fazer outros níveis? A 

Figura 104 mostra o momento em que a equipe discute sobre os ajustes do jogo. 
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Figura 104 - Equipe reunida para a última avaliação do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 

Com o debate concluímos que agora o jogo está conforme o combinado e 

conseguimos derrotar a lixeira. Relembramos ao final das discussões que muitos são os 

conhecimentos necessários para se criar um jogo, o processo é longo, requer muitas etapas, 

ferramentas, estratégias e principalmente, o trabalho em grupo. Eu explico que é preciso saber 

distribuir as tarefas, também lembro que tem que trabalhar em equipe, saber que quando um 

não consegue o outro tem que ajudar. Concluída a seção o grupo fez algumas fotos para 

registrar o momento. (Figura 105) 

Figura 105 - Fotos finais com o grupo 

 

                     

 

 

 

              

Fonte: dados coligidos pela pesquisadora 
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Depois da seção de fotos fomos até a sala da direção e apresentamos o jogo ao 

diretor Paulo e a diretora adjunta Geise. Os gestores ficam muito felizes com a nossa 

devolutiva, elogiam muito o trabalho. Ficou evidente o orgulho dos alunos em mostrarem o 

jogo criado. Aproveitamos o ensejo para agradecermos a acolhida, a parceria da professora 

Camila que nos apoiou durante todo o projeto na escola, assessorando o nosso trabalho com 

os alunos para que tudo desse certo ao longo da pesquisa. A imagem da Figura 106 registra 

este momento especial do projeto, e a Figura 107 apresenta a tela dos créditos do jogo.   

Figura 106 - Demonstração do jogo para a direção da escola 

 
Fonte: dados coligidos pela pesquisadora  

 

Figura 107- Tela de créditos do jogo 

 
Fonte: dados coligidos pela autora 

A seguir faço uma breve análise dos níveis de envolvimento das crianças nas 

atividades da etapa de criação do jogo: conceito, design, desenvolvimento e avaliação.  
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5.2 Análise dos níveis de envolvimento da etapa de criação  

Faço aqui uma breve análise dos níveis de envolvimento do grupo, nas atividades 

colaborativas na etapa de criação. A ficha síntese revela os níveis máximos de envolvimento 

em todas as fases da pesquisa.  

ESCALA DE ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA ATIVIDADE COLETIVA  
FICHA SÍNTESE DAS ETAPAS DE CRIAÇÃO 

N°. 
 

Data Fases Tipo da atividade Objetivo da atividade Nível de 
envolvimento 

14 04/09/2015 Conceito W-questions cards Compreender o processo de 
desenvolvimento do jogo 5 

15 11/09/2015 Conceito  Linha do tempo Fazer uma retrospectiva das 
atividades já realizadas e 
vislumbrar as próximas 

5 

16 18/09/2015 Conceito Ideia Cards Definir o conceito básico do 
jogo com a geração de ideias 5 

17 25/09/2015 Conceito  Projetos para o jogo Definir o conceito principal 
do jogo com elaboração de 

desenhos iniciais 

5 

18 02/10/2015 Conceito Características de jogos 
similares 

Analisar e avaliar 
características de jogos 

similares para levantar ideias 

5 

19 09/10/2015 Conceito  Definição da ideia do 
jogo 

Definição das principais 
características do jogo 5 

20 16/10/2015 Design Bodystorm: simulação 
do jogo  

Simular o jogo por meio de 
um teatro  engine humana 5 

21 23/10/2015 Design Prototipar personagens Prototipar personagens e fazer 
a retrospectiva  timeline 5 

22 03/11/2015 Design Prototipar Brinquedos 
que criam vida 

Prototipar os esboços dos 
brinquedos com sucata para o 

mini game 

5 

23 10/11/2015 Desenvolvimento Analisar primeiro 
protótipo 

Conhecer a linguagem de 
programação da engine Unity 5 

24 20/11/2015 Desenvolvimento Analisar segundo 
protótipo 

Avaliar os primeiros 
elementos do cenário e definir 

a derrota da lixeira 

5 
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27/11/2015 Desenvolvimento Avaliar terceiro 
protótipo 

Avaliar a mecânica do jogo 
para dar os últimos ajustes da 

primeira versão 

5 

26 27/11/2015 Desenvolvimento Retrospectiva do 
projeto de 

desenvolvimento do 
jogo digital 

Retomar a linha do tempo 
para rever todo o processo de 

construção do jogo 

5 

27 26/10/2016 Avaliação Teste de uso no 
computador   

Jogar no computador e avaliar 
o funcionamento do jogo  5 

28 26/10/2016 Avaliação Ficha de avaliação do 
jogo 

Preencher a ficha de avaliação 
para os ajustes finais 5 

29 28/11/2016 Avaliação Avaliação do jogo final 
no tablet e entrega do 

jogo na escola 

Avaliação da última versão da 
jogabilidade também na 

versão para tablet 

5 

Fonte: Adaptado e elaborado pela pesquisadora para fins desta tese.  

Assim como aconteceu nas etapas de Experiência e Transposição, a etapa de Criação 

revelou o nível máximo de envolvimento do grupo em todas as fases de produção, o que 

poderia ter sido diferente. Esse fato pode ser atribuído em primeiro grau, às qualidades das 

mediações, que foram evidenciadas nas atividades dirigidas ao grupo. Todas as atividades 
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foram constantemente mediadas no intuito de motivar e garantir o engajamento, a participação 

e o empoderamento dos alunos na criação, permitindo a valorização individual das suas 

contribuições em benefício do grupo, o que favorece o envolvimento. Sobre este aspecto, 

Oliveira-Formozinho e Araújo (2004), ao definirem envolvimento, afirmam que: 

O envolvimento é concebido como uma qualidade da actividade humana, que é: a) 
reconhecido pela concentração e persistência; b) caracterizado pela motivação, 
atracção e entrega à situação, abertura aos estímulos e intensidade da experiência 
(quer ao nível físico, quer ao nível cognitivo) e por uma profunda satisfação e 
energia; c) determinado pelo impulso exploratório e pelo padrão individual de 
necessidades ao nível desenvolvimental; e, d) indicador de que o desenvolvimento 
está a ter lugar (Laevers, 1994a). (OLIVEIRA-FORMOZINHO; ARAÚJO, 2004, p. 
86)  

Os recursos tecnológicos podem se mostrar ferramentas muito promissoras para 

suscitar o envolvimento de aprendizes nas atividades de ensino-aprendizagem, em especial a 

atividade de criação de jogos, aqui realizada, que de acordo com os resultados das escalas, se 

mostrou forte ferramenta na construção de conhecimento significativo e de mudança de 

ar os processos, constituindo o envolvimento53 

uma forma óptima de monitorização de processos/aprendizagens e de os investigar. Por 

inerência, é também um instrumento valioso para a salvaguarda de direitos substantivos das 

crianças (OLIVEIRA-FORMOZINHO; ARAÚJO, 2004, p. 92  

Nas seções, todas as análises das escalas me levaram a concluir, de acordo com os 

sinais indicadores, que o grupo estava fortemente envolvido em todas as atividades realizadas. 

É importante frisar, como já se pode perceber na leitura das descrições e análises das seções, 

que as atividades propostas nem sempre utilizaram as tecnologias para o seu 

desenvolvimento, durante a criação as crianças foram submetidas a diversos tipos de 

produções, com materiais e recursos variados. O não uso da tecnologia em algumas atividades 

não fez com que o nível de envolvimento do grupo caísse, mas, ao contrário, em algumas 

atividades, como teatro, desenho, elaboração de artefatos com sucata, o nível de envolvimento 

foi tão alto que poderíamos criar um nível mais elevado além desse que a escala original já 

traz, como foi o caso da atividade de Bodystorming por exemplo. 

No nível 5 de envolvimento, tem-se a atividade intensa mantida. A criança, neste 

caso, o grupo esteve claramente absorvido na sua atividade. Os seus olhos estavam mais ou 

menos ininterruptamente focalizados nas ações e no material, sendo que os estímulos 

circundantes não as distraiam. As ações foram prontamente realizadas e requereram esforço 

mental, o qual surgiu de forma espontânea, e em alguns momentos de forma mediada. Existia 
                                                 

53 Grifo do autor 
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uma certa tensão em torno da ação (uma tensão intrínseca). O nível 5 requer especialmente a 

observação de sinais ou indicadores de concentração, persistência, energia e complexidade em 

grande quantidade. Os sinais indicadores, possibilitam ao pesquisador uma forma de avaliação 

criteriosa do envolvimento, uma vez que deles depende a pontuação alcançada na atividade.   

É possível adaptar a utilização das técnicas de aprendizagem interativa com jogos, 

indicadas por Prensky (2012, p. 213), para as práticas de produção de jogos digitais por 

Figura 

108 representa as dimensões de uma situação ideal tanto de aprendizagem quanto de 

envolvimento, de modo que este equilíbrio esteja representado em uma linha de 45 graus.  

Figura 108 - Dimensões de aprendizagem e envolvimento em condições ideais 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora, adaptado de Prensky (2012, p. 213)  

O equilíbrio entre a aprendizagem e o envolvimento se evidencia no framework de 

criação de jogos digitais descrito, discutido e analisado nesta tese, que aliado a atividades de 

produção adaptadas às características do público alvo, se apresenta um forte instrumento 

didático-pedagógico para proporcionar às crianças uma aprendizagem significativa, 

estimulante, desafiadora e propulsora de aprendizagens novas, que se conectam e são capazes 

de provocar a formação de conceitos cada vez mais complexos. 

As situações de colaboração geradas nas atividades de criação, também foram 

capazes de provocar nas crianças na maioria das situações, um sinal de envolvimento 

significativo, que Oliveira-Formozinho e Araújo (2004, p. 87), definem como um sentimento 

resposta a estímulos e exploração. Este sentimento de satisfação é com frequência implícito, 

mas, por vezes, podemos reconhecê-lo quando uma criança olha com grande satisfação para o 
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seu trabalho, tocando-o, mostrando-o, etc.

sinais de envolvimento mais evidenciado nos comportamentos demonstrados pelas crianças. 

Com relação a este sinal de natureza emocional, Vygotsky (2003), atribui ao jogo, uma forma 

de educação integral. Nas palavras de Vygotsky,  

Portanto, o jogo constitui a primeira forma de comportamento consciente que 

emerge com base no instinto e no emocional.54 É o melhor meio para a educação integral de 

todas essas diferentes formas e para estabelecer uma coordenação correta e uma ligação entre 

elas. (VYGOTSKY, 2003, p. 123) 

Os sinais indicadores de envolvimento, atribuídos aos níveis de avaliação da escala, 

são correlacionados aos preceitos defendidos na teoria de Vygotsky, no que se refere aos 

estímulos para o desenvolvimento das funções psicológicas do indivíduo, esses indicadores 

constituem bases para o desenvolvimento de aprendizagens cada vez mais sólidas.  

Concentração, complexidade e criatividade, expressão facial e postura, persistência, 

precisão, tempo de reação, comentários verbais e satisfação, são os sinais indicadores do 

envolvimento que, num nível elevado, podem indicar envolvimento da criança para aprender. 

Esses sinais, podem ser evidenciados quando a criança se torna capaz de focalizar sua atenção 

ao círculo limitado de suas ações; quando aplica livremente suas capacidades cognitivas, 

gerando um esforço mental revelado em sua postura diante da atividade; quando revela alta 

concentração, persistindo de modo a obter uma sensação de satisfação que pode ser 

evidenciada na precisão de suas ações; e, quando demonstra motivação por meio de 

comentários e reações.  

Assim sendo, o envolvimento é considerado como um caminho profícuo para o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, pois combina uma série de ações que são 

consideradas elementares para a aprendizagem de conceitos cada vez mais complexos das 

formas elevadas de pensamento, o que contribui para a geração de aprendizagens 

significativas e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Grifo do autor 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

cidos como 
 

Lev Semiónovic Vygotsky  
 

A tese em si é uma criação. Criar uma perspectiva de investigação que possa 

colaborar com o ensino e a pesquisa é sem dúvida uma difícil tarefa, foi esse o meu maior 

propósito, gerar conhecimento, possibilidades novas de ensino, perspectivas para trabalhos 

inclusivos e contribuições significativas para a área educacional.  

A pedagogia, cada vez mais se torna uma área abrangente, com múltiplas formas de 

atuação nos processos de ensino, com isso, crescem as necessidades de buscar a integração 

com outras áreas do conhecimento. Foi com base nessa prerrogativa, que buscamos conciliar 

os conhecimentos das áreas de Ciência da Computação com a Pedagogia. 

Nas atividades do grupo de pesquisa do qual participo durante o doutoramento, 

Observatório de Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação, local 

institucional onde esta pesquisa se desenvolveu, tive a oportunidade de conhecer o trabalho 

desenvolvido num dos laboratórios de Ciência da Computação da UNIVALI, onde fui 

convidada a participar como Pedagoga no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar que 

buscou consolidar pesquisas e práticas integradas sobre educação, políticas públicas 

educacionais e tecnologias em design acessível para a inclusão. Intitulado Desenvolvimento 

de Soluções em Interação para Jogos Digitais Acessíveis, fomentado pelo CNPq, este projeto 

suscitou convergência de posicionamentos de pesquisa, que buscam aliar diferentes áreas do 

conhecimento para perspectivas novas de ensino. Desta atuação, nasceu a ideia de 

desenvolver uma pesquisa com as mesmas perspectivas, porém com outros direcionamentos. 

A partir dos delineamentos desta forma de fazer pesquisa, eu a colega de doutorado 

Adriana Gomes Alves, fomos desafiadas à investida de uma pesquisa parceira. Nossa 

professora, coordenadora do Grupo de pesquisa do qual fazemos parte e nossa orientadora em 

comum, Doutora Regina Célia Linhares Hostins, nos popôs continuarmos trabalhando juntas, 

numa investigação colaborativa, desta vez definida nas nossas propostas de tese.  

Nas conversas anteriores (informais), nos encontros do grupo de pesquisa, nós não 

imaginávamos como seria delineada cada pesquisa que se deu em parceria, mas que ao 

mesmo tempo, deveria suscitar numa pesquisa individual. Começamos a partilhar então de 

uma forma incomum, pelo menos no nosso meio acadêmico local, de fazer pesquisa em 

educação: utilizar a mesma base de dados para pesquisas com enfoques completamente 
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distintos. Estava lançado o nosso grande desafio. A proposta da nossa orientadora nos deixou 

inicialmente desconfortáveis, pois uma pesquisa iria depender da outra. Na pesquisa de tese é 

comum ao doutorando fazê-la de forma isolada, com o apoio do seu orientador. Nosso desafio 

causou um pouco de insegurança (pelo menos da minha parte), mas de uma coisa tínhamos 

certeza: não pesquisaríamos sozinhas, seríamos parceiras em pesquisa.    

Deste primeiro desafio surgiram outros, que foram marcados por inquietações que 

suscitaram nos objetivos desta tese. Como objetivo principal a pesquisa buscou analisar o 

processo de aprendizagem de crianças com e sem deficiência intelectual em atividade 

colaborativa e mediada de criação de jogos digitais na escola. Com vistas a atingir este 

objetivo, trabalhamos em parceria no desenvolvimento de uma proposta pedagógica de 

framework metodológico e colaborativo, para a criação de um jogo digital por crianças com e 

sem deficiência, em fase de alfabetização na escola.  

A metodologia que resultou no framework defendido por Adriana, teve a minha 

participação no intuito de colaborar com a perspectiva pedagógica em sua construção e 

acompanhamento. Assim sendo, o percurso desta tese se deu a partir desta construção.  

A investigação apresentada destinou-se a aprofundar teórica e empiricamente a 

elaboração e a condução do processo de construção de jogos digitais por crianças desde o seu 

envolvimento até a etapa de criação do jogo. Este constructo investigativo reforça e respalda a 

defesa da tese de que a colaboração inter pares no processo mediado de criação de um jogo 

digital, possibilita às crianças aprenderem significados, comportamentos e tecnologias 

complexas, os quais contribuem para a inclusão escolar. 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, a investigação foi definida com a base 

metodológica da abordagem de pesquisa do Design-Based Research, que possibilitou uma 

perspectiva prática de análise de contexto, a colaboração entre pesquisadores e participantes e 

fontes de informação analisadas de dentro para fora, dito de outro modo, foi possível analisar 

o contexto da prática de modo peculiar, de uma forma flexível, em que as ações foram sendo 

desenhadas e modificadas a medida que o processo foi se constituindo.  

O trabalho investigativo teve a duração de seis meses de encontros sistemáticos com 

quatro crianças, dois meninos e duas meninas, dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo 

um menino e uma menina com deficiência, de uma escola da rede municipal de Itajaí, Santa 

Catarina. As ações e instrumentos de coleta de dados foram planejadas passo a passo, pois o 

planejamento da ação seguinte dependia do resultado da atividade que estava sendo realizada, 

desde esse modo, a pesquisa se constituiu num movimento de planejamento-resultado, 
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resultado-planejamento, planejamento-ação. Nesse fluxo dinâmico foram também sendo 

construídas as análises empíricas e teóricas na busca de atingir aos objetivos específicos 

propostos. 

Toda a construção da pesquisa dependeu também do entrosamento entre as 

pesquisadoras, pois a busca dos resultados estava atrelada aos modos de pensar e agir nas 

nossas parcerias de produção, desde a escolha dos insumos, das formas de captação dos 

dados, do compartilhamento do planejamento e das produções dos alunos, das trocas de 

ideias, das técnicas utilizadas, entre outras peculiaridades. 

Uma etapa importante, que serviu de base de informação sobre as crianças, para 

ambas pesquisas foi a atividade inicial elaborada para conhecer as experiências de 

aprendizagem dos sujeitos participantes das pesquisas, que se realizou numa etapa anterior ao 

ividual não padronizada dos 

uso de um livro composto somente de imagens. O contato inicial com os sujeitos antes de 

colocarmos em prática as atividades planejadas para a construção do jogo, possibilitou 

conhecermos o nível de desenvolvimento real das crianças, ou seja, aquilo que elas têm 

capacidade de fazer sem ajuda de um adulto ou de uma pessoa mais capaz. Esta etapa teve 

como resultado, a identificação algumas características, comportamentos e atitudes 

individuais das crianças a fim de levantarmos subsídios para os primeiros delineamentos da 

coleta de dados.  

Buscamos conhecer também os comportamentos das crianças em atividade 

colaborativa de criação, esta consistiu em elaborar em grupo uma história coletiva a partir de 

materiais de sucata, a fim de verificarmos suas formas de comportamento inter pares, levando 

em consideração que todo o processo de criação teria como base o trabalho colaborativo. 

Como resultado percebeu-se que o comportamento do indivíduo em grupo se modifica, pois, 

no convívio com os outros a criança é capaz de trocar ideias, aproveitar as ideias dos outros 

para gerar novas conexões, controlar suas ações, imitar, e com isso, modificar seu 

comportamento.  

No delineamento do texto da tese, dividi os capítulos em três grandes blocos, o 

primeiro, tratado no capítulo 3, diz respeito às avaliações iniciais individuais e de grupo, as 

quais acabo de comentar, o segundo, que trato no capítulo 4, se refere às etapas de 

envolvimento, experiência e transposição, e o terceiro e último, descreve e analisa a etapa de 

criação do jogo delineada em 4 fases: conceito, design, desenvolvimento e avaliação.  
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As avaliações iniciais, tanto a individual, quanto a coletiva, fizeram parte da etapa de 

envolvimento, e contribuíram para subsidiar o planejamento e para engajar as crianças para a 

participação no projeto. A etapa de experiência possibilitou que as crianças ampliassem seu 

repertório sobre jogos e usos de equipamentos tecnológicos. Essas experiências serviram de 

base para suas futuras criações com jogos, nesta etapa as crianças se divertiram, se 

aproximaram umas das outras e de nós, tiveram possibilidade de um contato mais intimista, 

diferente do contato proporcionado em sala de aula. 

A etapa de transposição possibilitou às crianças perceberem que um jogo pode ser 

criado e desenvolvido anteriormente ao meio digital, exerceram as capacidades de 

antecipação e abstração, entre outras habilidades, ao planejarem o jogo antes de fazer a 

transposição para a tela do aplicativo escolhido para ser utilizado (Inventame), as crianças 

fizeram abstrações, suposições, resolveram problemas, numa dinâmica de trabalho 

colaborativo.  

A etapa de criação, que envolveu as fases de conceito, design, desenvolvimento e 

avaliação, foi a mais longa do framework proposto, e em virtude das densas produções 

geradas nas atividades com as crianças neste procedimento, foi possível uma análise profunda 

das evidências das aprendizagens geradas, à luz da teoria de Vygotsky, que constitui a base 

teórico-metodológica desta pesquisa.  

De maneira prática, e em virtude da quantidade de dados e da profundidade teórica 

que esses dados possibilitaram, ao mesmo tempo o processo foi descrito e analisado. Procurei 

examinar o papel da mediação, o comportamento e a interação das crianças nas atividades 

colaborativas de criação, buscando evidenciar nas suas ações individuais e coletivas as suas 

aprendizagens por meio do uso da Escala de envolvimento, utilizada como recurso de coleta e 

análise de dados nesta pesquisa.  

Os sinais de comportamento observados para mensurar o nível de envolvimento do 

grupo nas atividades colaborativas de criação de jogos, demonstraram a capacidade do grupo 

em trabalhar de forma colaborativa e a predisposição das crianças na colaboração com os 

colegas a fim de atingir o objetivo das atividades propostas. Os sinais indicadores do 

envolvimento foram evidenciados por meio da mensuração das escalas, em que se observou o 

trabalho colaborativo sejam eles: concentração, complexidade e criatividade, expressão facial 

e postura, persistência, precisão, tempo de reação, comentários verbais e satisfação. Estes, 

constituíram alavancas para o desenvolvimento cognitivo das crianças, uma vez que foram 

evidenciados por meio de comportamentos e das relações que se estabeleceram com os pares 
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na ação, que para Vygotsky constituem a base do desenvolvimento dos conceitos, os quais 

precedem as funções psicológicas dos indivíduos.  

Outras evidências significativas de comportamento foram notadas nesta pesquisa. O 

grupo, que se constituiu heterogêneo, interagiu de modo a garantir a participação de todos, 

sem distinção em todas as atividades realizadas. Com a constante e intensa mediação dos 

processos de construção do jogo, o grupo em colaboração realizou as tarefas propostas sem 

que nenhuma criança fosse impedida de participar por decorrência da sua dificuldade ou 

característica, ao contrário, o grupo se mostrou solidário às diferenças e dificuldades, o que 

indica que o trabalho colaborativo é uma estratégia pedagógica profícua para o 

desenvolvimento de um ensino inclusivo dentro da escola ou fora dela. 

É preciso destacar que numa proposta pedagógica inclusiva, como a que descrevo 

nesta tese, é preciso levarmos em consideração o tempo para a realização das tarefas, os 

instrumentos didáticos, as metodologias utilizadas, os modos de registro das ideias, que não 

podem ser tratados e definidos de forma habitual. É preciso adequar as práticas pedagógicas 

às características das crianças, sem restringir a evolução intelectual das mais capazes e ao 

mesmo tempo, oportunizando o desenvolvimento cognitivo das que apresentam algum tipo de 

dificuldade, de modo que a participação, seja resguardada como um direito universal à 

educação.  

É possível afirmar, que a prática pedagógica do framework definido por Adriana, 

desencadeou nas crianças vivências e experiências que as levaram ao desenvolvimento 

intelectual, tendo gerado mudanças significativas e valorosas nos seus comportamentos. 

Obviamente, foram levadas em consideração nas análises dos comportamentos, as 

características de cada uma delas, e a partir daí o intuito não foi de compará-las umas com as 

outras, muito menos de verificar quem aprendeu mais ou quem aprendeu menos, mas ao 

contrário, foi intenção verificar as aprendizagens adquiridas no processo e as suas mudanças, 

que com certeza se refletiram nas mudanças do comportamento de seus pares.  

Os conhecimentos trazidos pelas crianças em suas vivências, suas opiniões sobre as 

situações vividas, as formas de falar e de se expressarem, seus traços de personalidade, 

também foram fatores que constituíram base de análise sobre seus comportamentos. As 

crianças foram ouvidas, incentivadas, motivadas, chamadas à participação constantemente, 

valorizadas no processo. Esse tipo de mediação, traduz a qualidade das intervenções 

realizadas e foi fator fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 
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resultantes de uma aprendizagem significativa que se evidenciou na realização do framework, 

desde o início até o final do trabalho.  

As crianças demonstraram suas atitudes frente aos desafios da criação de modo livre 

e criativo, com mais ou menos intensidade, todos colocaram suas ideias, deram sugestões, 

manifestaram suas vontades e reações diante dos desafios e na solução dos problemas. Na 

etapa de conceito, Vitória se sobressaiu, esta fase consistiu em atividades que dependiam 

basicamente da oralidade, o grupo fez muitas discussões para chegar ao consenso sobre o que 

seria o jogo. Por meio da oralidade Vitória se coloca participante e atuante no grupo, suas 

falas, por vezes pareciam desconectadas, mas aproveitadas pelos colegas, tornavam-se 

elementos de elucubrações para a geração das ideias novas das outras crianças, que se 

aproveitavam da sua fala para elaborar as suas próprias ideias.  

Raphael se destacou por meio do desenho. Nas etapas de conceito e design, na 

criação dos protótipos para o jogo, Raphael demonstrou toda a sua compreensão e gerou 

ideias importantes que favoreceram o desenvolvimento do jogo. O desenho, se tornou para 

Raphael, que prefere não se expressar por meio da fala, um profícuo instrumento de 

comunicação, que ele utilizou em suas ações, não só nestas fases, mas em todas. Por meio do 

desenho, Raphael compensa o que lhe falta, a expressão oral, o que constitui um forte indício 

da sua capacidade cognitiva para buscar alternativas de participação e integração com o grupo 

e com as atividades.  

Manuela, líder, perfeccionista, determinada, no início realizava suas tarefas sem a 

preocupação com os colegas, buscava se destacar, participando de forma ativa de todo o 

processo. Auto exigente, colaborou com muitas ideias, no início se entediava com as 

colocações de isso não tem nada a ver Vitória, tu estás 

viajando

vezes se antecipava, dando as respostas pelo colega ou mesmo resolvendo as situações por 

ele, com as intervenções e mediações, seu comportamento foi sendo modificado, suas ações 

eram voltadas a colaborar com o colega a fim de que ele tivesse a oportunidade de se 

desenvolver. A sua fala demonstra a forma como o seu comportamento mudou: calma, agora 

é a vez do Rapha

além da mediação, talvez seja o fato de que as atividades não geravam disputa entre as 

crianças, ao contrário, as atividades geravam a complementação umas das outras, o espírito 

colaborativo foi constantemente estimulado e vivenciado, gerando mudanças significativas de 

comportamento.  
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Leonardo, por sua vez, crítico, honesto, contribuiu com o grupo no sentido de 

articular as decisões. Tinha pressa, queria ir logo ao ponto, queria se sobressair. Esse 

comportamento também se modificou durante o processo. Na realização das atividades, 

Leonardo também dependeu de ajuda, como quando jogava o Dinobase e Raphael o ajudou 

em realizar as trocas das quantidades referen

desenvolvimento, e isso serve também para o desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais. Aos poucos, nos pequenos gestos, interações, discussões, Leonardo foi 

percebendo o valor e a capacidade intelectual dos seus amigos, e num dado momento chama a 

fessora, 

assim a gente pode usar as ideias de todo mundo né

personalidade, Leonardo era questionador, queria saber o motivo das propostas, quanto tempo 

iria levar, qual o próximo passo. Suas perguntas, afirmações, influenciavam o comportamento 

dos colegas que voltavam a atenção aos seus questionamentos, o que contribuiu muito para as 

mudanças das formas de atuação de todos frente às atividades. E o que a lixeira vai pegar 

fessora?  Não só Leonardo se preocupava com isso, mas essa passou a ser preocupação do 

grupo, quando todos ouviram a pergunta.  

Poderíamos neste texto reflexivo-conclusivo, destacar muitas outras evidências de 

aprendizagens significativas demonstradas pelas crianças, porém isso iria tornar o trabalho 

repetitivo, pois estas evidências foram observadas e analisadas em todo o trabalho.  

Vale destacar também que organizar crianças em grupo, propor a elas um trabalho 

intenso e longo de criação em que nada deveria acontecer de maneira isolada, ou seja, um 

dependeria do outro para o sucesso do projeto foi desafio para uma proposta que buscou 

desenvolver um framework de criação de jogos digitais por crianças.  

Neste momento, à guisa de conclusão, torna-se útil ressaltar que para o sucesso do 

framework aqui descrito e analisado, foi imprescindível o engajamento de toda a equipe na 

implementação do jogo, uma vez que esta configuração, requer a contribuição de profissionais 

das áreas de design de jogos e de programação, responsáveis pela técnica de criação do 

artefato em meio digital. Sem isso o projeto seria inviabilizado, a depender da engine de jogo 

que for utilizada, o software só pode ser desenvolvido por um profissional habilitado e que 

tenha os conhecimentos específicos da área. Contudo, é possível que a produção de jogos 

digitais por crianças seja adaptada e realizada com engines mais simplificadas ou com o uso 

de aplicativos de programação de jogos que utilizam uma linguagem de fácil acesso, para que 
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as próprias crianças possam manipular e criar seus jogos, como foi feito nesta pesquisa com a 

aplicação do app Inventame na etapa de transposição.  

Para finalizar, é imprescindível para o trabalho com grupos colaborativos, criar um 

ambiente acolhedor que não só demonstre a importância das trocas sociais, mas que também 

faça com que os alunos se sintam à capazes de contribuir, atuando como integrantes efetivos 

do processo de aprendizagem de modo a favorecer os processos educacionais inclusivos.  

Do ponto de vista do trabalho colaborativo, esta tese contribui para um novo olhar 

sobre o trabalho desenvolvido pelo AEE, que busca realizar um trabalho individualizado e 

complementar, desarticulado e descontextualizado do trabalho pedagógico da sala de aula. 

Esta tese defende o trabalho colaborativo como um meio de tornar o trabalho realizado no 

contraturno nas Salas Multifuncioanis de todo país mais significativo e eficaz, sendo que as 

trocas inter pares são valiosas para aprendizagens mais significativas e para mudanças de 

comportamento de todos os envolvidos.  

O estudo evidencia que a criação de jogos digitais por crianças na escola possibilita o 

desenvolvimento de formas complexas de aprendizagem, uma vez que o trabalho colaborativo 

favorece as trocas sociais, e delas resultam mudanças significativas de comportamento, pois 

afetam o indivíduo emocional e intelectualmente, gerando aprendizagens completamente 

novas. 

Particularmente, espero que os resultados desta tese possam contribuir com a 

produção do conhecimento e impulsionar outras pesquisas que visam propostas 

verdadeiramente inclusivas de ensino.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA AS 
FAMÍLIAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

FASE INICIAL DE SONDAGEM 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS  

 

DATA: _____________ Hora de início: ____________ hora do fim: _____________ 

 

Nome do entrevistado: _______________________________________________ 

Nome do entrevistador: _______________________________________________ 

 

(Os quatro alunos selecionados em uma sala para conhecerem os objetivos da pesquisa e 

como vai funcionar o projeto) 

 

1  O que vocês mais gostam de fazer na escola ? 

2  O que vocês mais gostam de fazer em casa ?  

3  Vocês costumam jogar em casa e na escola? Se positivo, que tipo de jogo? (digital, 

analógico?) (No computador, no tablet, no celular, no vídeo game?) 

4  Com quem costumam jogar ?  

5  Que jogos conhecem?  digitais, analógicos ...  

6  Jogam muitas vezes durante a semana ??  

7  Que tipos de jogos gostam mais ?  

8  Vocês têm acesso ao computador e a internet em casa?  

9  Vocês tem ideia de como é que se desenvolve um jogo?  

 

Objetivo da entrevista: Identificar se são alfabetizados, se sabem desenhar, se tem noção de 
tempo, de número. 
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APÊNDICE B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ-SC 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

www.univali.br -mail: karla_cathcart@edu.univali.br 

Fone: (47) 3268 31 86 ou 9177 3820  

Rua Uruguai,458 - Bloco B6 - 2° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC. 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

À Secretaria Municipal de Educação de Itajaí.  
 Secretário de Educação 

Sandra Cristina Vanzuita da Silva  Coordenadora Técnica 
Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto aos alunos com e sem 

deficiência, matriculados no terceiro ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. 
Informações sobre a pesquisa:  

TÍTULO: CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E MEDIAÇÕES. 

Pesquisador responsável:  
Karla Demonti Passos Cathcart  
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
Telefone para contato: (47) 9177 3820 
 
Pesquisador(a) Orientador(a): 
Regina Célia Linhares Hostins, Dra. - http://lattes.cnpq.br/3614416302948755  
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIVALI.  
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
Busca-se o consentimento da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí para 

desenvolver o projeto acima citado que se pretende realizar na Escola Municipal Gaspar da 

Costa Moraes  Bairro Fazenda  Itajaí  SC. 

O projeto intitula-se CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E MEDIAÇÕES  e 

concentra-se em analisar o processo de aprendizagem de crianças com Deficiência Intelectual 

em atividade colaborativa de criação de jogos digitais.  Propõe-se acompanhar este processo 

metodológico de criação de jogos na escola a fim de verificar a qualidade das mediações, 

analisar o processo pedagógico com base nos níveis de envolvimento dos alunos durante a 

criação do jogo, identificar o processo de elaboração conceitual dos alunos nas atividades de 

criação e avaliar neste processo a possibilidade de colaboração entre os pares. O projeto 
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também visa promover a inclusão por meio de atividades desenvolvidas em colaboração no 

grupo de crianças com e sem deficiência. 

Para a efetivação desta pesquisa, cujo método é Estudo de Caso, serão realizadas 

observações de oficinas com a participação de alunos do terceiro ano em atividades de 

experimentação e produção jogos digitais (utilizando computador, tablets, celulares e outras 

ferramentas) que contribuirão com ideias e conceitos para os jogos a serem criados. Os dados 

para esta pesquisa serão coletados por meio da observação das atividades desenvolvidas, 

registros de desempenho nos jogos, desenhos, atividades de pintura, entrevistas, participação 

com intervenção em momentos de atividades na escola, vídeos e/ou gravações, fotos. Estes 

dados serão registrados e analisados por meio da Escala de Envolvimento da Criança na 

atividade, traduzida e adaptada da escala original The Leuven Involvement Scale for Young 

Children (LIS-YC) (LEAVERS, 1994a)55 e da pesquisa de Cathcart (2013).. Essa é constituída 

de duas componentes: uma lista de indicadores/sinais, característicos de um comportamento 

de envolvimento; e os níveis de envolvimento numa escala de 5(cinco) pontos.(OLIVEIRA-

FORMOZINHO; ARAÚJO, 2004)56. 

Como parte da abordagem ética deste estudo, asseguramos-lhe que a participação é 

voluntária. Todos os participantes tem o direito de retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. A privacidade individual dos 

alunos será preservada em todos os dados resultantes do estudo. Todos os alunos serão 

informados que têm o direito de deixar de responder a qualquer pergunta. Os dados serão 

coletados e analisados exclusivamente para os propósitos da pesquisa. 

O jogo produzido será transformado em jogo para computador, mediante um trabalho 

conjunto do aluno com acadêmicos de Design de Jogos e Entretenimento Digital e da 

Computação. Esse jogo produzido será utilizado na escola para atividades com as demais 

crianças. Por essa razão, eles não têm fins lucrativos. 

Agradecemos sua atenção for necessário conversar mais sobre este projeto, por favor, 

entre em contato conosco nos telefones (47) 91773820 Doutoranda Karla D.P. Cathcart ou 

(47) 3341-7516 Professora Orientadora do Projeto, Dra. Regina Célia Linhares Hostins. 

Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação de Itajaí - SC. 

                                                 
55 LAEVERS, F. (1994a). The Leuven Involvement Scale for Young Children LIS-YC. Manual and video 

tape, Experiential Education Series, 1. Leuven: Centre for Experiential Education. 
56 CRUZ, Silvia Helena Vieira. A Escala de Empenhamento da Criança: Um instrumento de pesquisa no 

cotidiano escolar. In: Reunião Anual da ANPED: Sociedade, Cultura e Educação: novas regulações? , 32, 
2009, Caxambú, MG.  
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 Secretário de Educação 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

A Secretaria Municipal de Educação de Itajaí  SC, autoriza a realização da pesquisa com o 

Título: CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E MEDIAÇÕES, que será 

realizada pela Doutoranda Karla Demonti Passos Cathcart, tendo como Instituição 

proponente a Universidade do Vale do Itajaí  UNIVALI, sob a Coordenação da professora 

Dra. Regina Célia Linhares Hostins, professora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação  PPGE/ UNIVALI. 

 Autoriza também os pesquisadores que fazem parte deste projeto a frequentar a 

instituição para a realização das coletas de dados, bem como autoriza a instituição a fornecer 

aos pesquisadores os dados que forem solicitados. Os pesquisadores estarão disponíveis para 

esclarecimentos e dúvidas a respeito da pesquisa.  

 

Itajaí, _____ de _____________ de 2015.  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O PROFESSOR 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

www.univali.br -mail: karla_cathcart@edu.univali.br 

Fone: (47) 3268 31 86 ou 9177 3820  

Rua Uruguai,458 - Bloco B6 - 2° piso CEP: 88302-202 Itajaí  SC. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome: Professor (a): _____________________________________________ 

Fui informada detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: CRIAÇÃO DE JOGOS 

DIGITAIS POR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: PROCESSOS 

DE APRENDIZAGEM E MEDIAÇÕES, que será realizada pela Doutoranda Karla 

Demonti Passos Cathcart, tendo como Instituição proponente a Universidade do Vale do 

Itajaí  UNIVALI, sob a Coordenação da professora Dra., Regina Célia Linhares Hostins, 

professora do Programa de Pós-Graduação em Educação  PPGE/ UNIVALI. 

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos, que os pais e/ou responsáveis 

autorizaram a participação das crianças e que a identidade destas será resguardada.  

                                                                                                                                                                                 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Professor(a) 

 
 
 
 

Itajaí, ______ de _____________ de 2015.  
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APÊNDICE D. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PAIS OU RESPONSÁVEIS  

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
www.univali.br -mail: karla_cathcart@edu.univali.br 

Fone: (47) 3268 31 86 ou 9177 3820  

Rua Uruguai,458 - Bloco B6 - 2° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

NOME DA CRIANÇA: _____________________________________________________ 

SEXO: M (  ) F (  ) DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/___________. 

NOME DA ESCOLA: ______________________________________________________ 

PAIS OU RESPONSÁVEIS: _________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ______________________________ 

SEXO: M (   ) F (    ) DATA DE NASCIMENTO: _________/_______/_________. 

ENDEREÇO: _______________________________________________ N. ____________ 

BAIRRO: ________________________ CIDADE: _________________UF.: ___________ 

CEP:_______________________-________TELEFONE: ___________________________ 

 

II  DADOS SOBRE A PESQUISA 

1- TÍTULO DA PESQUISA: Criação de jogos digitais por crianças com deficiência 

intelectual: processos de aprendizagem e mediações.  

2- PESQUISADORA: Karla Demonti Passos Cathcart  Doutoranda do Pprograma de 

Pós-Graduação em Educação - UNIVALI 

3- DURAÇÃO DA PESQUISA: 6 a 8 meses aproximadamente. 

 

 

III  REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 

Estamos realizando um estudo para analisar o processo de aprendizagem de crianças 

com Deficiência Intelectual em atividade colaborativa de criação de jogos digitais na escola.  

A pesquisa se propõe a acompanhar o processo metodológico de criação de jogos a fim de 

verificar a qualidade das mediações, analisar o processo pedagógico com base nos níveis de 
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envolvimento dos alunos durante a criação do jogo, identificar no processo de aprendizagem a 

capacidade de elaboração conceitual dos alunos nas atividades de criação e avaliar neste 

processo a possibilidade de colaboração entre os pares. O projeto também visa promover a 

inclusão por meio de atividades desenvolvidas em colaboração no grupo de crianças com e 

sem deficiência. 

Para a realização desta pesquisa serão coletados dados através da observação das 

crianças no cotidiano da escola e nas oficinas de sondagem, de entrevistas semi-estruturadas 

com os sujeitos, análise documental (laudos médicos, relatórios de acompanhamento 

individual especializado, registro das produções dos alunos, entre outros); participação com 

intervenção em momentos de atividades de produção de jogos digitais, vídeos e/ou gravações, 

fotos.  

O jogo produzido (em papel) por seu (sua) filho (a) será transformado em jogo para 

computador, mediante um trabalho conjunto dos alunos participantes com acadêmicos de 

Design de Jogos e Entretenimento Digital e da Computação. Esse jogo produzido será 

utilizado na escola para atividades com as demais crianças. Por essa razão, eles não têm fins 

lucrativos e a propriedade intelectual de seu(sua) filho(a) e da Universidade serão 

resguardados. 

O senhor (a) terá acesso a qualquer tempo, às informações sobre os procedimentos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para solucionar eventuais dúvidas. 

 

IV  ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE A 

PESQUISA 

 

1  Acesso a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa, 

inclusive para eventuais dúvidas. 

2  Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo a continuidade da pesquisa. 

3  Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4  Salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual. 

 

V  SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL RELATIVA AOS RESULTADOS 

DA PESQUISA 
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1 - Toda e qualquer propriedade intelectual relativa aos resultados da pesquisa pertencerá aos 

pesquisadores, que determinarão seu uso, proteção e divulgação. 

2  Todo resultado da pesquisa que reverter em produto passível de licença de uso ou outra 

forma de disponibilização ao público, terá licenciamento ou disponibilização gratuitos para 

uso da instituição de ensino participante da pesquisa. 

 

VI  INFORMAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA 

PESQUISA 

ORIENTADORA: Prof.a Dra. Regina Célia Linhares Hostins  

reginalh@univali.br  (47) 9605 18 70                           

PESQUISADORA: Karla Demonti Passos Cathcart  

karlacathcart@hotmail.com  - (47) 3368 38 20 e 9177 38 20 

__________________________________________________________________ 

 

VII  CONSENTIMENTO PÓS  ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto a participação do meu (minha) filho(a) da presente pesquisa.  

 

Itajaí, _______ de _________________ de 2015. 

 

 

 

____________________________                 ___________________________ 

     Assinatura do sujeito da pesquisa                     Assinatura do pesquisador 

              ou responsável legal  
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APÊNDICE E.  

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
www.univali.br -mails: karla_cathcart@edu.univali.br 

adriana.alves@univali.br  
Fone: (47) 3268 31 86 ou 9177 3820  

Rua Uruguai,458 - Bloco B6 - 2° piso CEP: 88302-202 Itajaí  SC. 

Autorização de uso de imagem para fins de pesquisa de Doutorado em Educação 

O presente documento refere-se à cessão de uso de imagem do aluno abaixo 

citado, conforme autorização por parte de seu responsável junto a Unidade Escolar Gaspar da 

Costa Moraes e Universidade do Vale do Itajaí  SC.  

Ao assinar o documento, o responsável autoriza o uso de imagem do(a) aluno(a) 
_____________________________________________ participante das pesquisas de 
Doutorado abaixo relacionadas:  

 CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS: PROCESSOS 
COLABORATIVOS DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA INCLUSIVA - Karla 
Demonti Passos Cathcart  

 EU FIZ MEU GAME: UM PROCESSO METODOLÓGICO PARA CRIAÇÃO 
DE JOGOS DIGITAIS POR CRIANÇAS  Adriana Gomes Alves  

a) Vimos por meio deste solicitar a utilização da imagem do aluno na divulgação e 
registro de sua participação nas teses desenvolvidas pelas pesquisadoras (aulas, 
atividades gerais, exposições, registro de autoria do software (jogo) desenvolvido pelo 
grupo, entre outros) por meio de material impresso (publicação das teses, artigos a serem 
publicados em revistas científicas , pôsteres a serem apresentados em 
eventos da área, etc.)  

-se a fotografia, filmagem ou ilustração (modificadas ou 
não) do aluno, individualmente ou em grupo; 
c) Que esta autorização é exclusiva para uso dos projetos de pesquisa e do Grupo de 
Pesquisa: Observatório de Políticas Educacionais do PPGE (Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UNIVALI), não estando estas autorizadas a cederem as imagens para outras 

 
d) Que a cessão de imagem é gratuita e as pesquisadoras supracitadas se responsabilizam 
pela apropriação e utilização indevida das imagens por terceiros; 
e) Que, caso os responsáveis ou o aluno sintam-se constrangidos, ofendidos, 
incomodados, ou desrespeitados pelo uso da imagem e discordem de sua publicação, 
devem solicitar o PEDIDO DE RETIRADA DA IMAGEM, que deverá ser realizado em 
vinte e quatro horas (24h) por e-mail; caso isto não seja efetuado, cabe ao responsável 
tomar as providências legais para que isto se efetue. 

Deste modo, ciente do estabelecido acima: 
 
( ) SIM, CONCORDO COM O TERMO E AUTORIZO O USO DE IMAGEM. 
 
( ) NÃO CONCORDO COM O TERMO E NÃO AUTORIZO O USO DE IMAGEM. 
 

ALUNO: ________________________________________ 

RESPONSÁVEL: __________________________________ 

 
___________________, _____ de ______________ de 20___. 
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APÊNDICE F.  AGENDA DE ENCONTROS NA ESCOLA 

 

Data Número Documento Duração Objetivo Resumo 

19/06/2015 1 Sondagem 1  00:57 Apresentar o projeto 
às crianças e fazer 
entrevista inicial 

Foi realizada a entrevista 
com as crianças. Faltou 
apenas a Maria, mas os 
demais concordaram em 
participar do projeto. 

26/06/2015 2 Sondagem 2  01:42 Observar a atividade 
criativa e o trabalho 
colaborativo dos 
alunos 

Foi realizada a atividade, 
porém o tempo não foi 
suficiente, portanto deu-se 
continuidade na semana 
seguinte. 

25/06/2015 3 Sondagem 3  01:15 Sondagem individual 
de atividades 
intelectivas (Criança 
1) 

 

25/06/2015 4  01:00 Sondagem individual 
de atividades 
intelectivas (Criança 
2) 

 

03/07/2015 5 Sondagem 2 
(cont)  

00:52 Observar a atividade 
criativa e o trabalho 
colaborativo dos 
alunos 

Continuação da sondagem 
do dia 26 de junho, quando 
concluímos a atividade 
realizando o desenho da 
estória criada 

10/07/2015 1 Etapa1: Seção 
1  

01:47 Atividades com jogo 
em versão analógica 
e digital 

A oficina foi realizada, 
ocupando 2 aulas. Jogamos 
o Base 3 e ao final o 
Dinobase. 

14/07/2015 2 Etapa1: Seção 
1 (cont) 

00:55 Atividades com jogo 
em versão analógica 
e digital (cont) 

A oficina for realizada em 1 
aula e finalizamos o jogo do 
Dinobase e reflexão sobre 
os dois jogos. 

17/07/2015 - -  Atividades com 
jogos de resolução de 
problemas 

Foi remarcada para o dia 21 
de julho pois a professora 
tinha um passeio com as 
crianças 

21/07/2015 3 Etapa 1: 
Seção 2 

01:45 Atividades com 
jogos de resolução de 
problemas 

A oficina foi realizada 
conforme o planejado, 
jogamos o Hora do Rush e 
Where is my water? 

07/08/2015 1 Etapa 2: 
Seção 1 

00:52 Criação de jogos 
com ferramenta de 
autoria 

A oficina foi realizada, no 
entanto apenas duas 
crianças compareceram. 
Iremos repetir na próxima 
seção. 

14/08/2015 2 Etapa 2: 
Seção 2 

00:52 Criação de jogos 
com ferramenta de 
autoria 

A oficina foi realizada, o 
Luís faltou. Tivemos 
dificuldades no trabalho 
colaborativo. 

21/08/2015 3 Etapa 2: 
Seção 3 

01:52 Transposição de 
jogos do analógicos 
para digital 

A oficina foi realizada, 
todos compareceram. 
Conseguimos construir um 
jogo em equipe. 

28/08/2015 4 Etapa 2: 
Seção 4 

00:52 Transposição de 
jogos do analógicos 
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para digital 

04/09/2015 1 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 1 

01:10 W-questions Cards 
para definir 
parâmetros do 
projeto de jogo 

A oficina foi realizada, o 
Luís faltou. Repondemos 
todas questões. 

11/09/2015 2 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 2 

01:00 Fazer retrospectiva 
das atividades 
realizadas até o 
momento e planejar 
as próximas 

A oficina foi realizada, a 
Manu faltou. 

18/09/2015 3 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 3 

01:45 Definir o jogo 
(conceito básico) a 
ser desenvolvido 

A oficina foi realizada, 
todos compareceram. 

25/09/2015 4 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 4 

00:30 Definir o jogo 
(conceito básico) a 
ser desenvolvido 

Oficina realizada 

02/10/2015 5 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 5 

01:45 Análise dos jogos 
similares 

Oficina realizada 

09/10/2015 6 Etapa 3: 
Conceito - 
Seção 6 

01:40 Definição do jogo a 
ser desenvolvido, 
pricipais 
características 

Oficina realizada 

16/10/2015 7 Etapa 3: 
Design - 
Seção 1 

01:45 Bodystorm: 
simulação do jogo 
por meio de teatro 

Oficina realizada 

23/10/2015 8 Etapa 3: 
Design - 
Seção 2 

01:45 Prototipar 
personagens 

Oficina realizada 

30/10/2015 -   - Foi cancelada para 
realização da oficina do 
jogo do carteiro 

03/11/2015 9 Etapa 3: 
Design - 
Seção 3 

01:40 Prototipar os 
brinquedos que 
criam vida 

 

10/11/2015 10 Etapa 3: 
Desenvolvim
ento - Seção 1  

00:50 Avaliar primeiro 
protótipo do jogo 

 

20/11/2015 11 Etapa 3: 
Desenvolvim
ento - Seção 2  

01:20 Avaliar segundo 
protótipo do jogo 

 

27/11/2015 12 Etapa 3: 
Desenvolvim
ento - Seção 3 

01:20 Avaliar terceiro 
protótipo e preparar a 
apresentação 

 

08/12/2015   01:20 Apresentação do 
projeto e do jogo 
para a escola 
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APÊNDICE G. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA OS 
SUJEITOS DA PESQUISA 

FASE INICIAL DE SONDAGEM 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS 

DATA: 19/junho/2015      Hora de início: 15:38h       hora do fim:16:35 

Nome do entrevistado: Raphael, Leonardo e Vitória__________________________ 

Nome do entrevistador: Adriana e Karla___________________________________ 

Bolsista  acadêmico: Killian  

Objetivo da entrevista: reunir os quatro alunos selecionados em uma sala para 

conhecerem os objetivos da pesquisa, como vai funcionar o projeto, verificar o interesse em 

participar e o conhecimento prévio sobre o tema. 

Inicialmente todos se apresentaram, depois foi explicado às crianças o que é o 

projeto e que vamos produzir um jogo digital. 

1  O que vocês mais gostam de fazer na escola ? 

Luís e Vitória: aula de informática, joguinho 

Ricardo: não falou, apenas concordou com a cabeça 

2  O que vocês mais gostam de fazer em casa ? 

Luís: joga videogame 

Vitória: jogo no tablet 

Ricardo: joga videogame 

3  Vocês costumam jogar em casa e na escola? Se positivo, que tipo de jogo? 

(digital, analógico? Sabem a diferença) (No computador, no tablet, no celular, no vídeo 

game?) 

4  Com quem costumam jogar ? 

Luís: mais sozinho, às vezes com o irmão de 18 anos 

Ricardo: sozinho, imão mais velho não joga com ele 

Vitória: sozinha, às vezes joga com a mãe 

Vitória e Ricardo joga juntos, montar o bolo na aula de informática. Eles revezam no 

jogo. 

Luís prefere jogar sozinho na escola. 

5  Que jogos conhecem?   

respondido nas outras questões 

6  Jogam muitas vezes durante a semana ? 
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Luís: mais pela manhã. Ele disse que o olho arde se joga muito e não gosta de jogar à 

noite. Mãe define horário. Joga todo dia. 

Ricardo: joga todo dia, à noite (professora Camila da SRM relata que ele dorme tarde 

porque fica jogando) 

Vitória: joga a noite 

7  Que tipos de jogos gostam mais ? 

respondido antes 

8  Vocês têm acesso ao computador e a internet em casa? 

Luís: não tem internet, disse que faz pouco tempo que está morando aqui, veio de 

Passo Fundo há um mês 

Vitória: primeiro disse que tinha internet, depois disse que não tinha mais 

(contradição, o Luís observou isso) 

Ricardo: tem internet 

9  Vocês têm ideia de como é que se desenvolve um jogo? 

depois fazer ele se mover. 

Vitória: o jogo é baixado da internet 

Ricardo: não respondeu 

10-Vocês têm interesse em participar de um projeto para desenvolvimento de um 

jogo? 

Sim. 
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APÊNDICE H. S BRINQUEDOS QUE CRIARAM 
 

CAPA DA HISTÓRIA CRIADA POR ADRIANA COM OS DESENHOS DAS 

CRIANÇAS 

 

Prefácio 

Os alunos Luís, Maria, Vitória e Ricardo do terceiro ano da professora Soraya foram 

até a sala da professora Camila e criaram brinquedos com materiais recicláveis. 

Com esses materiais cada um criou os seus personagens. A Vitória criou um coelho 

com orelhas grandes e roxas, de cara verde e rabo azul. A Manu criou o Jorge e a Alice. Jorge 

usa faixa verde na cabeça e Alice um chapéu rosa. Leonardo criou o boneco destruidor, uma 
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puxa-puxa, um chaveiro e um colar. Raphael criou uma casa e o foguete com a colaboração 

da Manu e um menino chamado Roberto. 

Parte I 

Quando bateu o sino para ir para a sala os brinquedos criaram vida, e foi aquela 

confusão. 

Cada dia que passava os brinquedos cresciam mais. 

Cada vez que uma criança jogava lixo, os brinquedos absorviam e faziam mais 

brinquedos deles mesmos. 

Quando as crianças chegaram na escola, ficaram assustadas com os brinquedos se 

mexendo e saíram correndo para o pátio. 

Parte II 

Chegaram os professores e foram ver o que tinha acontecido com as crianças. As 

crianças falaram que os brinquedos estavam vivos. Os professores e a diretora não 

acreditaram no que as crianças disseram. Então os alunos resolveram provar que os 

brinquedos tinham vida.  

As crianças colocaram câmeras escondidas num palhaço que se infiltrou entre os 

brinquedos . Uma câmera bem pequenina na gravata do palhaço. 

 

Parte III 

Depois que filmaram, colocaram o filme na pen drive e apresentaram na TV para os 

professores e pais verem que era de verdade que os brinquedos tinham vida.  

Daí um pássaro que era o chefe dos brinquedos foi lá explicar para os pais que os 

brinquedos queriam uma família. 

Daí cada família resolveu adotar um brinquedo e levá-lo para casa. 
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APÊNDICE I. ILUSTRAÇÕES DA HISTÓ NQUEDOS 
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APÊNDICE J. MATRIZ DE VALIAÇÃO DAS IDEIAS DOS JOGOS 
RESULTADO DA VOTAÇÃO 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS IDEIAS DOS JOGOS 

JOGO 

ADEQ
UADO AO 
TEMA DA 
HISTÓRIA? 

É 
DIVERTIDO? 

É 
DIFÍCIL 
DE 
JOGAR? 

ATENDE 
O PÚBLICO ALVO 
(MENINOS, 
MENINAS, 7 A 10 
ANOS)? 

É 
COMPLEXO 
PARA 
DESENVOLVER? 

1 - 
Monta o boneco 
(sombras) 17 13 10 18 18 

2 - 
Jogo das contas 8 11 9 18 18 

3 - 
Angry 
brinquedos 11 10 10 16 13 

4 - 
Cara a cara 8 14 12 17 7 

5 - 
Jogo da 
memória 13 9 8 17 11 

6  
Labirinto 14 14 11 18 10 

7 - Os 
brinquedos que 
tentam pegar as 
moedas 18 17 11 18 12 

8 - 
Cortando o bolo 10 11 9 15 10 

9  
Diamante 17 17 9 18 8 

10 - 
Criando boneco 
de sucata 18 17 10 17 15 

11 - 
Caça sacola 13 15 12 18 8 
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APÊNDICE K. FICHA DE AVALIAÇÃO D S QUE 
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APÊNDICE L. EXEMPLO DE PLANILHA COMPARTILHADA NO GOOGLE 
DRIVE ENTRE AS PESQUISADORAS 

PLANEJAMENTO - PROJETO EU FIZ MEU GAME 
 

Etapa do Projeto Número 

Produção de Jogos Digitais-Design 1 

 

DATA: 16/10/2015 HORÁRIO INICIAL: 15:40 HORÁRIO FINAL: 17:20 

 

Alunos presentes 

Manuela c 

Vitoria  c 

Rafael  c 

Leonardo c 

 
 

PROCEDIMENTOS: 

Fazer uma simulação do jogo fisicamente, atuando como se fossem os personagens do 
jogo, utilizando objetos para simular as ferramentas e assim analisar o funcionamento em 
primeira mão (Moser, 2013) 

 

RECURSOS: 

 1 câmera digital 
 1 ficha do jogo definido na seção anterior 
 figuras dos elementos do jogo: livros, lixeira, ventilador, buraco 
 objetos (lixo) para catar no caminho e criar o brinquedo reciclável 

 

A atividade atingiu o objetivo? (   ) Sim   (   ) Não   (    ) Parcialmente 

Observações Adriana: 

Nessa seção fizemos uma simulação do jogo sob forma de teatro ou brincadeira. Após 

jogador, lixeira, obstáculos: buraco, ventilador, livros.  
As crianças se revezaram nos papéis e divertiram-se bastante. 
Todos foram ao menos uma vez o jogador (personagem).  
Eles caminhavam, pulavam obstáculos, coletavam lixos na sacola e eram perseguidos pela 
lixeira. Ao final tinha um conjunto de lixos com os quais deveriam criar um brinquedo. 
A atuação do Leo como lixeira, do qual era difícil de fugir, gerou a reflexão de como seria 
tratado no jogo esse problema, ou seja, como seria possível derrotar a lixeira. Nessa seção 

 

Pesquisadores presentes 

Adriana Gomes Alves c 

Karla Demonti Passos Cathcart c 

Killian  c 

OBJETIVOS: 

Nessa seção faremos um protótipo de experiência do jogo (Bodystorming) 
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Após o teatro/simulação, as crianças criaram desenhos para representar o jogo. 
Foi muito interessante essa prática, pois todos puderam entender melhor o jogo, 
trabalhando com materiais concretos. 

Observações Karla: 

Neste dia foram apresentadas as figuras que foram definidas na sessão anterior, então os 
alunos deveriam se fazer passar pelos componentes do jogo se fazendo passar pelo 
personagem, os obstáculos e outros elementos que aparecem no jogo. Levamos também 
algumas sucatas que eram elementos que a personagem deveria ir juntando durante o 

 
Percebemos que ao representar a jogabilidade, todos compreenderam a forma de jogar, 
pois cada um passou pela experiência de ser o personagem. 
Uma observação importante dos alunos foi que ninguém conseguia passar pela malvada 

 
Ficamos de pensar sobre como a lixeira poderia ser vencida para o próximo encontro.  
Vitoria queria sempre trocar de papel, representar outras comp  

Observações Killian: 

Foi realizado uma apresentação das ideias do jogo por meio de um teatro onde cada pessoa 
interpretava um dos objetos do jogo, sendo eles: o jogador, a lixeira, o livro, o buraco e o 
ventilador. As crianças compreenderam bem a forma do jogo (jogabilidade).  Um dos pontos 
foi como derrotar o inimigo (a lixeira), cada um ficou responsável de pensar em uma ideia e 
trazer na semana seguinte. 

Fotos:  
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ANEXOS 
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ANEXO A  Imagens do livro Brinquedos de André Neves utilizadas para o contato inicial 

com os sujeitos da pesquisa. 
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Daqui por diante as figuras foram reveladas para as crianças somente depois dos desenhos  
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ANEXO B  Projeto aprovado em comitê de ética em pesquisa da UFRRJ/COMEP 

 


