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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as bases conceituais e metodológicas do jogo digital DEEP (sigla 

para Design Educacional de Estratégias e Percursos), que é o jogo educacional em 

desenvolvimento pelo Núcleo Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). O DEEP tem como público-alvo estudantes, professores e 

coordenadores de cursos de licenciatura e objetiva o entendimento das abordagens de 

ensino e aprendizagem e a sua relação com atividades, recursos, estratégias e percursos 

educacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: games; educação; comunicação; game design; design 

educacional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao se tratar de jogos digitais, se faz necessário destacar que o seu mercado se 

estabelece como um dos principais promotores do entretenimento, chegando ao 

faturamento de US$ 101,1 bilhões em 2016 e com previsão de ter alcançado US$ 108,9 

bilhões em 2017 (MACDONALD, 2017), no cenário global. No contexto brasileiro, 

segundo o artigo “The Brazilian Gamer – 2017” (NEWZOO, 2017), são cerca de 66,3 
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milhões de gamers, ou seja, jogadores de jogos digitais em um mercado de US$ 1,3 

bilhões de faturamento.  

Assim, fica evidente o potencial mercadológico e, portanto, social dos jogos 

digitais como mídia interativa e linguagem comunicacional de alta abrangência e impacto. 

Para além da venda como produto de entretenimento em si, os jogos digitais também têm 

o potencial de ser meio de comunicação, seja para ações publicitárias como os 

advergames (junção de advertising – publicidade – e games), seja para promover 

processos educacionais através de jogos educacionais, simuladores e percursos 

pedagógicos gamificados. 

Cerca de 42% de todo o faturamento global do mercado de jogos digitais, vem 

de jogos para dispositivos móveis (MACDONALD, 2017), o que justifica a grande 

abrangência e diversidade dos gamers, pelo caráter ubíquo e universal dos smartphones 

e tablets. Segundo o relatório “Pesquisa Game Brasil 2017” (SIOUX, 2017), o perfil do 

gamer brasileiro tem predominância feminina (53,6% do total) e que a maioria tem entre 

25 a 34 anos (36,2% do total), quebrando preconceitos tradicionais de que jogos digitais 

seriam desenvolvidos exclusivamente para um mercado masculino jovem. 

Há uma perspectiva de trabalho com games, apresentada principalmente por 

McGonigal (2012) que propõe os jogos como uma forma de transformação pessoal e 

social. Essa visão corresponde também a proposta mais atual do papel do Design que não 

é apenas um campo em que se resolve problemas ou se desenvolve produtos a serem 

consumidos, mas oferece um espaço em que se cria processos que transformam os 

contextos e vivenciam novas possibilidades de construções e aprendizados coletivos. 

McGonigal propõe o jogar como uma forma de reinventar e, assim, transformar a 

realidade. Nesse ponto não seria possível pensar games que transformam a educação? 

Considerando todos estes dados contextuais, os jogos digitais se fortalecem 

como área de conhecimento interdisciplinar, envolvendo comunicação, tecnologia, 

educação, gestão, arte e sociologia, entre outros. O potencial comunicacional e 

educacional dos games é a base do Edital nº 42/2017 da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sob o título “Fomento à inovação para o 

desenvolvimento e aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação 
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na temática Jogos Virtuais”8. O referido edital foi aberto para as instituições de ensino 

superior (IES), integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), para que 

apresentassem propostas de jogos educacionais voltados para cursos de licenciatura, com 

os seguintes objetivos: 

• Incentivar a inovação pedagógica por meio de desenvolvimento e 

disseminação de ferramentas tecnológicas para uso no ensino. 

• Promover a melhoria da qualidade do ensino superior público por meio de 

métodos e práticas de ensino-aprendizagem inovadores, visando à 

convergência entre as modalidades de educação presencial e a distância por 
meio do fomento de projetos de inovação na utilização de TIC’s na 

educação. 

• Estimular o desenvolvimento e aproveitamento de ferramentas tecnológicas 

existentes para uso público irrestrito como forma de democratização ao 

acesso. 

O Núcleo Universidade Aberta do Brasil da Unifesp9, núcleo acadêmico de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão de tecnologias educacionais composta por docentes 

especialistas em tecnologias digitais, educação a distância e design educacional, 

responsável também pelas ações da Unifesp no Sistema UAB, submeteu projeto e foi 

contemplado para receber fomento e desenvolver o DEEP nos parâmetros do referido 

edital. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as bases conceituais e metodológicas 

que dão suporte ao desenvolvimento do jogo digital DEEP, de forma a propor uma análise 

científica para destacar a complexidade interdisciplinar própria do desenvolvimento de 

games educacionais em contexto acadêmico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com 

abordagem descritiva (GODOY, 1995). Para isso, o artigo apresenta: 

• As premissas educacionais e de jogabilidade do DEEP; 

• As camadas de interação, desafios e interfaces do DEEP; 

• O plano de gestão de desenvolvimento do DEEP através da elaboração do 

Game Design Document (GDD); 

• O plano de trabalho e entregáveis previstos para o desenvolvimento do 

DEEP; 

                                                 
8 Disponível no endereço < http://www.capes.gov.br/editais-ded/8658-educacao-na-tematica-jogos-virtuais>. Acesso 

em: 06 de julho de 2018. 
9 Maiores informações do núcleo disponível em <https://www.unifesp.br/reitoria/uab//>. Acesso em: 06 de julho de 

2018. 
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• Reflexão sobre o desenvolvimento do DEEP sob a perspectiva do Design 

Thinking. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o método de pesquisa empregado é o 

Design Research, que é um método que estuda o processo de criação de artefatos como 

pesquisa e como processo de intervenção (DRESH, 2014). Essa metodologia se difere do 

estudo de caso ou da pesquisa-ação pois seu foco não é nas particularidades do caso, mas 

na descrição dos elementos escolhidos, nos percursos propostos e nos registros dos 

movimentos, interações e iterações. Esse processo de criação de um "artefato" é uma 

ação/construção artificial que atende a complexidade de uma intervenção num contexto. 

 

O JOGO DEEP – DESIGN EDUCACIONAL DE ESTRATÉGIAS E PERCURSOS 

A base conceitual do jogo DEEP é apresentar e auxiliar os estudantes de cursos 

de licenciatura as relações entre abordagens educacionais, atividades e recursos 

pedagógicos e a sua relação na construção de estratégias e percursos no momento de 

definir os planos de ensino e de aula, atribuições próprias do designer educacional10 e que 

deve ser foco da atuação docente, de maneira geral. Ao mesmo tempo, DEEP faz 

referência ao termo em inglês “deep”, que pode ser traduzido por profundo e intenso, o 

que é bem significativo para promover uma imersão ao jogador no seu compromisso 

profundo com a qualidade educacional. 

O principal objetivo do DEEP, como jogo digital educacional, é auxiliar na 

compreensão e experimentação da criação de percursos de aprendizagem coerentes com 

as premissas e propostas das diversas abordagens educacionais. Com isso, espera-se 

desenvolver nos jogadores competências ligadas à capacidade de propor ações de ensino 

mais conscientes e coerentes aos contextos numa perspectiva do design de estratégias 

como intervenção social. 

Como objetivos específicos, o DEEP propõe: 

• Contribuir para o entendimento dos movimentos/ abordagens de educação 

                                                 
10 O designer educacional é o profissional responsável por implementar o desenvolvimento de projetos pedagógicos, 

segundo a Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em <http://www.mtecbo.gov.br/>. Acesso em: 06 de 

julho de 2018. 

http://www.mtecbo.gov.br/
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• Auxiliar no mapeamento de competências básicas e específicas; 

(flexibilidade para o professor adicionar competências específicas do 

curso) no desenvolvimento do plano de ensino; 

• Auxiliar na correlação entre atividades, percurso de aprendizagem e 

avaliação de resultados. 

 

Desta forma, o DEEP se baseia na proposta de oferecer uma interface lúdica, 

interativa e pedagógica que permita ao jogador compreender com profundidade a 

complexidade do planejamento de estratégias e percursos educacionais. A figura 1 

apresenta o primeiro estudo de identidade visual que procura explicitar pelas cores e pela 

extensão tipográfica tais premissas. 

 

Figura 1 – Primeiro estudo de identidade visual para o jogo DEEP 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Para reforçar a complexidade da atuação docente, é importante citar que o DEEP 

parte da construção coletiva de professores pesquisadores da Unifesp que compõem o 

Núcleo Universidade Aberta Unifesp e o corpo docente do curso superior de Tecnologia 

em Design Educacional (TEDE)11 da instituição, cuja formação é multidisciplinar, 

contendo os seguintes campos de pesquisa e especialização: 

• Criação de games e processos gamificados em contextos educacionais; 

• Criação de narrativas para interfaces multimídia; 

• Desenvolvimento de jogos digitais e tecnologias digitais interativas; 

• Professores colaboradores; 

                                                 
11 Maiores informações do curso TEDE disponível em <https://www.unifesp.br/reitoria/uab//>. Acesso em: 06 de 

julho de 2018. 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/
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• Programação; 

• Gestão de projetos; 

• Design e visualização; 

• Teorias de ensino. 

 

Partindo de requisitos funcionais e não funcionais descritos no próprio edital que 

dá base ao desenvolvimento do DEEP, lista-se as premissas educacionais e de 

jogabilidade que foram: 

• Ser aberto e flexível para constantes atualizações, ou seja, disponibilizar o 

seu código fonte para permitir customizações a aprimoramentos, ser 

direcionado para ambiente web responsivo, permitindo ser operado em 

qualquer sistema operacional, incluindo os específicos para dispositivos 

móveis; 

• Ser abrangente e aplicável em diversas formações, presenciais e EaD, ou 

seja, ser customizável e aplicável em diversos cursos de licenciatura e em 

outros contextos educacionais; 

• Fomentar uma metaplataforma de compartilhamento e pesquisa das 

estratégias educacionais inspiradas no game, conectando jogadores 

(estudantes de cursos de licenciatura e demais áreas educacionais); 

• Fomentar a pesquisa, extensão e ensino, através da disseminação do seu 

desenvolvimento. 

 

Sobre a perspectiva da jogabilidade, foi definido para o DEEP as seguintes 

diretrizes: 

• A vitória neste jogo é compreender a importância da construção de 

percursos educacionais adequados; 

• Existem diversos fatores para avaliar a adequação de um planejamento; 

• Gestão de tempo como desafio universal; 

• Não existem percursos educacionais certos ou errados, mas devem ser 

reconfigurados e adaptados aos vários contextos, com diretrizes e fatores 

limitantes próprios. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 7 

 

A indicação para a interação do DEEP, é que siga uma lógica de puzzle (quebra-

cabeça) para a construção de estratégias e percursos educacionais através de uma interface 

semelhante aos ambientes de desenvolvimento integrado de linguagem de programação 

visual, como Scratch e MIT App Inventor, como esquematizado na figura 2. 

 

Figura 2 – Base da interface do DEEP em plataformas de linguagem de 

programação visual 

 
Fonte: autoria própria, com base nos ambientes integrados de desenvolvimento Scratch 

e MIT App Inventor, disponíveis respectivamente em <https://scratch.mit.edu/> e 

<http://appinventor.mit.edu/>. Acesso em: 06 de julho de 2018. 

 

A princípio, a proposta do DEEP é que seja composto por 3 fases, com diferentes 

objetivos, como se apresenta na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemas de encaixe
blocos lógicos

funções/ = percurso

condições                  

objetos = atividades/
           recursos

ações, animações eresultados a partir daprogramação

https://scratch.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/
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Figura 3 – Proposta das 3 fases do DEEP 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Na primeira fase, denominada Conceitos, o jogador escolherá um mundo, 

referente a uma abordagem educacional. Nesta fase, o jogador poderá coletar para o seu 

inventário uma série de atividades e recursos educacionais referentes ao respectivo 

movimento educacional (por exemplo: a aula expositiva estará disponível no mundo 

comportamentalista). 

Na fase 2, de Mundo Ideal, a partir das atividades e recursos coletados na fase 

anterior, o jogador poderá compor percursos seguindo a interface de linguagem de 

programação visual já mencionada, criando blocos lógicos com a conjunção dos objetos 

educacionais de seu inventário e obtendo diversos resultados de aprendizagem. 

Finalmente, na fase 3, do Mundo Real, o jogador será colocado em situações 

com diretrizes, limitações e desafios correlatos à realidade da atuação docente, como 

calendário acadêmico, políticas institucionais, infraestrutura deficitária, falta de tempo 

etc., onde deverá achar a melhor solução educacional possível com os percursos que 

construiu na fase anterior. 

Eventualmente, o jogador perceberá que precisa desenvolver novos percursos e 

estratégias educacionais para enfrentar as situações-problema do Mundo Real. Então, 

deverá voltar para o Mundo Ideal para construir novas estratégias e até, muito 

possivelmente, para a fase de Conceitos para coletar mais atividades e recursos 

educacionais. A figura 4 apresenta o fluxo de jogo contínuo e infinito do DEEP: 
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Figura 4 – Fluxo das fases do DEEP 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO DEEP 

Para o desenvolvimento do DEEP, considerando a complexidade de se construir 

um jogo digital, foram definidas duas etapas principais, sendo: 

1. Construção da base conceitual do DEEP: definição das abordagens 

educacionais, relação de atividades e recursos com as abordagens 

educacionais, identificação dos problemas, controvérsias e limitações na 

elaboração de percursos e estratégias educacionais; 

2. Game design: desenvolvimento do jogo, com a criação do Game Design 

Document, desenvolvimento das narrativas, personagens, recursos visuais 

e sonoros, programação das interações, testes e implementações. 

 

De maneira objetiva, a construção da base conceitual do DEEP prevê a 

elaboração dos seguintes entregáveis: 

a) Matriz de correlação: para a construção das fases 1 e 2 do DEEP, esta 

matriz apresentará a correlação entre abordagens educacionais 

(comportamentalista, interacionista, cognitivista e conectivista) com 

atividades e recursos educacionais e as possibilidades de elaboração de 
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percursos e estratégias pedagógicas na qual serão explicitados os diversos 

autores, conceitos e premissas das principais teorias educacionais e suas 

relações considerando as estratégias pedagógicas coerentes com as 

premissas de cada abordagem; 

b) Cartografia das controvérsias: a partir de uma pesquisa feita com 

professores e outros educadores sobre seus planejamentos educacionais 

serão identificadas controvérsias (espaços de conflitos e negociações) a 

partir da metodologia de Cartografia de controvérsias (VENTURINI, 

2010) baseado na teoria do ator-rede (LATOUR, 2012). Essas 

controvérsias serão a base para a construção dos desafios, especialmente 

da fase 3 do jogo. 

c) Matriz de agência/imersão/diversão: para definir a jogabilidade do DEEP, 

esta matriz vai partir dos princípios propostos por Murray (2017) e fará a 

relação das ações possíveis do jogador com as competências devem ser 

aprimoradas (Agência). Assim como serão destacados os elementos que 

provocam a imersão e os componentes de diversão/transformação do 

jogador. A construção desta matriz será baseada em Carolei (2018). 

 

É importante destacar que essa base conceitual não é apenas prevista, mas ela 

parte de outros trabalhos anteriores e de uma visão de formação de professores em que se 

espera superar as reduções instrumentais, idealizadas e ideológica e assim promover um 

planejamento em jogo que promova o diálogo e uma perspectiva de transformação social, 

por isso partimos da ideia de visibilizar os diversos movimentos, explicitar suas premissas 

e elementos e cartografar as controvérsias e assim criar desafios que vão da idealização 

para a complexidade da experimentação das limitações e desafios "do real" mas no qual 

o jogador será convidado a propor formas de criar estratégias e percursos coerentes, 

apesar dessas limitações e superando os desafios. 

Ao constituir esta base conceitual, o projeto prevê em sua proposta orçamentária 

já aprovada a contratação de um game designer, um ilustrador, um programador de jogos 

digitais e 2 assistentes de pesquisa em nível de iniciação científica para conduzir o 

desenvolvimento do DEEP, sempre com a gestão e participação dos docentes 

pesquisadores, em reuniões semanais de alinhamento e condução. Nesta segunda etapa 
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de game design (desenvolvimento do jogo digital), os seguintes entregáveis são 

esperados: 

a) Game Design Document: este documento dinâmico, atualizado durante 

todo o processo de desenvolvimento do jogo, contém a definição do 

escopo, gameplay, enredo, fluxo do jogo, interface de usuário, áudio, artes 

conceituais e referências visuais – apoiando a gestão, comunicação e 

atuação de todos os profissionais envolvidos na construção do DEEP, bem 

como a articulação entre os conceitos educacionais e a sua implementação 

em interface de jogo; 

b) Criação das narrativas, personagens e percursos; 

c) Criação da identidade visual do DEEP, das metáforas visuais, cenários, 

personagens e elementos de interface; 

d) Desenvolvimento de protótipos (ao menos 4 ciclos de prototipagem) para 

testar as interações e jogabilidade propostas; 

e) Desenvolvimento de uma versão física do jogo (tipo tabuleiro); 

f) Desenvolvimento da versão final do DEEP; 

g) Desenvolvimento de material de apoio do DEEP, manuais e tutoriais para 

a sua aplicação em sala de aula e customização a partir do código-fonte; 

h) Construção da metaplataforma, com diversos espaços de comunicação e 

compartilhamento, para fomentar a discussão sobre práticas pedagógicas 

tendo como provocação os percursos e estratégias pedagógicas, a partir da 

experiência de jogo com o DEEP. 

 

 

DESIGN THINKING E O DESENVOLVIMENTO DO DEEP 

Design thinking é o conjunto metodológico de desenvolvimento de produtos e/ou 

serviços alia a gestão ágil de projetos com processos que induzem a intuição, criatividade 

e inovação em equipes multidisciplinares e com foco na experiência do usuário. Para 

Denning (2013), o design thinking privilegia a conjunção de criatividade e imaginação no 

processo de ideação, aproveitando a riqueza do trabalho colaborativo e multidisciplinar, 

sempre atentando às necessidades do usuário. O processo de prototipagem, teste, 
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feedback, lições aprendidas e novo ciclo de projeto é essencial para garantir o 

desenvolvimento de soluções inovadoras e relevantes. 

A aplicação do design thinking no desenvolvimento do DEEP se mostra assertiva 

e eficiente, pois o desenvolvimento de um jogo digital educacional pressupõe 

essencialmente o trabalho conjunto e colaborativo de pesquisadores de diferentes áreas 

de conhecimento e diversos profissionais das áreas de criação, programação e gestão bem 

como o foco no jogador e na sua experiência lúdica, justamente para evitar o senso 

comum de que “jogos educacionais são chatos”. 

Assim, como primeira etapa de desenvolvimento, foi aplicado um canvas de 

desenvolvimento de projeto, ferramenta muito utilizada no design thinking como forma 

de estabelecer o diálogo na equipe multidisciplinar de professores e estabelecer os 

entregáveis e seus prazos de execução. A figura 5 apresenta o resultado desta reunião de 

imersão e concepção do DEEP: 

Figura 5 – Canvas de desenvolvimento do DEEP 

 
Fonte: autoria própria. 
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A próxima etapa de aplicação do design thinking no desenvolvimento do DEEP 

é a elaboração de pesquisas etnográficas e construção de personas e seus mapas de 

empatia para, de fato ter uma compreensão imersiva e empática do potencial jogador. A 

base para o desenvolvimento da persona é a criação de um potencial usuário fictício do 

produto ou serviço a ser desenvolvido de forma detalhada e muito próxima ao perfil real 

do público-alvo, de fato. É importante dar vida à persona, conferindo-lhe nome, perfil 

demográfico, formação, ocupação, histórico e contexto de vida, visão de mundo etc. 

Assim, é possível criar um laço empático com a persona e o designer passa a desenvolver 

um produto real para uma pessoa “potencialmente real”. No caso do DEEP, serão 

construídas as personas de pelo menos um estudante e um professor de um curso de 

licenciatura.  

Esta etapa promove uma sensibilização empática durante a construção do jogo 

digital, assim como permite maior assertividade nos ciclos de prototipagem. O 

desenvolvimento de protótipos rápidos é a base do design thinking, pois permite criar um 

círculo virtuoso entre inspiração (criatividade), ideação (escolha) e implementação 

(desenvolvimento). Com a prototipagem rápida (vários ciclos de protótipos, testes, 

validações, detecção de problemas, lições aprendidas e insights para novas soluções), a 

intenção é descobrir problemas de projeto de forma muito rápida evitando, portanto, 

muito investimento de tempo e recursos em soluções que não atendem plenamente aos 

desejos, necessidades e expectativas do usuário. No caso do desenvolvimento do DEEP, 

são previstos 4 protótipos para testar funcionalidades, interfaces, interações e 

jogabilidade. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

A partir do que foi apresentado, vale destacar sobre as bases teóricas e 

metodológicas do game DEEP as seguintes premissas: 

• Design como transformação social: a partir de vivência de criação de 

estratégias com a complexidade que o ensino exige, espera-se que o 

jogador supere uma visão idealizada e redutora de planejamento 
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educacional e consiga propor estratégias que possam reverberar na sua 

comunidade; 

• Controvérsias como desafios: para provocar uma transformação, os 

desafios devem ser construídos nas brechas encontradas a partir de uma 

cartografia de controvérsias que identifica os diversos atores e fluxos e 

explicita os espaços de tensão e negociação; 

• Visualização e gestão da complexidade: tanto o processo de produção do 

jogo, realizados pela equipe, como o processo de criação das estratégias e 

percursos feitos pelo jogador seguem princípios do Design que promovem 

a visualização dos processos e a gestão da complexidade; 

• Pensamento do Design: princípios de design thinking vão orientar 

metodologicamente a produção do jogo e o design research vai promover 

a explicitação e registro dos processos como pesquisa científica. 

    Sendo assim, o DEEP se constitui como uma proposta de game educacional 

para alunos de cursos de licenciatura, apresentando uma experiência de design 

educacional em vivência, reflexão e questionamento de construção de percursos e 

estratégias pedagógicas. Além do seu potencial como produto digital, a construção do 

DEEP permitirá, através da aplicação de design research, analisar cientificamente o valor 

da intervenção social implícita no desenvolvimento de um jogo digital educacional. 
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