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Resumo 
O uso de jogos educacionais tem se tornado uma estratégia importante no ensino, pois auxilia 

na construção e fixação de novos conhecimentos. O conteúdo de livros educativos pode ser 

adaptado para jogos educacionais digitais, promovendo uma experiência interativa e tornando 

o aprendizado interessante.  Este relatório técnico apresenta a especificação gráfica e textual 

de um processo proposto para o projeto de jogos educacionais a partir do conteúdo de livros.  
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1 ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO PARA O 

PROJETO DE JOGOS EDUCACIONAIS 

Este relatório apresenta um processo que tem por objetivo apoiar o projeto de um jogo 

educacional baseado em livros educativos. As atividades deste processo são baseadas na 

caracterização de desafios proposta por Thiry et al. (2010), na modelagem da interação do 

usuário com o jogo educacional através do modelo de interação MoLIC (Barbosa e Paula, 

2003) e na construção de protótipos a partir do modelo de interação. 

Em Ayres et al. (2016), um estudo de caso sobre a adoção do processo definido é 

apresentado. 

Especificação gráfica do processo proposto 

A Figura 1 descreve o processo proposto, suas atividades, fases e artefatos produzidos.  

 
Figura 1. Especificação gráfica do processo proposto segundo a notação BPMN (Business 

Process Modeling Notation). 
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Especificação textual do processo proposto 

Fase: Classificação da estrutura dos desafios do jogo 

 

1 Atividade: Identificação da contextualização do desafio 

Descrição: Para cada desafio, identificar a página do livro na qual o contexto em 

que o jogador se encontra no enredo do jogo é apresentado e o 

conteúdo da disciplina que é abordado no contexto do jogo. 

Pré-atividade: Não se aplica 

Critério de 

Entrada: 

Não se aplica 

Critério de Saída: Contexto do desafio identificado na tabela de classificação da 

estrutura do desafio (Seção 2). 

Responsável: Analista 

Participantes: Líder da Equipe 

 

2 Atividade: Identificação da realização do desafio 

Descrição: Para cada desafio, identificar a página do livro na qual o desafio é 

apresentado ao jogador e realizado pelo jogador. 

Pré-atividade: Identificação da contextualização do desafio 

Critério de 

Entrada: 

Contexto do desafio identificado na tabela de classificação da 

estrutura do desafio 

Critério de Saída: Realização do desafio identificada na tabela de classificação da 

estrutura do desafio (Seção 2) 

Responsável: Analista 

Participantes: Líder da Equipe 

 

3 Atividade: Identificação da explicação do conteúdo abordado 

Descrição: Para cada desafio, identificar a página do livro na qual é fornecido um 

feedback ao jogador sobre a realização do desafio, apresentando e 

explicando o conteúdo da disciplina abordado no desafio. 

Pré-atividade: Identificação da realização do desafio 

Critério de 

Entrada: 

Realização do desafio identificada na tabela de classificação da 

estrutura do desafio 

Critério de Saída: Explicação do conteúdo abordado identificada na tabela de 

classificação da estrutura do desafio (Seção 2) 

Responsável: Analista 

Participantes: Líder da Equipe 
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4 Atividade: Identificação da continuidade na estória 

Descrição: Para cada desafio, identificar a página do livro na qual é apresentada 

ao usuário a continuidade do enredo, associando o desafio realizado 

com o próximo desafio. 

Pré-atividade: Identificação da explicação do conteúdo abordado 

Critério de 

Entrada: 

Explicação do conteúdo abordado identificada na tabela de 

classificação da estrutura do desafio 

Critério de Saída: Continuidade na estória identificada na tabela de classificação da 

estrutura do desafio (Seção 2) 

Responsável: Analista 

Participantes: Líder da Equipe 

 

Fase: Design de interação e navegação dos desafios 

 

5 Atividade: Definição da navegação entre os desafios 

Descrição: Com base na estrutura dos desafios, elaborar um mapa de navegação 

para representar como os itens das estruturas dos desafios estão 

conectados e em qual ordem eles serão apresentados ao jogador.  

Cada nó do mapa corresponde a um item da estrutura dos desafios e 

as arestas entre os nós indicam como ocorre a navegação entre os 

itens. 

Pré-atividade: Identificação da continuidade na estória 

Critério de 

Entrada: 

Tabela de classificação da estrutura dos desafios concluída 

Critério de Saída: Mapa de navegação representando a sequência dos desafios do jogo 

elaborado (Seção 2) 

Responsável: Projetista 

Participantes: Líder da Equipe, Analista 

 

6 Atividade: Elaboração de modelos de interação genéricos 

Descrição: Consiste em elaborar modelos de interação MoLIC que descrevem a 

interação do jogador com o jogo durante um ou mais desafios. Como o 

conteúdo segue uma estrutura padrão de itens de interação (definida 

na fase anterior), é possível elaborar modelos de interação genéricos, 

ou seja, não é necessário elaborar um modelo de interação para cada 

desafio, considerando que vários desafios podem seguir o mesmo 

padrão de interação. 

Pré-atividade: Definição da navegação entre os desafios 

Critério de 

Entrada: 

Mapa de navegação representando a sequência dos desafios do jogo 

elaborado 

Critério de Saída: Modelos de interação genéricos segundo a linguagem MoLIC 

elaborados 
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Responsável: Projetista 

Participantes: Líder da Equipe, Analista 

 

7 Atividade: Classificação da interação dos desafios 

Descrição: Relacionar cada desafio do jogo a um dos modelos de interação 

genéricos através da tabela de classificação de interação. 

Pré-atividade: Elaboração de modelos de interação genéricos 

Critério de 

Entrada: 

Modelos de interação genéricos segundo a linguagem MoLIC 

elaborados 

Critério de Saída: Tabela de classificação de interação dos desafios elaborada 

Responsável: Projetista 

Participantes: Líder da Equipe, Analista 

 

Fase: Prototipação do jogo 

 

8 Atividade: Elaboração dos protótipos dos desafios 

Descrição: Produzir os protótipos do jogo, de acordo com os modelos de 

interação e o conteúdo do livro educativo. Cada cena do modelo de 

interação, pode ser considerada como um protótipo do jogo. As 

transições entre as cenas podem ser consideradas para definir botões 

e links entre os protótipos. Para detalhar os componentes do 

protótipo, tais como texto e imagens, o conteúdo do livro educativo 

deve ser considerado, onde os desafios são detalhados. 

Pré-atividade: Classificação da interação dos desafios 

Critério de 

Entrada: 

Tabela de classificação de interação dos desafios elaborada 

Critério de Saída: Protótipos do jogo elaborados 

Responsável: Projetista 

Participantes: Líder da Equipe, Analista 
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2 ARTEFATOS PROPOSTOS PELO PROCESSO  

Tabela 1. Tabela de classificação da estrutura dos desafios. 

 
 

 
Figura 2. Mapa de navegação dos desafios do jogo. 

 

Tabela 2. Tabela de classificação da interação dos desafios. 
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