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Resumo 

Este trabalho apresenta um método para aplicar um curso para professores de diferentes 

áreas da rede federal de educação, com o propósito de capacitá-los com ferramentas para 

unir o conhecimento aplicado em aulas com práticas empreendedoras para criar produtos 

e serviços, levando a vivência empreendedora para diferentes pessoas. Desta forma criando 

uma geração de estudantes empreendedores que podem ver disciplinas do seu cotidiano 

como matéria prima fundamental para ideias lucrativas. 

Palavras-chaves: Jogos 2d, Curso Inovadores, Prática Empreendedora. 



Lista de ilustrações 

Figura 1   –   Crescimento Comércio Jogos ................................................................... 10 

Figura  2   – RPG Maker ................................................................................................ 11 

Figura  3   – Kodu Game ............................................................................................... 12 

Figura  4 –  Scratch ...................................................................................................... 13 

Figura  5 –  Construct2 ................................................................................................ 13 

Figura 6  –  A investigação Interdisciplinar modelo de Gestão de Projetos ............... 14 

Figura 7   –   Ciclo de Avaliação ................................................................................................ 20 



Sumário 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................... 8 

 Visão Geral do Problema ................................................................................ 8 

 Motivação e Justificativa ....................................................................................... 9 

 Objetivo Geral ................................................................................................ 9 

 Objetivos Específicos .................................................................................................. 9 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................... 10 

 Jogos Digitais e Empreendedorismo ........................................................................... 10 

 Ferramentas ............................................................................................................ 10 

 Twine 11 

 RPG Maker. ...................................................................................................... 11 

 Kodu Game Lab ................................................................................................ 11 

 Scratch 12 

 Construct 2 ...................................................................................................... 12 

 IRPM 13 

3 PLANEJAMENTO DO CURSO INOVADOR ..................................... 16 

 Organização do curso inovador proposto ............................................................ 16 

 Duração do Curso ............................................................................................. 16 

 Número de Encontros ........................................................................................ 16 

 Número de Alunos Previstos ............................................................................... 16 

 Infraestrutura .......................................................................................................... 16 

 Módulos e Conteúdos a Serem Abordados ................................................................. 16 

 Bibliografia Básica do Curso ............................................................................... 19 

 Cronograma ............................................................................................................ 19 

 Metodologia de Avaliação ................................................................................... 20 

 Procedimentos Metodológicos do Curso ............................................................. 20 

 Mediações Previstas Entre Professores e Aprendizes ......................................... 21 

4 CONCLUSÃO ................................................................................ 22 

 Perspectivas ......................................................................................................... 23 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................. 24 



8 
 

1 Introdução 

 
Com o desenvolvimento da tecnologia da informação e os produtos criados a partir 

do avanço da Internet em 1960, no auge da guerra fria, abriram-se portas para todo 

um mundo de multimídia que mudaria então a forma de relacionamentos, amizades, 

comunicação e também como aprendemos e estudamos (CASTELLS, 2003). 

Mesmo com a produção de ferramentas inovadoras no campo da educação, como 

tecnologias da informação, o uso de multimídias, a interação via internet, jogos, o professor 

ainda encontra muitas dificuldades em sala para trabalhar os seus conteúdos de forma que 

o aluno entenda a importância do conhecimento apresentado para utilizar em sua vida 

profissional. 

Aula mais dinâmica para incluir diversos conteúdos voltados ao empreendedorismo 

requer mais trabalho por parte do professor, por outro lado, o retorno pode ser bastante 

significativo se trabalhados de maneira mais adequada para o público alvo onde esse 

profissional se encontra. (BARR, 2017) 

Nessa proposta foi explorado aspecto interdisciplinares para unir conhecimentos 

com foco empreendedor, utilizando ferramentas multimídia para iniciar uma cultura 

empreendedora como a iniciativa apresentada no trabalho (HADI; WEKKE; CAHAYA, 

2015). 

Esse trabalho visa apresentar um curso para professores da rede profissional de 

educação, que apresentará técnicas e ferramentas para aplicar a educação empreendedora 

nos mais diversos conhecimentos de disciplina com a construção de jogos 2D, visando a 

comercialização do mesmo por parte do professor e dos seus alunos. 

 
 Visão Geral do Problema 

Os cursos de formação técnica e profissionalizantes da rede federal trabalham seus 

conhecimentos técnicos isolados dos conhecimentos da base comum nacional, criando um 

abismos entre os conhecimentos, deixando alunos e professores suscetíveis as seguintes 

dificuldades: 

a) Falta de Interesse Aluno/Professor; 

b) Não visualização do Potencial do conhecimento; 

c) Desistências por parte dos estudantes; 

d) Motivação Profissional; 
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 Motivação e Justificativa 

Os Institutos Federais de Educação proporcionam um excelente cenário para 

construção da prática empreendedora, com cursos de capacitação adequados é possível 

transformar a mentalidade de profissionais e alunos para que cada componente curricular 

seja uma oportunidade de negócio. 

 
 Objetivo Geral 

Propor um método para realizar curso inovador para professores da rede federal 

de educação profissionalizante. Com o uso de ferramentas e técnicas computacionais 

aplicando conhecimento empreendedores. Unindo os conhecimentos de diversos profissionais 

e aplicando na construção de produtos e serviços em jogos 2D. 

 
 Objetivos Específicos 

a) Implementar Curso Inovador; 

b) Implementar Métodos Criativos; 

c) Construir Etapas Para Transformar Ideias em Produtos; 
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2 Revisão Bibliográfica 

 
Este capítulo é dividido em duas partes, a primeira apresenta a revisão bibliográfica 

do trabalho onde é realizada uma abordagem geral sobre ferramentas de Jogos 2D e formas 

de Aprendizagem e empreendedorismo. A segunda parte apresenta o Estado da Arte com 

a discussão de trabalhos importantes para área. 

 
 Jogos Digitais e Empreendedorismo 

Os estudos que defendem a implantação do empreendedorismo como componente 

curricular partem do pressuposto de que, se toda a população de um país tiver uma cultura 

empreendedora, haverá melhoria no desenvolvimento socioeconômico. Assim, a educação 

para o empreendedorismo é um instrumento para a inclusão social, pois consegue, através 

da formação e do desenvolvimento de competências, ajudar na criação do próprio emprego, 

alem de ajudar na promoção de um ambiente promotor de empreendedorismo no ensino 

de cursos técnicos profissializantes que possa responder aos novos desafios e mudanças 

existentes na economia. (SOUZA, 2012) 

Assim se faz necessário construir uma cultura onde o empreendedorismo seja algo 

divertido no processo de aprendizagem e de ensino nas instituições proporcionando além 

de aprendizado um possível lucro nos pequenos empreendimentos construídos. A Figura 1 

demonstra um pouco do crescimento dos jogos nos últimos anos. 
 

Figura 1 – Crescimento Comércio Jogos 

 
 
 Ferramentas 

Nesta etapa será apresentado ferramentas para facilitar a criação publicação e 

venda de jogos, essas ferramentas serão apresentadas no curso proposto. 
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 Twine 

O Twine é extremamente simples de usar: basta digitar sua história em caixas 

ligadas entre si ao estilo fluxograma, indicando quais as possibilidades de escolha em cada 

cena e os desdobramentos e possibilidades resultantes de cada uma delas. O jogo é salvo em 

formato HTML e compatível com todos os navegadores. Para orientar os novatos, o Twine 

conta também com uma wiki com toda a documentação e vários tutoriais da ferramenta e 

com um fórum para que os usuários divulguem seus games e tirem suas dúvidas. 

 
 RPG Maker. 

Um dos mais populares e antigos softwares para produção de games no estilo faça 

você mesmo, o RPG Maker conta atualmente com cinco versões que vão das interfaces mais 

simples, voltadas para o público iniciante, às funcionalidades mais complexas e sofisticadas 

visando desenvolvedores que já trabalham na área. 

A ferramente disponibiliza uma coleção de personagens customizáveis, armas, 

inimigos e elementos de cenário, bastando montar seu game colocando cada uma das 

peças em seus lugares e ajustando suas funcionalidades. Além das bibliotecas que vêm no 

pacote inicial do RPG Maker, é possível acrescentar seus próprios elementos e personagens 

caso tenha alguma experiência com desenho e edição de imagens. A Figura 2 faz uma 

demonstração desta ferramenta. 
 

Figura 2 – RPG  Maker 

 
 
 Kodu Game Lab 

Criado pela Microsoft como uma plataforma de desenvolvimento de games para 

crianças, o Kodu Game Lab é gratuito em sua versão para PC e pode ser baixado pelo 

próprio site da empresa. A ferramenta dispensa qualquer conhecimento em programação e 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 12 
 

 

tem a vantagem de vir com tutoriais interativos, que são bem práticos na hora de aprender 

o funcionamento do software. Outro ponto positivo é a possibilidade de exportar os jogos 

para o XBOX 360 e executar o programa. A Figura 3, demonstra a ferramenta. 
 

Figura 3 – Kodu  Game 

 
 
 Scratch 

O Scratch é um projeto desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group, do MIT 

Media Lab, com o objetivo de ensinar programação para crianças. Ele é disponibilizado 

gratuitamente pelo grupo de pesquisa e funciona diretamente na web, dispensando a 

instalação do software, que só é necessária para trabalhar offline. 

As funções de programação no Scratch são como peças que devem ser encaixadas 

para montar o seu jogo. Também é possível criar animações e até mesmo músicas usando o 

software. Por ser uma ferramenta desenvolvida por pesquisadores e com foco em educação, 

a comunidade é bem ativa e é fácil tirar dúvidas ou encontrar tutoriais online. A Figura 4, 

demonstra a ferramenta. 

 
 Construct 2 

Popular entre desenvolvedores independentes, o Construct 2 é extremamente custo- 

mizável e atende de iniciantes a profissionais, disponibilizando uma versão básica gratuita 

e licenças pagas específicas para uso pessoal, corporativo e educacional. 
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Figura 4 – Scratch 

 
O software dispensa conhecimentos aprofundados de programação e vem com uma 

biblioteca inicial de elementos visuais e sonoros, funcionando basicamente com clique e 

arraste para a composição de cenários dos jogos. É possível também acrescentar suas 

próprias criações nas bibliotecas. A Figura 5, demonstra a ferramenta. 
 

Figura 5 – Construct2 

 
 
 IRPM 

Como metodologia de pesquisa foi utilizado o IRPM (Interdisciplinary Research 

Project Management) (LETOUZE, 2011). O texto a seguir foi extraído na integra com 

autorização do autor. 
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O IRPM é uma estratégia de abordagem interdisciplinar para um problema 

real, usando de Gerenciamento de Projetos conceitos propostos por (PIERRAKOS.; 

A.ZILBERBERG; R.ANDERSON., 2010) e um problema de abordagem baseada na apren- 

dizagem, que é mostrado por (SAVERY, 2006) em seu artigo relacionado. Através da 

Figura 6 se tem noção das etapas do IRPM que serão explicadas a seguir. 
 

Figura 6 – A investigação Interdisciplinar modelo de Gestão de Projetos 

Fonte: Traduzida de (LETOUZE, 2011) 

 

Iniciação: para determinar os objetivos do projeto, as entregas e saídas de processos; 

para documentar projeto restrições e suposições; para definir a estratégia; identificar os 

critérios de desempenho; para determinar necessidades de recursos; para definir o orçamento 

e para produzir uma documentação formal. 

Planejamento: para refinar projeto; para criar uma estrutura de divisão de 

trabalho; para desenvolver o recurso plano de manejo; para aperfeiçoar estimativas de 

tempo e de custos, estabelecer controles de projeto; para desenvolver o plano de projeto e 

obter a aprovação do plano. 

Execução: a comprometer recursos; para implementar recursos; para gerenciar o 

progresso; para se comunicar progredir e aplicar procedimentos de garantia de qualidade. 

Controle: para medir o desempenho; para refinar os limites de controle; para tomar 

ações corretivas; para avaliar eficácia das ações corretivas; para garantir a conformidade 

plano; a reavaliar os planos de controle; para responder a evento de risco e para monitorar 

a atividade do projeto. 

Encerramento: para obter a aceitação das entregas; documentar as lições apren- 
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didas; para facilitar o fechamento; preservar os registros de produtos, ferramentas para 

liberar recursos. 
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3 Planejamento do Curso Inovador 

 
Neste capítulo é apresentada a metodologia para realização do curso inovador, 

softwares e sistemas operacionais utilizados para construção do método. 

 
 Organização do curso inovador proposto 

Nesta etapa será apresentado a organização do curso e sua forma de apresentação 

bem como sua duração, encontros, número de alunos previstos, infraestrutura, módulos e 

sua bibliografia básica. 

 
 Duração do Curso 

Curso terá duração de oito semanas, cada semana representará um módulo. 

 
 Número de Encontros 

Com dois encontros semanais sendo um teórico e prático e o outro totalmente 

prático. 

 
 Número de Alunos Previstos 

Número de alunos será de no máximo 20 pessoas, organizados em equipes de cinco 

pessoas. cada aluno terá uma responsabilidade(cargo) na sua respectiva equipe. 

 
 Infraestrutura 

Para infraestrutura será necessário um laboratório de informática com as ferramen- 

tas apresentadas no Capítulo 2, e uma sala diferente para reuniões em grupo. Material 

de mídias digitais, desenhos musicas previamente adquiridos para facilitar o processo de 

construção dos jogos. 

 
 Módulos e Conteúdos a Serem Abordados 

Cada módulo trabalha com três princípios básicos e a cada etapa esses princípios 

serão lembrados para que não haja desvio do sucesso que o curso propõem 

Familiaridade prévia: Para começar, nada de jogos conceituais ou muito inova- 

dores. Para aumentar as chances de sucesso o ideal é produzir um tipo de jogo que as 

pessoas já estão familiarizadas com seu estilo. Por exemplo, jogos de esporte (basquete, 
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golf, futebol), jogos de tabuleiro ou cartas (poker, Ludo, etc) e jogos de tiro são bons 

exemplos. Dessa forma a pessoa já sabe de antemão que tipo de jogo está comprando, 

diminuindo assim uma das possíveis barreiras entre o cliente e seu produto. 

Alto fator de replay: uma característica importante para um jogo ser viciante é 

o chamado fator de replay. Esse fator quantifica o quão divertido é jogar o jogo várias vezes. 

Por exemplo, podemos dizer que Xadrez é um jogo com fator de replay altíssimo, já que 

ninguém enjoa de jogar após apenas algumas partidas. Um jogo de console de qualidade 

média e com 20 horas de duração, por exemplo, pode ser considerado como tendo baixo 

fator de replay, uma vez que dificilmente alguém o jogará várias vezes. 

Concorrência: Outro fator importante é a análise de qual será a concorrência no 

mercado-alvo. É importante fazer um estudo para descobrir quais são os jogos parecidos 

com o que será produzido e como pode competir com eles, seja com um preço final menor, 

seja com um jogo de maior qualidade. 

 
• Elaborando o Gameplay. 

1. Determine seus Objetivos 

2. Determine seus Público 

3. Elabore para Diversos Dispositivos 

4. Considere um Gênero 

5. Determinar as Opções do Jogador 

6. Delineie seus desafios 

7. Criar os Incentivos Para os Jogadores 

8. Balancear as Dificuldades do Jogador 

Neste módulo será abordado os principais conceitos do jogo a ser construído, lem- 

brando que esse jogo é um produto que estamos visando aplicar os conceitos de 

empreendedorismo. os conteúdos a serem abordados 1 até o 8 definem toda a etapa de 

planejamento do produto, com isso minimizando a possibilidade de erro na condução. 

• Elaborando os Componentes 

1. Elabore o Tutorial 

2. Elabore o Mundo 

3. Elabore as Mecânicas 

4. Elabore seus Níveis 

5. Elabore o Conteúdo 

6. Elabore a Interface 
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7. Elabore os Controles 

Elaborar os Componentes será uma continuidade do que foi realizado no módulo 

anterior, desta forma neste módulos os conteúdos serão voltados a criar as regras que 

definem a forma em que o produto(JOGO) será utilizado por nossos cliente. Criando 

artifícios que demostre sua utilização. 

• Elaborando o Visual 

1. Faça com que o visual se encaixe com o jogo. 

2. Escolha um leque de cor coerente e atraente. 

3. Use significancia visual. 

O visual é uma etapa essencial para agregar valor ao produto criado, desta forma 

ficará mais trivial agregar novos clientes aumentando a possibilidade de adquirir 

recursos. 

• Elaborando o Áudio 

1. Crie seus efeitos sonoros diretamente. 

2. Crie seus efeitos sonoros ambientes. 

3. Tente usar trabalhos originais. 

Nesta etapa serão utilizado as mídias para criar interatividade entre o cliente e seu 

produto, aqui será trabalhado estratégia para cativar o cliente e fazer com que o 

jogo produzido construa uma experiência única para cada um. 

• Elaborando Sua História 

1. Comece com um conceito sólido. 

2. Determine seu ritmo. 

3. Aprenda técnicas de clássicas de conotação de historia. 

Como as demais etapas essa também tem o foco no cliente com a criação de uma 

história em que o mesmo cliente se sinta parte e tenha um total envolvimento, assim 

será possível criar estratégias de venda para tornar lucrativo o produto criado. 

• Elaborando Seus Personagens 

1. Desenvolva completamente os personagens. 

2. Deixe espaço para o desenvolvimento dos personagens. 

3. Entre na cabeça do personagem. 

4. Considere um pouco de diversidade. 
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Aqui será construído os personagens para o jogo, será alinhado em cada uma das 

outra etapas, cada uma tem que fazer sentido e estar compatível com tudo que foi 

aprendido e executado nos outros módulos. 

• Virando Profissional 

1. Aprenda as habilidades necessárias. 

2. Comece fazendo um pequeno jogo 

3. Conhecendo as Ferramentas 

4. Coloque seu jogo no Steam. 

5. Construa uma base de fãs. 

6. Faça amigos na comunidade. 

Ferramentas são importantes para qualquer profissional, assim neste módulo cada 

equipe irá aprender como efetivamente construir seu produto, utilizando as ferra- 

mentas apresentadas no Capítulo 2, bem como a publicação nas lojas virtuais. 

• Vendendo Seu Jogo 

1. Técnicas de Marketing Digital 

2. Criando Sua Startup 

3. Propaganda em Seus Jogos 

4. Ganhando Dinheiro 

 
Criar um jogo pode não ser uma tarefa tão trivial, por isso vender o seu produto é 

essencial utilizar o marketing tradicional alinhado com as técnicas digitais e com foco em 

Startups são os principais conceitos trabalhado no módulo final. 

 
 Bibliografia Básica do Curso 

1. DRUKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do 

século. Livraria Pioneira, 2a. Edição, São Paulo, 1992. 

2. NORTON, Peter. Introdução á Informática. São Paulo: Makron Books, 

2003 

 
 Cronograma 

Nesta etapa será apresentado o cronograma de execução dos módulos apresentados 

na seção 3.1, a Tabela 1 apresenta uma organização em semanas cada semana executará 

um módulo com suas atividades. 



Capítulo 3. Planejamento do Curso Inovador 2
0 

 

 

Tabela  1 – Cronograma 
 

Semanas Módulos Atividades 

Semana 1 Elaborando o Gameplay 1,2,3,4,5,6,7,8 

Semana 2 Elaborando os Componentes 1,2,3,4,5,6,7 

Semana 3 Elaborando o Visual 1,2,3 

Semana 4 Elaborando o Audio 1,2,3 

Semana 5 Elaborando Sua Historia 1,2,3 

Semana 6 Elaborando Seus Personagens 1,2,3,4 

Semana 7 Virando Profissional 1,2,3,4,5,6 

Semana 8 Vendendo Seu Jogo 1,2,3,4 

 
 Metodologia de Avaliação 

As avaliações serão realizadas em cada um dos módulos apresentados na seção 3.1 e 

na Tabela 1, para cada uma das atividades de seus módulos observado o ciclo de avaliação 

como demostrado na Figura 7. 
 

Figura 7 – Ciclo de Avaliação 

 
Os alunos estarão organizados em equipes, cada equipe passará por quatro fases 

avaliativas para cada um dos módulos. Sendo as seguintes: primeira teórica a segunda prá- 

tica, a terceira um alinhamento com a ideia do projeto e a quarta uma avaliação com visão 

empreendedora do projeto. A ideia é ser dinâmico, essas avaliações ocorrerão de maneira 

natural e animadoras, o maior objetivo é que os alunos consigam usar os conhecimentos 

apresentados nos módulos aplicando as ferramentas apresentadas no Capítulo 2. 

 
 Procedimentos Metodológicos do Curso 

Realização de atividades docentes de ensino – aprendizagem, fundamentadas na 

organização metodológica dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos documentos de 

planejamento escolar, com a utilização de meios e técnicas tradicionais e das novas 

tecnologias da informação em salas com laboratórios e um viés prático de cada conteúdo.Uso 
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de atividades regidas por projetos interdisciplinares para vincular os conhecimento com o 

produto a ser gerado. 

 
 Mediações Previstas Entre Professores e Aprendizes 

O professor fará um papel de motivador e guia nesse processo de transformar 

conhecimento em grandes ideias e torna-las um produto divertido e interessante de se 

trabalhar. À organização dos alunos permitirá um acompanhamento mais fácil devido 

cada membro de equipe ter um papel bem definido e único, assim cada membro será muito 

importante em cada um dos módulos. 

O professor poderá acompanhar em cada uma das atividade o desenvolvimento de 

cada aluno, podendo corrigir de maneira bem eficaz cada uma das dificuldades apresentadas. 
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4 Conclusão 

 
Para o desenvolvimento de um Jogo, cumprir as etapas apresentadas na seção 3.1 

e apresentadas nos objetivos, foram de fundamentais importância para o êxito no que foi 

proposto, à implementação de um curso inovador proporcionou uma visão geral dos passos 

a serem seguidos e uma fundamentação para uma implementação do empreendedorismo, 

e uma representação deste conhecimento em modelos de JOGOS, facilitando assim a 

compreensão por professores de diferentes áreas de atuação. 

O uso de ferramentas computacional teve um papel importante no aspecto de 

visualizar os resultados da aplicação dos módulos na construção de um jogo, realizando 

os refinamentos necessários para o funcionamento adequado do produto gerado, que faz 

parte fundamental do aprendizado necessário. 

Com o propósito de facilitar o uso dos conhecimentos dos professores de diversas 

áreas e com base no empreendedorismo aplicado a criação de jogos proporcionou o uso 

de diferentes métodos de aprendizagem, de forma mais simples e divertida sem exigir 

conhecimentos específicos de computação. 

Os pontos positivos, uso de ferramentas em formato de softwares na maneira 

visual com a interface gráfica, utiliza tecnologias livres que proporciona o uso sem custo e 

disponibiliza formas computacionais para utilizar a solução apresentada em projetos que 

exija certos níveis de customização. 

Pontos negativos detectados, para execução do curso será necessário um instrutor 

qualificado em desenvolvimento de jogos com conhecimento em empreendedorismo para 

aplicar as técnicas computacionais necessárias para o êxito do curso inovador. 

Como lições aprendidas foi observado que o uso de uma metodologia de gerencia- 

mento de projetos foi de fundamental importância para organizar os processos que eram 

apresentados para cumprir os objetivos. usar controle de versão para os desenvolvimen- 

tos computacionais proporcional uma segurança e facilidade em correções e em testes e 

alterações. 

Desta forma os problemas apresentados no Capítulo 1, foram solucionados nas 

seções do Capítulo 3, com o desenvolvimento de um curso com aplicação de diferentes 

tipos de conhecimento em um produto no formato de jogos assim facilitando o uso do 

curso inovador por professores de diferentes áreas. 
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4.1 Perspectivas 

A evolução do curso inovador, com objetivo de contemplar novas maneira de 

construção de jogos, que avalie o potencial empreendedor de cada professor ao realizar 

uma aplicação de seus conhecimentos para construção de um produto. 

Construir uma aplicação que disponibilize o uso de computação com realidade 

virtual e acessibilidade de uma forma mais transparente, assim qualquer professor que 

não tenha conhecimentos em computação poderia de uma maneira simples realizar a 

construção e comercialização de seus produtos para esse tipo de público. 
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