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RESUMO| ABSTRACT

O objeto de estudo da presente dissertação é o videojogo como 
meio de aprendizagem de protocolos de evacuação escolar, por 
parte de alunos do ensino secundário.

Lemes, D. (2010) (2) acredita que desde o seu começo, na déca-
da de 40 do século XX, os videojogos exponencialmente entraram 
no nosso quotidiano, tendo, em grande parte, uma constante co-
notação negativa, ligada à improdutividade, sedentarismo e, nou-
tros casos, alienação à realidade ou até mesmo violência.  Dentro 
do universo dos videojogos, os didáticos não são tão bem aceites 
pelos jovens, que preferem ação associada a um tempo de lazer e 
divertimento.

Mediante estes factos, o objetivo desta dissertação visa criar um 
videojogo eficaz na comunicação de conteúdos didáticos, aceite 
pelo o público-alvo, jovens alunos do ensino secundário. Focámos 
a investigação nos protocolos de evacuação escolar, em caso de 
incêndio, e na compreensão dos interesses dos alunos, no sentido 
de prototipar um videojogo adequado à sua faixa etária, eficaz na 
transmissão de conteúdos didáticos e, simultaneamente, gerador 
de interesse.

Utilizámos uma metodologia mista, de base quantitativa e quali-
tativa, tomando como ponto de partida a aferição concetual e teóri-
ca, tendo por base a revisão da literatura e focagem na observação 
passiva com auxílio mecânico, aliada a inquéritos. 

Seguidamente, procedemos a uma quasi-experiência de meto-
dologia ativa dividida em duas fases. Primeiramente, implementá-
mos, numa amostra, o protótipo do videojogo criado na fase ante-
rior e, seguidamente, mediante um simulacro de incêndio escolar, 
procedemos a um estudo comparativo entre as prestações do gru-
po de amostra do grupo de controlo, tal como a comparação com 
simulacros anteriores.

Palavras-chave: Videojogo; Didática; Aprendizagem; Plano de 
emergência; Aluno; Escola.

(2) Lemes D. (2010)
Estudos apontam males 
causados pelos videogames, 
acedido 07 Nov 13
<http://gamereporter.
uol.com.br/estudos-
apontam-males-causa-
dos-pelos-videogames/>
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ABSTRACT| RESUMO

The object of study of this dissertation is the videogame as a mean 
of learning of school’s evacuation protocols, by secondary school 
students.

Helms , D. (2010 ) (3) believes that since its beginning in the 40s 
of the twentieth century , videogames exponentially entered our 
daily lives, having a constant negative connotation linked to the 
unproductivity, inactivity and in other cases, to alienation to real-
ity or even violence. Within the realm of videogames , the didactic 
ones are rejected by young teenagers, because their lack of action 
causes disinterest, contrasting with their notion of leisure.

Upon these facts, the aim of this dissertation is to create a vid-
eogame effective in communication of educational content, accept-
ed by the target audience, young high school students. We focused 
our research on school’s evacuation protocols, in case of fire, and 
on the understanding of students’ interests, in order to prototype 
a videogame suitable for their age group, avoiding possible disin-
centives, and effective transmition of educational content .

We used a mixed methodology of quantitative and qualitative 
basis, taking it as a starting point for the conceptual and theoreti-
cal verification, based on the review of literature and focus on pas-
sive observation with mechanical aid, combined with surveys. We 
intend with this, to understand the students’ perspective about 
the general experience in school and their relationship with video 
games.

Then, we proceeded to an quasi-experiment with an active 
methodology, divided into two phases. Firstly, we implemented, in 
a sample, the videogame prototype created in the previous phase 
and then through school fire drill, we proceeded to a comparative 
study between the performances of the sample group from the con-
trol group, as well as comparing with the previous simulations.

Key words: 

Videogame; Didatic; Learning; Emergency plan; Student; School. 

(3) Lemes D. (2010)
Estudos apontam males 
causados pelos videogames, 
accessed at 07 Nov 13
<http://gamereporter.
uol.com.br/estudos-
apontam-males-causa-
dos-pelos-videogames/>
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ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 
Ordem alfabética

Representa uma escala, nomeadamente videojogos comerciais, 
desenvolvidos para as melhores e mais conhecidas plataformas, 
usando orçamentos elevados para a sua produção.

Advertise + Game (propaganda + jogo). Podem ser considerados 
desde jogos exclusivamente desenvolvidos com fins publicitários 
até jogos diversos que contenham mensagens publicitárias na in-
terface.

Inteligência Artificial. No caso de videojogos, este termo normal-
mente é destinado para um confronto entre jogador e jogo (conso-
la/ plataforma).

Aplicações para smartphone, conteúdo descarregado via downlo-

ad.

Um bug é um erro no funcionamento de software ou hardware. É 
uma falha na lógica de um programa, e pode causar comportamen-
tos inesperados e indesejados. A invenção do termo é atribuida a 
Grace Hopper ao publicar que um inseto preso foi a causa de mau 
funcionamento do seu computador.

Sistema quatro cores (C = cyan, M= magenta, Y= amarelo e K= pre-
to).

Demonstração. versão curta de algo. Ex. O demo de um videojogo = 
versão reduzida de o jogo inteiro.

Edição.

Education + Entertainment (Educação + Entretenimento), simboli-
za o equilibrio entre estes dois termos. Tenta instruir ou socializar 
a audiência transmitindo “lições” através do entretenimento.

Escola Secundária de Sampaio.

AAA

Advergame

AI

App

Bug

CMYK

Demo

ed.

Edutainment

ESS
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Faculdade de Arquitetura.

Faculdade de Motricidade Humana.

Game Design Document. documento do Design de jogo, contendo 
os pormenores para a criação de um videojogo.

Heads-up Display. Representação de atributos presentes no jogo, 
tais como o índice de vida,  força, por vezes itens, objetivos, magia 
(MP ou Mana Points), experiência, entre outros. O nome e valor de 
cada um varia de acordo com o jogo.

Instituto Superior Técnico.

Multi User Dungeon, primeiro jogo multi-player virtual de sempre.

Estereótipo, muitas vezes depreciativo, de um intelectual desfa-
sado com comportamentos desadequados para o contexto social. 
Expressão utilizada desde o final da década de 1950 no  MIT (Mas-

sachusetts Institute of Technology). Crê-se que a origem da palavra 
deriva dos trabalhadores de laboratório do Northern Electric Rese-

arch and Development.

Personal Digital Assistant. Computador de dimensões reduzidas.

Sistema três cores (R= vermelho, G= verde e B= azul).

Role-Playing Game, é um jogo onde os jogadores assumem os pa-
péis de personagens, recreando a sua narrativa. 

Escola Básica 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho.

Tecnologias da Informação e Comunicação.

Universidade de Lisboa.

User Experience (experiência do utilizador).

FA

FMH

GDD

HUD

IST

MUD

Nerd

PDA

RGB

RPG

RS

TIC

UL

UX
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GLOSSÁRIO
Ordem alfabética

 

Indivíduo pertencente à comunidade escolar, tendo como caracte-
rística principal a receção de formação ou instrução. Alguns peda-
gogos creem que, consoante a receção de cada aluno, a   aprendiza-
gem pode ou não ser realizada.

Dá-se quando uma mensagem é apreendida por parte de um rece-
tor (aprendiz) e permanece, fazendo parte da sua educação. Moles, 
A. (1975) explica que a cultura torna-se intrínseca e permanece 
em nós, enquanto a educação é o mecanismo inter- individual ou 
social, que permite a construção da personalidade e espirito.

Atos intencionais e contínuos de violência física ou psicológica, 
praticados por um indivíduo, bully, ou um grupo, bullies, onde o 
agressor inferioriza a vítima numa relação desigual de poder. Para 
o agressor, pode ser uma satisfação do ego, tentando superar a ví-
tima em termos físicos e psicológicos. 

Lugar onde o jogo é automaticamente gravado, tornando-se o local 
de recomeço caso o jogador perca.

Método utilizado para a angariação de dinheiro a uma entidade, 
por via de apoiantes. Procedimento comumnente feito via internet, 
existem exemplos como caridade, iniciação de novos projetos, ou 
mesmo sem fins lucrativos. 

Modelo de produção que utiliza a colaboração voluntária de utili-
zadores, com o contributo de conhecimentos e procedimentos na 
resolução problemas e desenvolvimento de ideias e conteúdos.

Aluno

Aprendizagem

Bullying

Checkpoint

Crowdfunding

Crowdsourcing



xix

O termo, utilizado pela primeira vez pelo jornalista americano Li-
ppmann, W. consiste na atribuição uniforme de características a 
elementos pertencentes a determinados grupos típicos, caracteri-
zando-os genericamente da mesma forma e simplificando os seus 
atributos. Aqui as características individuais são menosprezadas, 
sendo caracterizado pela noção geral do grupo pertencente, fazen-
do parte de um conjunto.

O ecrã de loading no caso de um videojogo é uma imagem exibida 
enquanto este carrega ou inicializa.

“Muitos jogadores”, videojogo que permite dois ou mais jogadores 
jogarem entre si, ou contra AI (inteligência artificial) ao mesmo 
tempo.

“Novatos”, jogadores inexperientes num determinado jogo.

Oposto de newbies, significa veteranos num determinado jogo.

Apresentação informal, uma linha de discurso persuasiva.

Normas utilizadas num caso emergência escolar, podendo ser 
qualquer emergência que implique a evacuação da escola, no nos-
so caso específico, uma simulação de incêndio.

Peles. Em videojos significa escolha da variação dos atributos físi-
cos de uma personagem, podendo ser roupa, cabelo, raça, género, 
entre outros.

Telemóvel com funcionalidades relativamente avançadas, ou seja, 
pelo menos ligação à internet, possibilidade de download de apps 
e que tenha capacidade e jogabilidade que pretendemos para o vi-
deojogo. Um smartphone pode ser considerado um telefone celular 
com as funcionalidades de um PDA (Personal Digital Assistant).

Esterótipo

Loading

Multi-player

Newbies

Oldbies

Pitch

Plano emergência

Skins

Smartphone
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Sprite Sheet

Storyboard

Tutorial

Versão alfa

Videojogo

Desenho de várias imagens agrupadas numa tela, em computação 
gráfica, um sprite (proveniente do latim spiritus, significando duen-
de, ou fada) é um objeto gráfico bidimensional ou tridimensional 
que se move consoante a sobreposição de imagens. 

Processo desenvolvido por Walt Disney (1930), são gráficos orga-
nizados sequencialmente por uma série de ilustrações ou imagens 
com o propósito de criar uma linha visual que permita ter uma 
noção mais clara de um filme, animação ou gráfico animado, ou no 
nosso caso específico, o decorrer de uma história para aplicar num 
videojogo didático.

Derivado da palavra tutor, é uma ferramenta de ensino/aprendi-
zagem que auxilia o processo de aprendizagem exibindo passo a 
passo o funcionamento de algo.

Versão primária que ainda não foi sujeita a testes ou apreciações 
por parte do público-alvo. Esta versão serve para dar uma noção 
geral do videojogo, podendo ser alterada e desenvolvida numa ver-
são beta que já possa ser testada pelo público.

Qualquer jogo eletrónico produzido para uma plataforma que pos-
sua ecrã, podendo abranger computador, consolas, smatphone, en-
tre outros.
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1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo da presente dissertação é o videojogo como 
meio de aprendizagem de protocolos de evacuação escolar, por 
parte de alunos do ensino secundário.

A oportunidade deriva da constatação do aumento de estatuto 
da indústria dos videojogos, chegando a rivalizar com a indústria 
cinematográfica, a nível económico (4). Em Portugal existem inú-
meros caminhos ainda por explorar, dentro desta área, tais como o 
videojogo didático.

A existência de contactos entre instituições escolares e o autor, 
permitem a facilidade de acesso a escolas do ensino secundário, 
oferecendo uma oportunidade de integração e experimentação a 
vários níveis.

O facto da Faculdade de Arquitetura ser uma unidade orgânica 
da Universidade de Lisboa, promove a interação e cooperação en-
tre universidades, permitindo criar parcerias com alunos de com-
putação do Instituto Superior Técnico, com o objetivo de auxiliar 
na produção de um protótipo mais rigoroso.

A motivação que nos leva à realização desta dissertação passa 
pelo interesse pessoal na área dos videojogos, nas vantagens da 
aplicação de novas tecnologias em contextos de aprendizagem e na 
crescente cultura de segurança escolar. Interessa-nos, ainda, a re-
lação da junção destes aspetos, na aprendizagem de um conteúdo 
específico, por parte de alunos do ensino secundário, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 21 anos.

Motiva-nos, também, a criação de um produto didático, ade-
quado às exigências de segurança das escolas e que compreende 
as necessidades lúdicas dos alunos. A sua produção permite-nos 
expandir o conhecimento em áreas distintas, tais como Design, Pe-
dagogia, Psicologia Educacional, Informática, Multimédia e Ergo-
nomia, possibilitando o seu desenvolvimento, numa dissertação de 
Doutoramento e implementação no mercado.

(4) Landim, W. (2011) 
O tamanho da indús-
tria dos vídeo games 
[infográfico], acedido a 
30 Abr 2014
<http://www.tec-
mundo.com.br/
infografico/9708-o-
tamanho-da-industria-
dos-video-games-in-
fografico-.htm>
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Estudos realizados pela Education Database Online (2014) (5) de-
monstram que o videojogo é um meio que se tem instaurado na 
sociedade, sem mostrar sinais de abrandamento nos últimos 40 
anos, sendo que um jogador dispende, em média, 18 horas sema-
nais.

O mesmo estudo indica que a faixa etária dos jogadores de vi-
deojogos tem aumentado, atraindo jogadores cada vez mais no-
vos. Quase 30% dos jogadores são menores de 18 anos e 36% das 
crianças americanas, entre os 0 e 6 anos, já jogaram videojogos.

Enquanto os videojogos conotados como meramente lúdicos, 
associados ao ócio e improdutividade, são amplamente vendidos a 
alunos adolescentes (6) (ex. FIFA 13, 2012 e Mortal Kombat, 1992), 
os jogos didáticos são rejeitados pela grande maioria, pois os con-
teúdos são apresentados de modo fastidioso, acabando por repro-
duzir as matérias lecionadas em aula.

Por estes fatores, consideramos o tema do Design de jogos, inse-
rido na área do Design Dráfico para esta dissertação de Mestrado 
em Design da Comunicação, pertinente e necessária para a com-
preensão, e estudo, desta problemática. Assim, intitulámos a dis-
sertação:

Videojogo didático. Caso prático- Aprendizagem de normas de 

evacuação direcionada a alunos do 9º e 11º ano, num caso de incên-

dio.

O título retrata a ideia principal desta dissertação, a produção 
de um videojogo didático, enquanto o subtítulo surge como a sua 
inserção, num contexto específico, nomeadamente na comunidade 
escolar do ensino secundário.

Esperamos, por fim, que este projeto prático contribua para uma 
mudança de opinião, defendendo que videojogos didáticos podem 
ser interessantes, quando adequados aos interesses dos jovens 
adolescentes, e, simultaneamente, benéficos para a sua aprendiza-
gem de conteúdos educacionais.

It’s very true that success creates success. When you have one success 

story, it’s easier for the other companies to trust that they are also 

able to do it. (7) (Makien, J. 2011, p. 171)

(6) Sapo Game Over 
(2013) Jogos mais ven-
didos de 2013, acedido 
16 Out 2013
<http://gameover.sapo.
pt/artigo/fifa-13>

(5) Education Database 
Online (2014)  Videoga-
me statistics, acedido 09 
Jan 2014
<http://www.onlinee-http://www.onlinee-
ducation.net/videoga-
me>

(7) T.L. “É muito ver-
dade que o sucesso 
cria sucesso. Quando 
tens uma história de 
sucesso, é mais fácil 
que outras empresas 
acreditem que também 
o conseguem fazer”
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1.1 Problemática

“Fun and the theme of the fun are not connected”(8)

Partindo do estudo do mercado dos videojogos educacionais, cons-
tatámos um distanciamento entre as temáticas oferecidas e a ade-
são, por parte de alunos do ensino secundário.

Percecionámos, também, uma lacuna entre as motivações que 
levam os jovens a aderir a alguns videojogos, em detrimento de 
outros, e o modo como estes são elaborados, muitos deles eviden-
ciando o conteúdo académico, não camuflados pela vertente lúdi-
ca, do desafio e emocão.

Uma vez que este grupo é maioritariamente composto por ado-
lescentes e jovens adultos, em grande parte familiarizados com o 
videojogo, cremos que o fator  de sucesso destes jogos didáticos e 
educacionais assenta na compreensão das principais característi-
cas da vertente lúdica, de modo a ser indutor de interesse.
Neste sentido, desenhámos um modelo de videojogo que alia com-
ponentes lúdico/didáticas, concebido como uma app, mas adaptá-
vel a qualquer plataforma, com o intuito de testar a sua adesão e 
eficácia, na aprendizagem de conteúdos numa amostra de alunos 
do ensino secundário.

(8) T.L. “Diversão e o 
tema da diversão não 
estão ligados”
Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe Zicher-
mann, Google tech talks, 
EUA, acedido dia 23 
Nov 2013
<http://www.
youtube.com/
atch?v=6O1gNVeaE4g>
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Criar um videojogo didático sobre os planos de evacuação escolar 
num caso de incêndio, adequado a alunos do ensino secundário, 
inseridos numa faixa etária compreendida entre os 15 e 21 anos.

1.2.2 Objetivos específicos

. Utilização do videojogo como meio de aprendizagem de conheci-
mentos das normas de segurança/evacuação escolar, a alunos do 
ensino secundário;
. Melhoria de prestação de alunos do ensino secundário, num si-
mulacro de incêndio, através da utilização do videojogo.

1.3 Questões de investigação

Poderá a utilização de um videojogo didático, direcionado a jovens 
alunos entre os 15 e os 21 anos, centrado no ensino de normas 
gerais de incêndio em meio escolar, ser eficaz na transmissão dos 
procedimentos e comportamentos adequados em situação de eva-
cuação da escola?

Partindo desta questão geral, formulou-se a seguinte questão se-
cundária:

Poderá a implementação de um videojogo didático, contribuir para 
a melhoria da prestação destes alunos do ensino secundário, num 
caso de um simulacro de incêndio escolar?
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1.4 Metodologia

Durante a fase conceptual de investigação, aquando a revisão da 
literatura, constatámos que seria mais benéfico organizar o traba-
lho, juntando o contributo teórico e a fase metodológica, pois para 
a operacionalização do trabalho, precisámos de aprofundar conhe-
cimentos de áreas tão distintas, como o Design de Comunicação, 
videojogos, e temas relacionados com o ensino e aprendizagem, 
contribuindo para uma visão eclética. 

Utilizando Croswell, J.M. (2009) e Kumar, R. (2005) como re-
ferência para o nosso desenho de investigação, optámos, então, 
pela estruturação da dissertação em temas, onde cada subcapítulo 
aborda uma matéria específica, servindo de fundamentação à par-
te prática projetual. O contributo de cada autor serve como justifi-
cação dos métodos adotados para a produção, aplicação e teste do 
videojogo.

Iniciámos a presente investigação a 16 Dezembro 2013, com 
uma primeira fase de recolha de dados sobre prestações dos alu-
nos da Escola Secundária de Sampaio, durante um simulacro.

Os instrumentos desta recolha inicial foram a distribuição de 
questionários para inquérito, aos professores da escola, avaliando 
a prestação geral dos seus alunos, a cronometragem do tempo de 
percurso e a observação direta com auxílio mecânico, que permitiu 
a gravação do simulacro.

Seguiu-se uma abordagem teórica, a revisão da literatura, onde 
estudámos as áreas pertinentes para o desenvolvimento investiga-
tivo, nomeadamente a Didática, gamification, aprendizagem tan-
gencial, jogo sério e o Design centrado no utilizador.

Aquando a abordagem teórica, considerámos pertinente uma 
segunda fase recolha e organização de dados acerca dos planos de 
emergência escolar e a relação do público-alvo com o videojogo. 
Deste modo, formulámos um questionário para inquérito explo-
ratório, direcionado a um grupo de alunos da Escola Secundária 
de Sampaio (ESS) e Escola Básica 2,3 Rodrigues Soromenho (RS). 
Também procedemos a uma entrevista exploratória a três elemen-
tos da Corporação de Bombeiros Voluntários de Sesimbra.
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Utilizando segunda fase de recolha de dados e a revisão da litera-
tura como fundamentação, procedemos ao desenvolvimento pro-
jetual, nomeadamente a formulação de um documento explicativo 
do videojogo, que serviu de guião para a produção de um protótipo 
funcional.

Seguiu-se a experimentação do protótipo, onde selecionámos 
uma amostra, em que cada elemento jogou o protótipo, durante o 
total de quatro horas, distribuídas entre 6 e 13 de Maio, 2014. Sen-
do uma ação voluntária, pretendemos que cada sessão de jogo fos-
se descontraída, num ambiente confortável. Intervindo ativamente 
nas sessões de jogo, recriámos um ambiente calmo, com música 
ambiente e um videoprojetor, com ligação ao computador do jo-
gador com pontuação mais elevada, sendo que cada aluno podia 
escrever o seu nome, e respetiva pontuação, numa tabela classifi-
cativa. Vinte a trinta minutos após o início da sessão de jogo, estes 
elementos eram retirados, permitindo averiguar a adesão dos alu-
nos, sem qualquer intervenção externa.

Durante as sessões de jogo do protótipo, considerámos perti-
nente uma terceira fase de recolha de dados sobre o tipo de jo-
gadores, opiniões e pontuações, com o intuito de analisar a sua 
aprendizagem, evolução e interesse no videojogo. Recorremos à 
observação direto com apoio mecânico, filmando as reações dos 
alunos, e a formulação de um questionário online para inquérito, 
abordando as temáticas do jogo, testando a sua aprendizagem de 
conteúdos e inquirindo a sua opinião pessoal sobre o protótipo.

Após a última sessão de jogo, testámos a aprendizagem da 
amostra a médio prazo, criando um simulacro de incêndio na ESS, 
onde o grupo de amostra necessitou de aplicar os conteúdos trans-
mitidos pelo protótipo, num caso prático. Nesta experiência houve 
intervenção direta e uma “manipulação” dos resultados proposi-
tada, pois, em detrimento do grupo controlo, o grupo de amostra 
tinha jogado o protótipo, que tem como objetivo a preparação do 
jogador para esta situação.
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Este simulacro teve como objetivo testar a aprendizagem e aplica-
ção dos conhecimentos transmitidos pelo protótipo, por parte dos 
elementos da amostra. Para entendermos a alteração das presta-
ções, entre simulacros, necessitámos de uma quarta fase de reco-
lha de dados, relativamente aos mesmos parâmetros abordados na 
primeira fase de recolha de dados, no simulacro anterior. 

Recorremos, então, aos intrumentos de recolha pela observação 
com auxílio mecânico, captando as prestações de duas turmas dis-
tintas, uma pertencente ao grupo de amostra que jogou o protóti-
po, e outra, pertencente ao grupo controlo. À semelhança do simu-
lacro anterior, também distribuímos questionários para inquérito 
aos professores, para o registo das prestações das suas respetivas 
turmas.

Por último, após este evento, procedemos à quinta e última re-
colha de dados, distribuindo questionários para inquérito, dire-
cionados aos elementos da amostra, com o objetivo de constatar 
a pertinência, e importância, do protótipo nas suas prestações de 
evacuação durante o segundo simulacro, e averiguar a sua apren-
dizagem dos conteúdos didáticos transmitidos pelo jogo.
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1.5 Organograma

Campo de Investigação
Design de Comunicação

Área de Investigação
Design Gráfico

Tema

Revisão da literatura

Estado da Arte

Investigação ativa

Resultados

Pré-conclusões

Conclusões

Recomendações

Quasi experiência

Seleção grupo de amostra
(Design participativo e Design 

centrado no utilizador)

Avaliação
Inquérito

Argumento

Contributo

Problema
Questão de Investigação

Recolha de informação e arquivo
Observação direta com mecânica

Questionário para inquérito
Inquérito

Seleção de casos de estudo

Título
Videojogo didático

Contributo na comunidade escolar

FIGURA 1
Organograma do 
processo investigativo.
Fonte: Autor
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1.6 Organização da dissertação

Primeiramente, indtroduzimos os pré-textuais, nomeadamente re-re-
sumo, abstract, sumário dos capítulos, lista de acrónimos e abre-
viaturas, glossário e índice.

Na introdução da presente dissertação, definimos o ponto de 
partida da nossa investigação. Aqui é introduzindo o objeto de es-
tudo e problemática, que permitem a definição dos objetivos, bem 
como o levantamento das questões de investigação, metodologia, 
orgranigrama do processo investigativo e o presente esquema da 
organização da dissertação.

No segundo capítulo procedemos à revisão da literatura, abor-
dando os principios da Didática, gamification, aprendizagem tan-
gencial, jogos sérios e Design centrado no utilizador. Aprofunda-
mento o estudo destas “áreas franja”, ligando e confluindo-as numa 
perspetiva eclética, forneçendo conhecimentos para a conceção e 
produção de um videojogo didático, centrado no jogador.

O terceito capítulo destina-se ao desenvolvimento projetual, 
nomeadamente a formulação de um documento explicativo do 
videojogo (GDD), tendo por base o estado da arte e a recolha, e 
organização de dados. Este capítulo define e estuda as característi-
cas do público-alvo, aplicando-as num videojogo didático sobre as 
normas de evacuação escolar, em caso de incêndio.

O quarto capítulo documenta o processo de averiguação da ca-
pacidade de aprendizagem dos conteúdos do protótipo do video-
jogo, apresentado no capítulo anterior, por parte de um grupo de 
amostra, constituído por elementos pertencentes ao público-alvo. 
Este capítulo está dividido em quatro subcapítulos, onde no pri-
meiro, através da recolha de dados às prestações dos alunos de 
uma escola, estabelece-se um elemento base para futura análise 
comparativa.

Procedemos à implementação e estudo do protótipo num grupo 
de amostra, seguido de um segundo simulacro, sendo comparadas 
as prestações dos alunos nos simulacros, antes e após a prática do 
jogo. Mediante os resultados, os alunos são inquiridos, verificando 
a influência da prática do protótipo na aprendizagem das normas 
de evacuação.
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O quinto capítulo centra-se nas conclusões, considerações finais, 
seguido de recomendações para futuras investigações.

No sexto, sétimo e oitavo capítulo são apresentados os benefí-
cios desta investigação, disseminação e fatores de sucesso, respe-
tivamente.

No nono capítulo são introduzidos os pós-textuais, distinguindo 
as referências bibliográfica, bibliografia, webgrafia e ludografia.

O décimo capítulo destina-se à apresentação dos anexos que 
complementam o documento, descrevendo a entrevista aos bom-
beiros, os conteúdos permitidos pela ESRB (Entertainment Sof-

tware Rating Board), análise aos vários inquéritos formulados no 
decurso da investigação, autorizações de recolha de dados nas es-
colas, o guião completo do videojogo, bem como a descrição por-
menorizada dos mapas, personagens e sprite sheets.

Por fim, uma vez que os protocolos de segurança a nível nacio-
nal apresentam várias semelhanças, o décimo primeiro capítulo 
destina-se à apresentação detalhada das normas de segurança da 
Escola secundária de Sampaio (ESS), sendo este o local onde nos 
baseámos para a conceção do videojogo.
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2. ESTADO DA ARTE
2.1 Didática
 
Learning is a natural, lifelong process that involves an integrant, ho-

listic approach (9) (Domingos, M. 2007, p. 15 apud Morse & Ivey)

A origem do termo Didática provém da expressão grega Τεχνή 

διδακτική, ou seja, arte ou técnica de ensinar, traduzindo para por-
tuguês. A Didática é um campo específico da Pedagogia e define-se 
pelos processos de ensino e aprendizagem de métodos, normas, 
técnicas e qualquer tipo de mensagem que possa ser transmitido a 
um recetor chamado aprendiz ou aluno. Os elementos que envol-
vem a ação da Didática são obrigatoriamente o professor, que de 
acordo com um contexto de aprendizagem ensina uma disciplina 
ou matéria a um aluno por vias de estratégias metodológicas.

Comenius, J. (2013) (10), reconhecendo o direito de igual e glo-
bal aprendizagem, defendeu que a Pedagogia devia ensinar tudo 
a todos por via de uma educação de ensino unificado, realista e 
permanente, com métodos pedagógicos rápidos, económicos e que 
não providenciassem fadiga no aluno. Apoiou também o ensina-
mento a partir de experiências quotidianas e na prática e por fim, 
na transmissão de conhecimento variado, em todas as ciências e 
artes.

 “Quero insistir que a Pedagogia é uma relação, uma rede de 
compromissos e obrigações… (no geral) a condição do ato peda-
gógico é uma infinita atenção ao outro. O outro fala e devemos-lhe 
respeito. Este respeito provém do simples fato de estar alerta ao 
‘ser outro’”. (Pinto, T. 2001 apud Readings, p. 43)

Comparemos o ensino ao envio de uma carta. Em ambos os ca-
sos temos um emissor, uma mensagem e um recetor. Caso a mensa-
gem seja pouco apelativa quer devido ao conteúdo, apresentação 
ou outros fatores, o recetor terá uma tarefa mais difícil pois muito 
provavelmente o seu interesse irá decrescer.

(9) T.L. “Aprendizagem 
é um processo natural, 
ao longo da vida que 
envolve uma integrante, 
abordagem holística”

(10) Segundo o site 
biográfico infoescola 
de Santana A. (2006) 
acedido a 09 Dezembro 
2013, o nome real 
do autor é Jan Amos 
Komenský, um bispo 
chego e pedagogo 
do século XVII, 
reconhecido como o pai 
da Didática moderna.
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Munari, B. (1968) acredita que para que haja interesse constante 
na receção de uma mensagem, cabe ao emissor enviar a mesma de 
forma apelativa e entusiasmante de forma a despoletar interesse 
no recetor. O autor (p.12) questiona:

“Para que serve a escola, senão para preparar indivíduos capa-
zes de enfrentar o mundo do futuro próximo segundo as técnicas 
mais avançadas? Porque é que não se ensinam estas técnicas (uma 
vez que a arte não se pode ensinar) em lugar?”.

Este pensamento pode ser aplicado no caso corrente, a produ-
ção de um videojogo didático, pois a aprendizagem depende dire-
tamente do ensino. Se os métodos de transmissão de informação 
não evoluírem constantemente, de forma a se adequarem ao rece-
tor, este pode menosprezar a mensagem, deturpando ou anulando 
a aprendizagem. O autor (p.12), assim, conclui “Assim, uma educa-
ção baseada só no passado não é de nenhuma utilidade para um 
operador visual que deva operar no futuro. O passado terá uma 
função de informação cultural, mas deve estar ligado ao seu tempo, 
caso contrário deixará de se compreender”.

Munari, B. (1998) considera que o programa de ensino deve ser 
adaptado aos indivíduos e não vice-versa, explicando os dois mo-
dos de preparação do mesmo (p. 14) “Existe um modo estático e 
um modo dinâmico. Existe um modo no qual o indivíduo é forçado 
a adaptar-se a um esquema fixo, quase sempre ultrapassado ou, 
no melhor dos casos, em vias de ser ultrapassado pela realidade 
prática de cada dia. E um outro modo, que se forma pouco a pouco, 
continuamente modificado pelos próprios indivíduos e pelos seus 
problemas sempre mais atuais”. 

Neste caso, cada método a sua própria e direta reação, sendo 
que no ensino estático, repetitivo e tradicional, muitas vezes é 
criado um sentimento de mal- estar e até rebelião por parte dos 
estudantes. Noutros casos, os alunos compreendem da inutilidade 
de todo e qualquer protesto para adaptar o ensino aos seus verda-
deiros interesses. Este método de ensino e, consequentemente, o 
comportamento desinteressado dos alunos, contribui para a perda 
de entusiasmo nas áreas de estudo, podendo levar ao abandono 
escolar. 
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O ensino dinâmico proporciona versatilidade, principalmente ao 
professor (emissor), refletindo no aluno (recetor). Neste método, 
em contraste com o ensino tradicional, o próprio professor estuda 
a mensagem e os objetivos principais para que sirva de base. Esta  
mensagem pode ser transmitida de vários modos, desviada ou até 
mascarada por outros temas de interesse dos alunos. Sendo um 
método novo e em constante mutação, é considerado mais arris-
cado pois apenas o seu sucesso apenas poderá ser observável no 
final, sendo difícil de medir parâmetros durante o seu desenvolvi-
mento.

A transmissão de conhecimentos pode ser feita por inúmeros 
meios, sendo o videojogo uma opção interessante de explorar. Os 
videojogos estão em crescente destaque a nível económico, social e 
educacional, tornando-se uma meio abrangente e pertinente para 
a comunicação com variadas faixas etárias, sendo a 39 anos a idade 
média de um jogador (12). Encontramos escolas e universidades 
que abrangem o ensino na área dos videojogos.

 A Universidade americana Post University, dedica-se à formação 
de novos designers de jogos, animadores virtuais, entre outros. A 
publicidade exercida pelo seu site (13) baseia-se na apresentação 
de estudos exercidos pelo Bureau of Labor Statistics EUA, alegando 
ter empregue, apenas na América do Norte, 3.390 gerentes de jogo, 
com salário médio anual de 74.030 dólares.

Os princípios do videojogo podem ser aplicados a qualquer área, 
como a Didática, podendo transformar experiência monótona em 
divertimento. Isto pode ser uma vantagem tanto para o aluno (di-
vertimento na aprendizagem) como para o docente, auxiliando-o 
na sua tarefa. Neste sentido, os conceitos da gamification podem 
ser úteis, nomeadamente na transposição de um conteúdo técnico 
específico para formato jogável, ou semelhante a um jogo.

(11) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.newzoo.
com/keynotes/azure-
gaming-summit-2013
-overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>

(12) Post University 
(2013) Post University, 
acedido 07 Nov 2013
<http://www.post.
edu/>
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2.2. Gamification

Fun is the future (…) videogames are the only means that can cap-

tivate people against their will, in a predictable way, and without 

forcing the user. (13)

Baseando-se em Huizinga, Caillois, R. (1961) define o jogo de 
brincadeira como livre (não obrigatória), separado da rotina, ocu-
pando o seu próprio tempo e espaço. O resultado do jogo é incerto, 
não sendo pré-determinados, para que haja iniciativa de envolvi-
mento. É improdutiva pois não cria riqueza nem altera fatores fi-
nanceiros, é regida por regras alheias ao comportamento comum, 
e envolve a idealização de uma realidade imaginada, impraticável 
na realidade. 

A gamification (14) é a realidade jogável e refuta princípios do 
jogo de brincadeira. Poole, S. (2011) indentifica gamification como 
uma, ou conjunto, de estratégias, pensadas para aliciar, incentivar 
e melhorar o envolvimento dos utilizadores, com o intuito de so-
lucionar problemas, tais como a adesão e motivação do jogador, 
retorno sobre o investimento, ramificação para outros mercados, 
abertura a novas oportunidades como sequelas ou até mershadi-

sing. É um meio, e não um fim, que, não resolvendo um problema 
na totalidade, auxilia progressivamente o processo transitório do 
comportamento do utilizador. 

Segundo Huotari K. & Hamari, J. (2012)(15) as técnicas da ga-

mification aliam Design de jogos, Marketing e Publicidade, de-
mostrando a sua eficácia financeira e social. Em casos de sucesso, 
tais como Forbes Global (2000), Starbucks (2010), Yahoo (2011), 
e Freshdesk (2012), foi utilizada como ferramenta para o envolvi-
mento do cliente e incentivar o comportamento desejável.

Fuchs, M. (2012)(16) explica que, no caso dos videojogos, a ga-

mification baseia-se na exploração da mecânica do jogo, aprovei-
tando-se das sensações e desejos subjacentes num jogador, como 
a competição, realização pessoal, o status, a liberdade e motivação 
dentro de um jogo, podendo ser impulsionada por novas formas 
de interfaces. 

(13) T.L. “Diversão é o 
futuro (…) os videojo-
gos são o único meio 
que consegue cativar 
as pessoas contra a sua 
vontade, de uma forma 
previsível e sem forçar 
o utilizador”.
Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe Zicher-
mann, Google tech talks, 
EUA, acedido dia 23 
Nov 2013
<http://www.
youtube.com/
atch?v=6O1gNVeaE4g>

(14) Termo introduzido 
em 2002 pelo pro-
gramador e inventor 
britânico Pelling, N. 
no entanto só ganhou 
popularidade em 2010, 
referindo a incorpora-
ção de aspetos sociais 
e recompensa de jogos 
em software. As suas 
origens datam décadas 
antes quando áreas 
diversas como a visual-
ização científica, enten-
deram o potencial dos 
videojogos, chamando a 
atenção de capitalistas 
que consideravam a 
gamification, nomeada-
mente a implementação 
elementos de jogo como 
forma de inovação.

(15) Huotari K. & 
Hamari, J. (2012) De-
fining Gamification-A 
Service Marketing Per-
spective. Proceedings of 
the 16th International 
Academic MindTrek 
Conference 2012, Tam-
pere, Finland, October 
3–5, acedido a 06 Jul 
2014 <http://www.
researchgate.net/
ublication/259841647_
Defining_Gamification_-
_A_Service_Market-
ing_Perspective>
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Krogue, K. (2012)(17) introduz o livro de Coonradt, C. (1984), The 

game of work, que lhe valeu o epiteto de avô da gamification, onde 
concebeu as suas cinco regras:

1. Definição clara dos objetivos;
2. Melhor armazenamento de dados e resultados;
3. Feedback frequente;
4. Alto nível de personalização de escolha de métodos;
5. Ajuda consistente na aprendizagem (coaching).

Para demonstrar a importância da gamification na evidenciação 
da diversão, em comparação com o tema central, alguns progra-
madores utilizam a expressão “fazer uma série de coisas para so-
breviver, o resto é entretenimento”. Um videojogo deve ser o mais 
emocionante e divertido possível, embelezando o contexto geral.

Brabham, D. (2008) exemplifica campanhas que utilizaram a 
gamification, aplicada em crowdsourcing e crowdfunding (ver glos-
sário), que utilizaram técnicas para cativar utilizadores e melhorar 
o seu envolvimento, UX (experiência do utilizador). No videojogo 
Foldit (2008), desenvolvido pela Universidade de Washington, os  
jogadores competem online para manipular proteínas em estrutu-
ras mais eficientes. Em 2010, a revista científica Nature creditou 
57.000 jogadores que, inconscientemente, contribuíram para uma 
melhor eficiência na modelação de proteínas, crucial na cura de vá-
rias doenças. O seu vídeo (18) afirma que própria área da medicina 
estudou os resultados e técnicas replicadas por jogadores, fomen-
tando a aprendizagem das técnicas para a otimização da prática 
real.

Ramos, J. (2014) crê que a aprendizagem, educação e formação 
são áreas vitais na gamification, pois podem proporcionar um am-
biente de trabalho mais atraente e estimulante e, simultâneamen-
te, aumentar produtividade dos utilizadores. Em Agosto de 2009, 

Gbanga lançou um jogo educacional, Gbanga Zooh, para a Zurique 

Zoo, consistindo no salvamento de animais em extinção. Este jogo 
concilia caracteríticas didáticas, explicando as origens e hábitos 
dos animais, publicitárias, pois apresenta o Zurique Zoo como pon-
to de recolha e lúdicas.

(17) Krogue, K. (2012)
5 gamification rules 
from the grandfather of 
gamification, acedido 
07 Nov 2013
<http://www.
forbes.com/sites/
krogue/2012/09/18/5-
gamification-rules-
from-the-grandfather-
of-gamification/>

(18) Foldit: Biology 
for gamers (2010) 
Nature Video, ace-
dido a 28 Jan 2014 
<www.youtube.com/
atch?v=axN0xdhznhY>

(16) Fuchs, M. (2012) 
Ludic interfaces. Driver 
and product of gamifica-
tion.  vol. 1, 2012 - All 
of us, players. Bologna, 
Italy: The Italian Jour-
nal of Game Studies, 
Ass.ne Culturale Ludica, 
Bologna, Via V.Veneto. 
acedido a 06 Jul 2014
<http://www.game-
journal.it/ludic-inter-
faces-driver-and-prod-
uct-of-gamification/#.
VA9YZcJdVrg>
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Em 2011 a Microsoft lançou o videojogo Ribbon Hero 2, assumindo 
a função de tutorial (ver glossário), treinando os utilizadores a ma-
nusear software do pacote Office. O Departamento da Educação de 
Nova Iorque, financiados pela Fundação Bill e Melinda Gates, criou 
Quest to learn (aventura para aprender), uma escola com o ensino 
centrado no jogo, para fornecer uma aprendizagem mais atraente, 
para os alunos.

Também para a Microsoft, um ano antes, Hofmeier, R. lançou 
Cart Life, um simulador de venda a retalho. Poole, S. (2011) e Pin-
sof, A. (2013)(19) esperavam que não tivesse muita adesão devido 
ausência de cores, gráficos e música idênticos aos primeiros jogos 
da década 80, que retrata o quotidiano stressante de uma mãe di-
vorciada, um emigrante ucraniano e um viciado em cafeina, onde 
o objetivo é apenas trabalhar e receber dinheiro para sobreviver. 
Contrariamente ao esperado, o jogo tornou-se um simulador de re-
ferência para a instrução aprendizagem sobre esta área. O criador 
baseou-se em conversas e experiências de vendedores ambulan-
tes em bancarrota para captar o humanismo de uma forma jogá-
vel e interessante. Faulkner, S. (2011)(20) cita os criadores de Cart 

Life “You’ve tried games that test your card playing, your imaginary 

farming skills, and your ability to hurt small birds. Finally there’s a 

game that will make you better at your job”. (21)

Zichermann, G. (2010)(22) exemplifica casos de gamification, 
utilizada desde os últimos 5 anos, como Farmville (2009), onde são 
atribuidas recompensas, ao jogador, em troca da realização de ta-
refas ou objetivos. Estas recompensas assumem inúmeras formas, 
desde a atribuição de novos elementos do jogo, à implementação 
de dinheiro virtual, criando, assim, um mercado virtual, onde os 
utilizadores sentem que realmente têm poder de compra dentro 
do jogo. A introdução de poder de compra virtual, dentro de um 
jogo, não é regulada, contrastando com os sistemas de pagamento 
tradicionais, que implicam várias restrições legais, regendo-se por 
leis de privacidade e proteção de dados, ou as leis trabalhistas.

O autor apresenta a evolução dos sistemas de pontuação, de-
monstrando que a constante mudança social implica uma corres-
pondência de necessidades, pretendendo agradar o maior número 
de jogadores, aliciando novos (newbies) e mantendo os antigos (ol-

dbies). 

(21) T.L. “Já jogaste 
jogos que testam o teu 
jogo de cartas, a tua 
imaginação, as tuas 
técnicas de agricultura, 
e a tua habilidade de 
magoar aves pequenas. 
Finalmente um jogo que 
te faz ser bom no teu 
emprego.”

(19) Pinsof, A. (2013) 
Bankrupt on selling, 
acedido a 29 Abr 2014
<http://www.destruc-
toid.com/review-cart-
life-243433.phtml>

(20) Faulkner, S. (2011) 
Welcome to Ribbon 
Hero 2, acedido a 24 
Jan 2014 <http://www.
ribbonhero.com/news.
html>

(22) Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe Zicher-
mann, Google tech talks, 
EUA, acedido dia 23 
Nov 2013
<http://www.
youtube.com/
atch?v=6O1gNVeaE4g>
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O sistema de pontuação em jogos de arcada, como Metal Slug 
(1996), onde o melhor era evidenciado, promovia o egocentrismo. 
Os jogadores almejavam ultrapassar os recordes e, para tal, prati-
cavam de forma contínua, sendo que, apenas uma pequena percen-
tagem conseguia conquistar um lugar nos vinte melhores. Pouco 
jogadores conseguiam colocar-se no topo da tabela. Este método 
competitivo provou ser eficaz na década de 80 e 90, mas, com o de-
correr do tempo, os jogadores, nomeadamente newbies, sentiam-se 
desencorajados devido ao grau de esforço e dificuldade necessário, 
acabando por perder interesse. A Extra Credits (2013)(23) crê que 
isto originou a procura de jogos mais acessíveis, onde os todos os 
jogadores tinham oportunidade de uma boa classificação.

Zichermann, G. (2010)(22), acredita que gamification contribuiu 
para a modificação das tabelas de pontuação, alterando o tradicio-
nal visionamento das vinte melhores pontuações para um sistema 
mais pessoal. A massificação da internet e jogos em rede, permitiu  
a empresas como Zynga, criadores de Farmville, Castleville (jogos 
no Facebook), ligassem sistemas de pontuação com as redes so-
ciais, tornando-se visíveis a qualquer pessoa, evidenciando o esta-
tuto do jogador, dentro do jogo. 

Condições de vitória

Pontuações

Recompensas

Redes sociais

Status

Desafios

FIGURA 2
Sistema de pontuação, Gamification 
Loop. 
Fonte: autor apud Lemos, M. (2012) 
Gamification Primer | Gabe Zichermann 
[Internet], acedido 30 Out 2013 <http://
www.42terabytes.com/gamification-
primer-gabe-zichermann/>

O autor introduz o gamification loop ou 
círculo da gamification (figura 2), onde po-
demos constatar os seis passos cíclicos do 
sistema de pontuação utilizado pela gamifi-

cation. Inicialmente, é apresentado um de-
safio ao jogador, no qual existem obstáculos 
e prémio de vitória. Após o jogo, prestação 
de cada jogador é classificada e apresenta-
da em tabelas classificativas, onde os me-
lhores classificados ganham estatuto (sta-

tus), devido à interação social e prestígio, 
associado apenas ao respetivo videojogo.

(23) Extra Credits: Tan-
gential Learning (2012)
Extra Credits, acedido 
a 14 Fev 2014 <http://
www.youtube.com/
tch?v=rlQrTHrwyx>
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Utilizando o princípio do gamification loop, 
os sistemas de pontuação podem adaptar-
se consoante as suas características. Um 
exemplo comumente utilizado, maiorita-
riamente em videojogos online, é a divisão 
de ranking diários (figura 3), onde cada jo-
gador pode liderar num determinado dia, 

FIGURA 3
Exemplo de sistema de 
pontuação diário.
Geography: Capitals 
of the world (2013) 
[Internet], acedido a 10 
Nov 2013
<http://divinespace.
co.za/wp-content/
uploads/2012/09/dia-
mond-reflection.jpg >

recomeçando sempre no dia seguinte com a pontuação inicial, 
equilibrando as hipóteses de vitória. Caso um jogador não consiga 
ter uma boa prestação, poderá tentar no dia seguinte sem perder 
status ou pontuação. Esta abordagem permite que o público man-
tenha o interesse, pois a liderança de pontuações é tangível, evi-
tando o medo de falhar.

Outro método de sistema de pontuação é a tabela personaliza-
da de disposição vertical dos jogadores. Neste caso, a pontuação 
do jogador apresenta-se no centro do ecrã e, diretamente abaixo, 
estão dispostos os seus amigos (note-se a importância das redes 
sociais na introdução de amigos, e não de desconhecidos) com as 
pontuações próximas, quer superiores e inferiores. É apresentada 
uma mensagem motivadora e competitiva como “para venceres o 
teu amigo, necessitas de poucos pontos”, dando um intuito muito 
pessoal. Uma vez que o jogador supera a pontuação de um amigo, 
automaticamente será introduzido outro com uma pontuação su-
perior, mantendo a sensação de perseguição para superar o próxi-
mo amigo.

Caso um jogador entre no top vinte, utiliza-se o sistema de lista 
vertical com as pontuações dos melhores 20 jogadores, anterior-
mente referido, pois nesse caso, deduz-se que já haja alguma expe-
riência e competitividade dentro do jogo (24).

A Classcraft, fundada em 2014 pelo professor de física do ensi-
no secundário, Young, S., que aplicou os conceitos da gamification 

na educação, criando um jogo online gratuito de RPG (Role-Paying 

Game, ver lista de acrónimos) direcionado a professores e alunos, 
durante as aulas. Crawley, D. (2014)(25) afirma que em 2014, sete 
mil alunos, em vinte e cinco países utilizam o jogo, que pretende 
fomentar aspetos como a participação, colaboração, motivação, 
bom-comportamento, assiduidade, pontualidade, entre outros, 
pela pontuação de cada aluno, consoante as suas ações, utilizando 

(24) Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe Zicher-
mann, Google tech talks, 
EUA, acedido dia 23 
Nov 2013
<http://www.
youtube.com/
ch?v=6O1gNVeaE4g>

(25) Crawley, D. 
(2014) Classcraft 
makes the classroom a 
giant role-playing game 
- with freemium pricing, 
acedido 05 Jun 2014 
<http://venturebeat.
com/2014/05/31/
classcraft-role-play-
ing-classroom/>
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um sistema real de riscos e recompensas, atribuído pelo próprio 
professor, que controla a turma. Ao invés de apenas atribuir pon-
tos, Classcraft dá ao aluno poder e liberdade de controlo do seu 
processo de aprendizagem, de forma divertida (figura 4). 

Cada aluno escolhe o seu avatar, atribuindo uma classe (magos, 
curandeiros, soldados, etc.), assemelhando-se ao World of Warcraft 
(1994). A sua prestação é pontuada sob a forma de pontos de ex-
periência (XP), redimíveis pela aprendizagem de habilidades como 
“invisibilidade”, concedendo, ao aluno, dois minutos atrasado, na 
aula seguinte, por outro lado, as más prestações são punidas.

Cada habilidade pressupõe que o aluno tenha uma pontuação 
que requer um número elevado de ações corretas dentro da sala, 
fomentando a ideia de recompensa pelo bom comportamento. Os 
jogadores necessitam de trabalhar juntos para o sucesso, sendo 
que a sua competitividade, divertimento e motivação fomenta a 
continuidade do jogo, permitindo que, progressivamente, os alu-
nos alterem o seu comportamento.

FIGURA 4
Utilização do Classcraft em aula.
 Hurley, L. (2014) Classcraft is an RPG for Schools 
That Lets You Stack Lesson Dodging Buffs, acedido a 
05 Jun 2014
<http://www.kotaku.co.uk/2014/06/03/class-
craft-rpg-school-lets-stack-lesson-dodging-buffs>
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Teóricos como Bogost, I. (2013) (26) ou Ferlazzo, L. (2012) (27) 
afirmam que a gamification também pode ser vista como uma me-
todologia subtil para uma mudança de caráter de acordo com prin-
cípios de uma entidade ou instituição, indesejada pelo utilizador.

No campo educação, a gamification pode incentivar a competiti-
vidade e o comportamento aplicável num determinado videojogo, 
podendo não se traduzir diretamente na aprendizagem do conteú-
do pretendido, mas no conteúdo jogável. Os autores defendem que 
na educação, a motivação dos alunos deve ser intrínseca e não pelo 
uso de um mecanismo externo.

O site oficial da Classcraft (28) refuta este pensamento, reconhe-
cendo que estas falhas provém de maus desenhos e planeamento 
da gamigication, apelando que os benefícios da aprendizagem via 
videojogo são comuns e promovem experiências pessoais, maté-
ria de aula e relação entre realidade e virtual. Os autores do site  
acreditam que através da exploração da internet, qualquer aluno 
pode aprender toda a matéria escolar em casa, concluindo que as 
escolas necessitam de oferecer uma experiência inatingível de ou-
tro modo.

Ryan, M., Rigby, S. & Przybylski, A. K. (2006) exploraram as ra-
zões que levam à adesão dos videojogos, sendo que estes comple-
tam três necessidades básicas dos jogadores: a autonomia de ser 
capaz de decidir; a valorização das suas competências quando ven-
cem desafios; e a necessidade de socialização, podendo ser com 
entidades reais ou virtuais.

Viau, R. (2004) adiciona que essas necessidades preenchidas 
pelos videojogos são idênticas no campo da aprendizagem, con-
cluindo que jogos podem ser utilizados na motivação de um aluno, 
consequentemente facilitando a sua aprendizagem. A implemen-
tação de um videojogo no contexto de uma aula deve enfatizar os 
seus atributos intrínsecos, tal como os papéis de aluno e professor. 
Baseamo-nos nesta teoria para evidenciar que pretendemos criar 
um videojogo que não substitua os professores, mas que os auxi-
lie na sua tarefa pedagoga, podendo mesmo educá-los em alguns 
aspetos.

(26)  Bogost, I. (2013) 
Why gamification is 
bullshit, acedido 05 Jun 
2014
<http://www.bogost.
com/blog/preview_
why_gamification_is_
bu.shtml>

(27) Ferlazzo, L. (2012) 
The Dangers Of “Gami-
fication” In Education, 
acedido a 05 Jun 2014
<http://larryfer-
lazzo.edublogs.
org/2012/02/26/the-
dangers-of-gamifica-
tion-in-education/>

(28) Acedido 05 Jun 
2014 <http://www.
classcraft.com/gamifi-
cation/>
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O contributo do docente deve-se assemelhar a um mentor, guia ou 
tutor, alguém conhecedor dos conteúdos, experiente na matéria 
implícita no jogo, orientando o aluno, ao invés de apenas proferir 
a mesma informação, podendo não ser um método entusiasman-
te para o aluno (29). Cremos que a estimulação de um tema pode 
despoletar interesse e motivação no aluno e docente, e que, ide-
almente, o tema extravase apenas o seu caratér de tarefa escolar, 
sendo aplicado num contexto extracurricular, de modo voluntário, 
baseando-se nos elementos e mecânicas jogáveis. Nesse sentido, a 
aprendizagem tangencial pode ajudar na apresentação de conte-
údos didáticos e principalmente no seu interesse e motivação por 
parte do público.

2.3. Aprendizagem tangencial

“Kids don’t read books because they don’t understand it. They just 

find games more exciting” (30)

O conceito de aprendizagem tangen-
cial não é o que aprendemos ao ser-
mos ensinados, mas o que aprende-
mos ao sermos expostos a elementos 
de um conteúdo, no qual já estamos 
envolvidos.

Math Blaster (1994) (figura 5), ven-
cedor de 65 prémios é um exemplo de 
um videojogo de exercícios matemá-
ticos, onde o foco principal torna-se 
demasiado evidente e a mensagem 
didática demasiado clara e óbvia, as-
semelhando-se à matéria uma aula 
comum. 

O divertimento proporcionado por 
jogos como Super Meat Boy (2008) ou 
World of Warcraft (1994) pode, por 
contraste, tornar os jogos sérios des-
motivadores e desadequados para a 
ocupação do tempo de lazer (31).

(29) Extra Credits 
Games in Education 
(2013) Extra Credits, 
acedido 09 Jun 2014
<https://www.
youtube.com/
h?v=1HTS2nxpRqM>

(30) T.L. “Os alunos 
não leem livros devido 
a falta de compressão. 
Apenas veem o video-
jogo como algo mais 
interessante e emocio-
nante”.
Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe Zicher-
mann, Google tech talks, 
EUA, acedido 23 Nov 
2013
<http://www.
youtube.com/
ch?v=6O1gNVeaE4g>

FIGURA 5
Mockup Math Blaster.
Emuparadise (2014) Math blaster- Epi-
sode 1 (USA) ROM, acedido 14 Jun 2014
<http://www.emuparadise.me/Sega_
Genesis_Sega_Megadrive_ROMs/Math_
Blaster_Episode_1_(USA)/38636>
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Apoiamo-nos em Caillois, R. (1961) para nos questionarmos o que 
é possível reter, após de uma sessão de jogos meramente de entre-
tenimento. Houve alguma mais valia, em termos de aquisição ou 
retenção de algum conhecimento, que o jogador considere perti-
nente? Mesmo que tenha havido divertimento, será que o jogador 
considera tempo bem aproveitado? Coloca-se a questão: sendo o 
divertimento intrínseco à vida humana, expandiu horizontes ou 
tornou o jogador mais capaz nas suas tarefas, ou preparou-o para 
as realidades ou dificuldades da vida? Então, como é possível criar 
jogos educacionais sem retirar diversão ou acrescentar demasia-
dos custos de produção?

Facilitando, fornecendo e “possibilitando” a aprendizagem, em 
vez de apenas apresentar o conteúdo (31). Ryan, M., Rigby, S. & Pr-
zybylski, A. K., (2006) e Viau, R. (2004) afirmam que jogos sérios 
pretendem educar, ensinar a alguém algo específico. No entanto 
as pessoas assimilam melhor a informação quando estudam, li-
vremente, temas que lhes interessam, ao invés da “obrigação” de 
temas alheios.

O interesse facilita a aprendizagem, o desafio é entusiasmar com 
um tópico desinteressante para o utilizador, em vez de assumir di-
retamente a envolvência do jogador, permitindo o suscitamento 
de interesse. A Extra Credits (2012) (31) crê que, neste aspeto, o 
videojogo tem a ventagem da preocupação do jogador com as suas 
ações dentro do jogo. O entusiasmo pelo jogo já existe, o designer 
apenas necessita manipular o conteúdo, veiculando-o para um 
tema específico.

Aprendizagem tangencial parte da noção de que uma parte do 
público-alvo se irá autoeducar, caso seja exposto a temas que já es-
teja envolvido ou empolgado. Este processo baseia-se na ideia que 
o jogador pode tirar partido dos conteúdos e qualidades apren-
didas nos videojogos e recriá-las no mundo real, sendo mais que 
apenas uma distração.

Tomemos como exemplo o filme 300 (2006). Mesmo que pouco 
educativo, retrata a invasão persa na antiga Grécia. O visionamento 
do filme em si pode não ser educativo, mas despoletou interesse e 
proporcionou discussões. O público foi exposto a conteúdos que 
que anteriormente podiam considerar desinteresse e, após o filme, 
houve aprendizagem de conhecimento, como o nomes de relevo.

(31) Extra Credits: Tan-
gential Learning (2012)
Extra Credits, acedido 
14 Fev 2014

<http://www.
youtube.com/
atch?v=rlQrTHrwyx>
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A pesquisa do termo 300 no site Wikipédia, contém uma hiperliga-
ção que remete ao acontecimento histórico da Batalha de Termó-
pilas. O sucesso comercial do filme originou uma sequela, 300: Rise 

of na Empire (2014), retratando a batalha de Salamina, utilizando 
os mesmos princípios. Os videojogos God of War (2005) e Okami 
(2006) (figura 6 e 7) utilizam a mesma metodologia aplicada na 
mitologia grega e japonesa, respetivamente.

Os videojogos permitem gerar interesses sobre determinado 
tema, que extravasa apenas o jogo em si, sendo esse, um dos atri-
butos da aprendizagem que pretendemos incorporar na corrente 
investigação, com o objetivo melhorar a experiência e fomentar o 
desenvolvimento, sem impedir o divertimento.

FIGURA 7
Okami, , jogo mitoló-
gico.
Sullivan, L. & Betka, Z. 
(2012) Real skills and 
lessons we learned from 
video games, acedido 09 
Jun 2014
<http://www.games-
radar.com/29-real-
life-skills-we-learned-
video-games/>

FIGURA 6
God of War, jogo mito-
lógico.
Sullivan, L. & Betka, Z. 
(2012) Real skills and 
lessons we learned from 
video games, acedido 09 
Jun 2014
<http://www.games-
radar.com/29-real-
life-skills-we-learned-
video-games/>
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Existem várias metodologias para a transmissão de informação, 
podendo esta ser exposta de forma direta ou subtil. Segundo Extra 

Credits (2012) (32), a inserção de factos concretos num mundo ir-
real, pode ser feita das seguintes formas:

a) Comunicação patente, diretamente apresentada via diálogo 
entre personagens, narrador, diálogo com o jogador, escrita, etc. O 
destacamento de termos referências pode não ser o mais indicado 
pois caímos no erro de evidenciar o conteúdo didático.

b) Nomes alegóricos ao tema, sejam personagens, locais, ou ou-
tros, ex. Matrix (1999) onde as personagens principais retratavam 
as suas características (Neo: Novo; Morpheus: Metamorfose e Tri-

nity: Trindade). Este processo torna-se muitas vezes impercetível 
quando a estória contém muita fantasia ficcional, tornando difícil 
perceber o que são referencias ou apenas coincidência;

c) Constante referenciação, analogia e metáfora como Xenosaga, 
(2002), onde todos os elementos são referências bíblicas e mitoló-
gicas, existindo mesmo um dicionário online explicativo (33). Este 
processo implica muito planeamento e estudo o pode condicionar 
o lançamento do jogo;

d) Informação, citações e referências históricas durante os ecrãs 
de loading (carregamento) pois trata-se de uma altura inativa, onde 
o jogador é obrigado a esperar. Em muitos jogos, o loading provoca 
uma rutura de concentração, como o encerramento de um capítulo 
num livro.

e) Referenciação explicita de elementos, proporcionando curio-
sidade no jogador, para que este procure ou esteja recetivo a outras 
possíveis referências, mascaradas ou explícitas.

f) Índice do jogo, um elemento secundário, onde o jogador pode 
aceder a informação mais aprofundada sobre o tema, proporcio-
nando uma experiência mais completa.

g) Criação de hiperligações diretamente do jogo a motores de 
busca online. Este processo pode criar alguma rotura no léxico do 
jogo, além da possibilidade do equívoco da informação transmiti-
da, porém, é uma solução simples e com baixos custos.

(33) Vaeran (2003) 
Xenosaga Episode I: Der 
Wille zur Macht: Refer-
ences, acedido 04 Mai 
2014
<http://www.game-
faqs.com/ps2/519264-
xenosaga-episode-i-
der-wille-zur-macht/
faqs/24989>

(32) Extra Credits: Tan-
gential Learning (2012)
Extra Credits, acedido a 
14 Fev 2014
<http://www.
youtube.com/
atch?v=rlQrTHrwyx>
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Extra Credits (2013) (34) creem que muitos criadores e designers 
de jogos educativos não se enquadram na categoria de jogadores, 
ou sequer os entendem, preocupando-se com a educação, mas ne-
gligenciando que a adesão aos jogos é voluntária e não deve ser 
basada na imposição, como um “trabalho de casa”, correndo o risco 
de não veicular as potencialidades do jogo. A aprendizagem deve 
ser uma virtude, algo que o aluno procura, ao invés do medo de 
chumbo.

Os autores referem que os jogos devem ser apelativos por si 
mesmo, despoletando curiosidade e interesse, para que o jogador 
voluntariamente pesquise, memorize e procure melhorar, e oti-
mizar, as suas capacidades dentro do jogo, e implicitamente fora 
dele.

Reality Ends Here (2011) é um jogo persuasivo que ensina, e fo-
menta, a filmagem amadora, criando cenários e fornecendo exem-
plos concretos. Pretende suscitar interesse, entusiasmo e criativi-
dade no tema, por parte dos alunos da USC, School of Cinematic 
Arts, que aderiram na totalidade, jogando conteúdos aprendidos 
na aula.

Rebelo. F. (2014) (35) menciona que os seus alunos, ao estudar 
Design emocional e de interfaces, indicaram que a utilização de um 
videojogo, por parte de crianças, como forma de aprendizagem, é 
relativamente difícil devido à dificuldade de recriação do virtual 
para a realidade. Noriega, P. 2014 (36) adiciona que o mesmo se 
aplica a qualquer utilizador, dependendo da faixa etária, afirman-
do ser mais fácil adaptar a máquina ao humano que o inverso. 

A aprendizagem tangencial de conteúdos didáticos aplicados na 
gamification, implica a existência de um meio e método, que ire-
mos inserir e desenvolver o seu conceito, aplicado num videojo-
go. Zanuncio, S. et al. (2012) (37) e Zanuncio, S. et al. (2010) (38) 
acreditam que a oportunidade é ideal para a utilização de uma 
plataforma digital, nomeadamente videojogo, para transmissão e 
desenvolvimento de conhecimentos, ideias, habilidades, técnicas 
e tecnologias, devido à sua crescente evolução e perspetivas co-
merciais. Creem ser um meio pertinente para interagir com jovens, 
devido à sua  popularidade, podendo despertar interesse e, conse-
quentemente, aumentar a probabilidade de assimilação e aprendi-
zagem de conteúdos.

(34)  Extra Credits 
Games in Education 
(2013) Extra Credits, 
acedido 09 Jun 2014
<https://www.
youtube.com/
tch?v=1HTS2nxpRqM>

(35)  Rebelo, F. (2014) 
Investigação em Usa-
bilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa

(36) Noriega, P. (2014) 
Mestrado em Ergonomia 
- Usabilidade e Ex-
periência de Utilização, 
Ergo UX, Lisboa

(37)  Zanuncio, S. et 
al. (2012) A tecnologia 
multimídia Ergoshow 
como prática na forma-
ção de conceitos quanto 
à ergonomia, saúde e 
segurança no trabalho e 
na busca da saúde, bem-
estar e qualidade de 
vida na família, [PDF], 
acesso 15 Abr 2014
<http://www.
seer.ufv.br/seer/
oikos/index.php/
httpwwwseerufvbr-
seeroikos/article/
download/51/124>

(38)   Zanuncio, S. et al. 
(2010) Ergoshow: Uma 
ferramenta para educa-
ção de crianças quanto 
às questões de saúde e 
segurança no trabalho, 
[PDF], acesso 13 Abr 
2014
<http://www.fme-
pro.org/XP/XPE-
asyArtigos/Site/
Uploads/Evento13/
alhosCompletosDOC/V-
010.pdf>



28

2.4. Jogo sério

We are engaged in the process of defining the industry, and that ne-

eds to be done on a global basis (…) Large centers of development 

exist in Europe, and Asia is catching up. While we can clearly identify 

the major market segments, parallel work is being done under tags 

like gamification. So getting our arms around total spending for the 

creation of non-entertainment games is challenging. (39) (Hypergrid 
Buiseness, 2012 apud Bohle. S)

O mercado dos videojogos está em constante crescimento. O gráfi-
co de Landim, W. (2011) (40) demonstra que em 2007 eram investi-
dos vinte cinco milhões de dólares na indústria dos videojogos, um 
quarto do investimento no cinema de Hollywood. Três anos mais 
tarde, subiram para 60,4 biliões e 1638 jogos produzidos, dobran-
do os números do concorrente cinematográfico em investimento e 
triplicando em projetos e unidades de produção.

Hypergrid Buiseness (2012) (41) afirma que esta indústria mul-
tibilionária (receita anual avaliada entre 2 e 10 biliões de dólares) 
está em crescimento controlado e progressivo, principalmente em 
plataformas móveis.

Um jogo sério é um jogo, físico ou virtual, com o objetivo didá-
tico de transmitir um conteúdo educativo, por via da interação e 
manuseamento do mesmo. O termo sério refere-se à aplicabilidade 
do jogo num contexto mais sério que o entretenimento, substituin-
do-o, como foco principal, por áreas ligadas à defesa pessoal, Edu-
cação, Ciência, Saúde, situações de emergência, Urbanismo, En-
genharia, Religião, Política, problemas sociais, Ecologia, entre 
outros.

Alia tecnologia, interatividade e transmissão de informação. 
Compila algumas características do Design de jogos (diversão, es-
timulação, mundo virtual, narrativa, ficção, arte, inteligência ar-
tificial, mecânicas de jogo e Design de níveis), apresentando con-
teúdos teóricos de uma forma pedagógica, utilizando métodos de 
persuasão baseados educação cognitiva.

(39) T.L. “Estamos no 
processo da definição 
da indústria, o que 
necessita de ser feito 
globalmente (...) 
Grandes centros de de-
senvolvimento existem 
na Europa e na Ásia 
está a aproximar-se. 
Apesar de podermos 
identificar claramente 
os principais segmentos 
de mercado, trabalho 
paralelo está a ser feito, 
denominado como 
gamification. Então, ab-
raçando a despesa total 
para a criação de jogos 
não-entretenimento é 
um desafio”.

(40) Landim, W. (2011) 
O tamanho da indús-
tria dos vídeo games 
[infográfico], acedido a 
30 Abr 2014
<http://www.tec-
mundo.com.br/
infografico/9708-o-
tamanho-da-industria-
dos-video-games-in-
fografico-.htm>

(41) Hypergrid Buise-
ness (2012) Serious 
games now $2 to $10 
billion industry, acedido 
17 Jun 2014
<http://www.hy-
pergridbusiness.
com/2012/08/serious-
games-now-a-multi-bil-
lion-dollar-industry/>
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Segundo Extra Credits (2013) (42) o instinto de brincadeira é o mé-
todo mais básico e natural de aprendizagem, comparando jogos 
educacionais com o mundo animal, onde jovens leões que brincam, 
adquirem os conhecimentos aprendidos e, mais tarde, utilizam es-
sas capacidades, fulcrais para a sua sobrevivência. A inserção da 
componente divertimento pode embelezar a experiência do joga-
dor, sem comprometer a aprendizagem.

Os jogos sérios pretendem, sobretudo, a transmissão de conhe-
cimento, com mecânicas de jogo mais ou menos lúdicas, depen-
dendo do conteúdo a transmitir, os quais podemos dividir, segundo 
Nkambou, R., Bourdeax, J. & Mizoguchi, R. (2010):

a) Advergames, jogos sérios como estratégias de Marketing para 
a divulgação e promoção de marcas, produtos, organizações e pon-
tos de vista;

b) Edutainment centra-se na instrução ou socialização do públi-
co a um nível familiar de entretenimento;

c) Jogos de aprendizagem, geralmente criados para transmitir o 
conteúdo pela repetição de tarefas, para que este possa reter a in-
formação e recrear no mundo real, como o videojogo deste projeto 
investigativo;

 d) Jogos jornalísticos, como September 12th (2003), que repor-
tam e noticiam, revelando, e interagindo, com situações reais sobre 
comentários editoriais, acerca de um evento especifico;

e) Simuladores com o objetivo de representar a realidade o mais 
fielmente possível;

f) Jogos que ensinam e refletem sobre questões de dinâmica or-

ganizacional como comportamento individual, dinâmica de grupo 
e cultural;

g) Jogos para saúde para treinamento médico, educação de saú-
de, terapia psicológica, reabilitação física e cognitiva;

h) Expressão artística que exploram a o desenho e artes plásti-
cas;

 i) Militares que replicam operações militares, podendo asseme-
lhar-se a simuladores, como o primeiro videojogo sério, Army Bat-

tlezone (1980) para treinar militares em situação de batalha (43).

(42) Extra Credits 
Games in Education 
(2013) Extra Credits, 
acedido 09 Jun 2014
<https://www.
youtube.com/
h?v=1HTS2nxpRqM>

(43) Aperture Labo-
ratories (2014) Teach 
with Portals, acedido a 
20 Mai 2014
<http://www.teach-
withportals.com/>
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O número de jogos sérios em desenvolvimento tem aumentado ra-
pidamente, a nível industrial e académico. A Serious Games Inicia-

tive em Washington DC, é um exemplo de uma entidade que foca as 
potencialidades desta área na exploração de desafios na gestão e 
liderança do setor público, estabelecendo relações entre projetos 
e indústria.

 O objetivo da iniciativa é criar outro tipo de educação, com no-
vos métodos, e ferramentas, de exploração e organizar o estado 
da arte para ajudar no desenvolvimento dos videojogos e adotá-
los como solucionadores de problemas atuais. Desde 2002 que a 
iniciativa publica artigos, papers e workshops sobre este “nova in-
dústria” aliada ao Design, sendo que parques, hospitais e escolas já 
beneficiaram do seu trabalho (44).

Os produtores do videojogo Portal (2007) criaram Teach With 

Portals, um software utilizado por alunos e professores durante 
aulas de Física, que cria puzzles baseados nos conteúdos transmi-
tidos pelo jogo. Apresenta sugestões e demonstrações dos efeitos 
da aceleração, e variações de colisão, de massas (45).

No Reino Unido, a 4 Fevereiro 2014, a Cancer Research UK lan-
çou Play to Cure: Genes in Space, um jogo para smartphone. A aven-
tura localiza-se a bordo de uma nave espacial, com o objetivo de re-
colher a maior quantidade da substância alfa, tendo de atravessar 
diversos obstáculos. O jogo é uma analogia para a deteção visual 
das mutações associadas ao cancro da mama, sendo que a substân-
cia, representa o genoma de tumores malignos, nos quais podem 
existir alterações, repetições ou supressões anormais da densida-
de relevantes.

A aventura espacial serve como uma máscara para a apresen-
tação uma massa de dados genéticos, sob a forma de “mapa” do 
cancro da mama, recolhidos e desenvolvidos pelas equipas de dois 
cientistas portugueses (Carlos Caldas, da Universidade de Cam-
bridge (Reino Unido), e Samuel Aparício, da Agência do Cancro da 
Columbia Britânica em Vancôver, Canadá).

O conteúdo promove a deteção, prevenção e melhores terapias 
para o combate da doença de forma personalizada e permite uma 
aceleração no estudo (crowdsourcing e feedback por parte do joga-
dor) e no controlo permaturo da doença (46). 

(44) Serious Game 
(2014) The Serious 
Games Initiative, ace-
dido 07 Abr 2014
<http://www.serious-
games.org/>

(45) Aperture Labo-
ratories (2014) Teach 
with Portals, acedido a 
20 Mai 2014
<http://www.teach-
withportals.com/>

(46) Gerschenfeld, A. 
(2014) Dados obtidos 
por cientistas portu-
gueses sobre cancro da 
mama transformados 
em jogo de smartphone, 
acedido 05 Fev 2014
<http://www.publico.
pt/ciencia/noticia/da-
dos-obtidos-por-inves-
tigadores-portugueses-
sobre-cancro-da-mama-
transformados-em-
jogo-de-smartphone>
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(47)  T.L. “É entreteni-
mento, apenas não como 
conheces”

“It’s entertainment, but not as you know it” 
(47) (Walsh, M. 2009, p. 24).

Holmatro Rescue Game (2013) (figura 8) 
é um jogo sério utilizado em formações de 
bombeiros sobre resgate, acessível em com-
putador, iPhone e iPad. O jogo recria situa-
ções de limite onde os jogadores, utilizando 
ferramentas e procedimentos adequados e 
adaptados da realidade, avaliam a situação e 
utilizam os seus conhecimentos para supe-
rar os desafios. No decorrer entrevista aos 
bombeiros, realizada a 12 Março 2014 (ver 
anexo A), os entrevistados compreenderam 
a importância de Holmatro na sua forma-
ção, afirmando ser eficaz na transmissão de 
conhecimentos. Porém desabafaram que o 
texto extensivo, a ausência de entusiasmo e 
a dificuldade da aprendizagem dos contro-
los, torna o jogo monótono, principalmente 
para adolescentes.

O sistema de pontuação (figura 9) ba-
seia-se na cronometração do tempo total 
da tarefa, apresentado o sistema tradicio-
nal de uma coluna vertical, evidenciando os 
dez melhores jogadores e respetivos tem-
pos, muito utilizado nos anos 80 em jogos 
arcada, entretanto modificado.

O sistema de recompensa e evolução em 
Holmato é apresentado numericamente, 
cingindo-se à conquista de desafios no me-
nor tempo possível, permitindo ao jogador 
aumentar o estatuto interno, e consequen-
temente a sua denominação (figura 10).

FIGURA 8
Gameplay Holmatro Rescue 
Game
 Feuerwehr Weblog (2014) 
Gespielt: Holmatro Rescue 
Game für iPad, acedido a 
19 Jun 2014
<http://www.feuerwehr-
weblog.org/2013/01/13/
gespielt-holmatro-rescue-
game-fur-ipad/>

FIGURA 9
Sistema de pontuação 
Holmatro.

iTunes (2014) Holmatro 

Rescue Game, acedido 25 

Jun 2014 <https://itunes.
apple.com/us/app/
holmatro-rescue-game/
id575900398?mt=8>



32

FIGURA 10
Sistema evolução Hol-
matro.

iTunes (2014) Hol-

matro Rescue Game, 

acedido 25 Jun 2014 
<https://itunes.
apple.com/us/app/
holmatro-rescue-game/
id575900398?mt=8>

 Este sistema evolutivo pretende criar uma 
empatia e afinidade entre personagem e 
jogador. Tal como na gamification, a evo-
lução, em muitos jogos como Mega Man X 

(1993), FIFA 14 (2013) ou World of War-

craft (1994), baseia-se na conquista de de-
safios e, consequentemente, atribuição de 
recompensas, redimíveis por itens jogáveis, 
como novas personagens, armas, mapas, 
entre outros.

Após um breve levantamento dos videojogos em empresas situ-
adas entre Lisboa e Grande Lisboa, tais como Vobis, Worten, Fnac, 

Continente e Jumbo, entendemos que os videojogos didáticos são 
pouco evidenciados. Em alguns casos estão separados por tipos 
(ação, aventura, estratégia, simulação, corrida, desporto, etc.) e 
plataformas. Para além de terem uma oferta muito reduzida, os 
videojogos classificados como didáticos são expostos separada-
mente dos restantes, juntos com jogos físicos como puzzles 3D ou 
o cubo de Rubrick.

Acreditamos que esta metodologia de separação pode ser bené-
fica para a venda específica a compradores, como pais interessa-
dos em oferecer jogos educativos, sendo que a existência de uma 
secção própria pode evitar uma exaustiva procura. Por outro lado, 
no ponto de vista do jogador, esta separação fomenta o estereótipo 
da distinção entre aprendizagem e divertimento.

Concluímos, então, que um videojogo sério deve, não só suscitar 
interesse no utilizador, como transmitir informação pelas mecâni-
cas de jogo, em detrimento da simples evidenciação dos conteúdos. 
Ao emergir os conteúdos educativos diretamente na narrativa, es-
tes passam a ser cruciais para a compreensão do jogo e não apenas 
um elemento trivial, inserido como forma meramente didática.

Numa sessão de perguntas e respostas, Rebelo, F. (2014) (48), 
aquando a apresentação do projeto para Pyro’clock, alertou para a 
calendarização da prototipagem do videojogo, enfatizando que a 
produção de um caso idêntico envolve equipas multidisciplinares, 
comparando com projetos de jogos sérios para web e realidade vir-
tual dentro, e fora, da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), 

(48) Rebelo, F. (2014) 
Investigação em Usa-
bilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa
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que abrangem especialistas de áreas da Ergonomia, Design, Com-
putação, Marketing e Psicologia, constituídos por média sete ele-
mentos. Todos estes aspetos pretendem colocar o jogador, o uti-
lizador final, no centro da ação, adequando o jogo apenas às suas 
necessidades, interesses e hábitos.

2.5 Design centrado no utilizador

O Design centrado no utilizador posiciona o utilizador no centro 
da ação. Qualquer característica de um produto, sistema ou serviço 
deve-se focar totalmente no utilizador, pois é quem estabelecerá a 
relação entre produto, usabilidade e experiência, ou satisfação. A 
satisfação do utilizador é o expoente máximo e o apogeu procura-
do pelo designer, mas para tal, é necessário que, através da usabili-
dade, a sua experiência seja memorável.

Um videojogo sério alia componentes didático/lúdicas, sendo 
uma ferramenta/brinquedo. Manu, A. (1995) exemplifica os re-
lógio de pulso antigos, ironizando que um bom modelo apresen-
tava as horas melhor que outro, sendo apenas comparáveis pela 
sua performance. Na sua perspetiva, a empresa de relógios Swa-
tch criou dos primeiros produtos a responder ao apelo funcional 
e emocional, mudando o paradigma de venda de apenas funcional 
para estético e variado, apelando ao próprio nome que cria uma 
empatia com o público, “I need a watch, I want a Swatch” (p.13) 
(49).

O autor acredita que o sucesso dos produtos é derivado do bom 
Design funcional, pois são comprados para satisfazer necessidades 
tangíveis, e emocional, devido à vertente lúdica. O autor introduz 
as ferramentas/brinquedos, exemplificando produtos como ténis 
da Nike ou telefones personalizados, concluindo (p.15) “they (de-

singers) design tools for need and toys for want. But some products 

are both tools and toys at the same time” (50).

(49) T.L. “Preciso de 
um relógio, quero um 
Swatch”

(50)  T.L. “Eles (de-  T.L. “Eles (de- T.L. “Eles (de-
signers) desenham 
ferramentas para as 
necessidades e brinque-
dos para o querer. Mas 
alguns produtos são 
ferramentas e brinque-
dos ao mesmo tempo”
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Baseando-se na sua experiência na NSN (Nokia Solutions and Ne-

tworks,) Jesus, S. (2014) (51) defende que a usabilidade é a capaci-
dade de satisfazer simples e eficazmente, apresentando os princí-
pios da usabilidade:

a) Memorável, pois é necessário que o utilizador memorize o 
produto, serviço ou sistema para que o possa adotar e utilizar no 
seu ambiente, seja este social ou laboral. Norman, D. (2004) teo-
riza que produtos atrativos funcionam melhor pois, devido à sua 
estética, são facilmente aceites, agradando público, deixando-o, 
consequentemente, mais recetivo e criativo para utilizar o produto 
e encontrar soluções aos seus problemas;

b) Aprendizagem. Aliado à alínea anterior, pretende-se que o uti-
lizador compreenda e apreenda a informação transferida. Norman, 
D. (1988) apela que o produto falha quando o utilizador não com-
preende o seu manuseio pois tudo deve ser desenhado para esta 
entidade principal. Os manuais de instruções são um anexo com 
a função de, indiretamente, auxiliar o utilizador no entendimento 
e manuseamento do produto, sendo como um segundo produto. 
O mesmo se aplica aos videojogos, nomeadamente nos controlos, 
objetivos, direções e interface, onde é preferível que sejam auto ex-
plicativos e intuitivos. Num videojogo sério, a memorização destes 
aspetos pode significar a aprendizagem dos conteúdos;

c) Prevenção de erros. A evidenciação e separação de um grande 
problema em pequenos tópicos permite uma resolução baseada 
na simplificação e compreensão mais profunda o que ajudará na 
prevenção e possível solução de desafios colocados pelos consu-
midores/ utilizadores;

d) Eficiência (qualidade e rapidez) que será medida pelo estu-
do dos utilizadores após a implementação do produto, podendo 
servir de feedback para o melhoria de aspetos, inclusive o rede-
senho total. Para economizar custos, é preferível um teste prévio 
em protótipos (de alta ou faixa fidelidade), permitindo averiguar e 
solucionar falhas com menor risco financeiro;

e) Satisfação, que será o culminar e a reação pretendida. Este é 
um sentimento que pode ser alheio à eficiência. Norman, D. (2004)  
acredita que o agrado afetivo ou emocional por um produto, pro-
vém da perceção e cognição de cada um.

(51) Jesus, S. 2014, 
Usabilidade, como? Ergo 
UX, Lisboa



35

Jesus, S. (2014) expõe a sua experiência profissional, sobre um pro-
jeto de simplificação de software utilizado nas redes de comunica-
ções, ao qual adaptaremos ao videojogo da presente dissertação:

a) Pesquisa preliminar do desafio, estado da arte e concorrência 
para uma compreensão profunda do problema;

b) Pesquisa sobre público-alvo, pois serão eles os consumidores/ 
utilizadores. Para tal, são utilizadas metodologias de investigação 
e estudo de dados antropológicos e sociológicos como inquéritos, 
entrevistas ou a observação passiva, sem condicionar variantes 
para receber uma reação verdadeira;

c) Síntese da pesquisa total. Compilação da informação para que 
seja facilmente apresentável e refletida, que servirá como base ini-
cial para o desenvolvimento do projeto;

d) Definição de personas. Caracterização de um típico consumi-
dor, baseando na média de dados estatísticos do público-alvo, ten-
do em conta atributos como idade, género, quotidiano (mais difícil 
de avaliar), entre outros. O resultado será a personificação do uti-
lizador, criando uma personagem fictícia à qual devemos criar um 
produto que satisfaça as suas necessidades;

e) Criação de cenários. Este passo funciona à semelhança de um 
brainstorming, onde é ponderado um cenário ideal para a solução 
do problema da personagem criada na alínea anterior. Esse cená-
rio é refinado consoante as adversidades e realidades presentes, 
desenvolvendo uma solução coerente, atual, credível e exequível;

f) Concretização do conceito. Chegando a uma solução, de modo 
a fornecer uma visão mais realista, são analisados orçamentos, de-
safios e variantes;

g) Após consenso, o designer desenha as frameworks, ou seja, 
esboços base do produto que irá posteriormente irá desenvolver, 
faseadamente especificando-as e aperfeiçoando-as;

h) Especificações no desenho final. Finalmente é produzido um 
desenho técnico final que corresponda a um “guião” minuncioso 
da produção de protótipo;
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i) Este protótipo é testado com o público que irá fornecer feed-

back, consoante a sua experiência, que servirá de base para a futu-
ras alterações que melhorem o produto. Aconselha-se a realização 
de várias fases de teste para que sejam produzidos protótipos que 
evoluirão consoante os resultados do feedback. Para evitar o eleva-
do custo de um protótipo final, recomenda-se a prototipagem de 
baixa fidelidade, idealizando o produto, serviço ou sistema, utili-
zando produtos de baixo custo, como a apresentação da interativi-
dade em formato papel e, progressivamente, melhorar a qualidade 
dos prototipos, à medida que se vai ganhando certezas.

Enquanto esta teoria defende que a UX provém da usabilidade, 
Rebelo, F. (2014)(52) discorda, proferindo que os dois campos são 
extremos opostos, mas interligados, sendo que qualquer produto 
deve-se posicionar entre eles. Na sua perspetiva, a usabilidade é 
caracterizada pela racionalidade e é medida pela facilidade de uti-
lização, e a segurança que proporciona. Por outro lado, a experiên-
cia do utilizador proporciona prazer, divertimento e vício, sendo 
que o ideal é produzir tendo ambos os conceitos em consideração. 
A UX é a perceção do utilizador e as respostas que resultam do uso 
ou antecipação do uso de um produto, serviço ou sistema (52).

Um produto deve ser apenas direcionado para seu público, o seu 
utilizador final (end user), podendo este ser, ou não, o próprio com-
prador. Consequentemente, no próximo capítulo, abordaremos a 
caracterização e estudo do nosso público específico, inserido no 
ambiente escolar.

(52) Rebelo, F. (2014) 
Investigação em Us-
abilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa



3. PYRO’CLOCK

3.1 Plataforma e público-alvo

3.2 Estória

3.3 Game Design Document
3.3.1 Nome
3.3.2. Guião
3.3.3. Mundo jogável
3.3.4. Personagens
3.3.5. Interface
3.3.6. Controlos e heads-up display
3.3.7. Dificuldade





39

3. PYRO’CLOCK

3.1 Plataforma e público-alvo

Consider this: millions of total strangers are linked by online social 

networks; more videos are being downloaded every moment than 

used to be broadcast over an entire year, only a few years ago (…) 

ever-more powerful personal devices and an expanding web of wi-

reless broadband ensure that wherever we are, so is the network.

(…) The changes that we are witnessing have very little to do with 

faster hardware or smarter software – they are all about people (53). 
(Walsh, M. 2009, p. 12)

O objeto de estudo na presente dissertação é o videojogo educativo, 
aplicado ao contexto da aprendizagem de normas escolares, por 
parte de alunos do ensino secundário. Esta escolha baseou-se em 
fatores tecnológicos, sociais e etários, uma vez que, segundo Walsh, 
M. (2009), a industrialização e modernização dos videojogos 
e respetivas plataformas, permitiram uma alteração radical no 
comportamento dos consumidores, criando um mundo digital 
interativo.

O autor fundamenta-se nos estudos da CIA world Factbook para 
afirmar que quase um terço da população mundial é menor de 15 
anos (54), correspondendo aproximadamente a 1,81 biliões de pes-
soas e 1,71 biliões de pessoas, encontram-se entre os 15 e os 29 
anos. A junção destes dois grupos corresponde a mais de metade 
da população mundial.

O mesmo autor crê que, em comparação com gerações anteces-
soras, jovens em escalões etários abaixo dos 18 anos acompanham 
rapidamente a evolução tecnologica e enquadram-se, segundo as 
tendências, a grande velocidade. O meio onde estes indivíduos vi-
vem e convivem, quer seja na escola ou em casa, proporciona um 
contacto geral e um uso, partilha e descoberta de informação, de 
uma forma mais rápida e livre, quase imediata.

“They (new generation) have grown up surrounded by the Web, 

and have never known a world where entertainment is not instan-

tly available; anywhere, anytime and on any device”(55). (Walsh, M. 
2009, p.32), 

(53) T.L. “Considere o 
seguinte: milhões de 
pessoas desconhecidas 
estão ligados pelas 
redes sociais on-line, 
a cada momento mais 
vídeos estão sendo 
baixados do que costu-
mava ser transmitido 
durante um ano inteiro, 
apenas alguns anos 
atrás (...) Dispositivos 
pessoais cada vez mais 
poderosos e a expan-
são da web expansão 
banda larga sem fios 
garante que onde quer 
que estejamos, existe 
rede (...) As mudanças 
que temos assistido têm 
muito pouco a ver com 
hardware mais rápi-
do ou software mais 
inteligente - são sobre 
pessoas”

(55) T.L. “ Eles (nova ge- T.L. “ Eles (nova ge-
ração) ter crescido cer-
cado pela Web, e nunca 
conheceu um mundo 
onde o entretenimento 
não está imediatamente 
disponível, em qualquer 
lugar, a qualquer hora 
e em qualquer disposi-
tivo”.

(54) Este grupo etário 
é muitas vezes denomi-
nado de “os naturais” 
devido às suas aptidões 
para a rápida com-
preensão das novas 
tecnologias
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Dias, M. (2014)(56) explica que métodos de partilha de informação 
têm evoluído exponencialmente, direcionando-se para uma tecno-
logia ubíqua e o ramo dos videojogos não é exceção. As evoluções 
tecnológicas permitem que cada vez mais pessoas tenham acesso 
a mais informação com mais facilidade e rapidez.

Cada vez mais é aceitável e permitido a utilização de dispositi-
vos móveis em faixas etárias novas. Visto procurarmos a produ-
ção de um videojogo que se adeque a essa faixa etária, resolvemos, 
desde cedo, adequar a plataforma de jogo às tendências que se ma-
nifestam e que prevemos que se continuem a manifestar durante 
os próximos anos. 

A revista portuguesa Mais Educativa, distribuída nas escolas se-
cundárias, possui um capítulo direcionado apenas para os videojo-
gos, demonstrando a preponderância deste tema na comunidade. 
Rubber Chicken (2014) escreve nesta revista (p.14) “Numa altura 
em que os smartphones e os tablets andam na mão de quase toda a 
gente, facilmente vemos que começam a ser plataformas preferen-
ciais para os videojogos”.

Walsh, M. (2009) chega mesmo a introduzir esta era como uma 
“revolução”, afirmando que num futuro próximo, qualquer conte-
údo alguma vez feito, estará instantaneamente disponível, a qual-
quer pessoa.

Esta evolução só foi possível devido à digitalização de informa-
ção, tornando-a imaterial e fluida, poupando tempo, mão-de-obra 
e recursos. Para além das questões ambientais, onde Walsh, M. 
(2009) critica a desflorestação, afirmando (p.14) que “a newspa-

per is a handful of dead trees” (57) e ironiza ao escrever (p. 36):
“If you ever have the chance to visit a newspaper printing plant, 

seize the opportunity, quickly, before it’s too late. You will see some-

thing amazing, something vast, loud and impossibly mechanical: a 

room the size of a football field filled with machinery, hundreds of 

human operators, newsprint rolls the size of small trucks ”.(58)

 Cremos que uma solução virtual é algo mutável, com possibili-
dades de modificação e melhoria, o que significa que, caso algum 
pormenor do videojogo não esteja a corresponder ao modelo con-
cetual ou ao objetivo primordial, haverá sempre a possibilidade de 
mudança.

(57) T.L. “Um jornal é 
uma mão cheia de árvo-
res mortas”

(58)  T.L. “Se tiver 
a oportunidade de 
visitar uma fábrica de 
impressão de jornais, 
aproveitar a oportuni-
dade, de forma rápida, 
antes que seja tarde 
demais. Você vai ver 
algo surpreendente, 
algo grande, alto e in-
crivelmente mecânico: 
um quarto do tamanho 
de um campo de futebol 
cheio de máquinas, 
centenas de operadores 
humanos, rolos de 
papel de jornal rola do 
tamanho de pequenos 
caminhões”

(56) Dias, M. (2014) 
Novas tendências de 
interação multimodal, 
Ergo UX, Lisboa
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Segundo sites de venda de telemóveis como Kuanto Kusta (59) e 
conversas informais com vendedores em lojas como Worten, Fnac, 

Vobis, Phone House de Lisboa e Grande Lisboa, e lojas da O2 e Ga-

laxy (Londres e Eindhoven), constatámos que na Europa e, recen-
temente em Portugal, tem havido um aumento exponencial na 
implementação e venda de smartphones, sendo extremamente co-
mum em cidades como Londres, devido ao decréscimo de preços, 
tornando esta tecnologia mais acessível ao comprador.

Outras conversas com vendedores da Worten de Lisboa, Grande 
Lisboa, Castelo Branco e Ponte de Sor, também permitiram consta-
tar o constante crescimento de vendas de consolas portáteis como 
Nintendo DS, PSP e PS Vita, sem sinal de abrandamento para o ano 
de 2015. Jogos portáteis demonstram a inserção dos videojogos 
na vida social, em qualquer altura e em qualquer lugar, sendo um 
instrumento de entretenimento, prático e útil para qualquer situ-
ação. 

Para um melhor entendimento sobre a adesão às diferentes pla-
taformas, a 20 Fevereiro 2014, inquirimos 27 alunos da Escola Se-
cundária de Sampaio (ESS) e 32 alunos da Escola Básica Rodrigues 
Soromenho (RS). Ambas as escolas estão localizadas no concelho 
de Sesimbra e os seus alunos inquiridos constituem, não só, esta 
amostra, como também o ponto de partida de recolha de dados 
para a caracterização das plataformas mais usadas por estes alu-
nos, inseridos na faixa etária de estudo. O método de seleção da 
amostra escolhido foi por seleção racional, considerada “técnica 
utilizada para a escolha de sujeitos apresentando características 
típicas” (Fortin, M. 2003, p.210). Desta forma, procuramos alunos-
tipo, escolhidos  da ESS, do currículo de prosseguimento de estu-
dos e cursos profissionais, que representem os interesses, moti-
vações e conhecimentos tecnológicos da maioria dos adolescentes 
em idade escolar e que sejam representativos dos padrões com-
portamentais e de lazer.

Após o pedido formal, os órgãos diretivos de ambas as escolas 
permitiram que entregássemos, aos professores, os questionários 
para inquérito, para que estes, por sua vez, distribuíssem pelas 
suas respetiva turmas.

(59) Kuanto Kusta, 
(2014) Telemóveis / 
Smartphones, acedido a 
29 Jan 2014
< http://www.kuan-
tokusta.pt/precos,Telem
oveisSmartphones?from
=GoogleAd-S-02-02&gcli
d=CLHYyKDSo7wCFUET
wwodngsA_Q>



42

A recolha e tratamento de dados (anexo B) demonstram que, de 
acordo com a totalidade desta amostra, a plataforma mais utiliza-
da é o computador (PC), seguido da consola fixa como PlayStation 
ou Xbox. As plataformas móveis apresentam-se no final da lista, es-
tando os smartphones como terceira escolha, seguido das consolas 
portáteis e, finalmente, os telemóveis tradicionais sem PDA (Perso-

nal Digital Assistant, ver lista de acrónimos). 
Os resultados permitem-nos concluir que, neste universo, as 

plataformas móveis, como smartphones, ainda não tiveram a ade-
são que se notou noutros países, durante os últimos anos. Alguns 
professores revelaram que, durante o preenchimento do questio-
nário, era comum, os alunos confundirem do termo smartphone, 
com o conceito tradicional telemóvel, demonstrando desconheci-
mento da própria terminologia.

Existem diversas plataformas de jogo, possíveis de diferenciar 
por características como o preço, o tamanho, a complexidade e 
jogabilidade, a capacidade de memória interna, ou a capacidade 
de apresentação de gráficos. Entre muitas, podemos salientar as 
consolas, computador, consolas portáteis, telemóveis, smartphones 
e consequentemente as suas apps (ver lista de acrónimos e abre-
viaturas).

Vasconcelos, J. & Ribeiro N. (2013) e Damas L. (1999) explicam 
que app, application ou aplicação móvel é um software desenvolvi-
do para ser instalado num dispositivo eletrónico móvel, como um 
PDA, telemóvel, um smartphone ou um leitor de MP3. Este aplicati-
vo é transferido via download em lojas online como Google Play ou 
App Store e, posteriormente, instalado no respetivo dispositivo. 

Evoluções tecnologias permitiram a produção de dispositivos 
móveis como Symbian, Nexus One, Google Android, iPad, iPhone, 
que funcionam como pequenos computadores, que funcionam, 
tal como as apps e videojogos, em sistemas variados de linguagem 
programática (ex. Javascript, C, C+, C++, entre outros)

Tal como as apps, alguns jogos em sistema smartphone são gra-
tuitos, apresentando métodos comerciais, como o bloqueamento 
de aspetos ou características do jogo, sendo necessário pagar para 
o desbloqueamento. Quase 70% do dinheiro investido em smar-

tphones e tablets, é aplicado em jogos, dos quais 80% são gratuitos 
(60).

(60) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.new-
zoo.com/keynotes/
azure-gaming-summit-
2013-overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>
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(61) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.new-
zoo.com/keynotes/
azure-gaming-summit-
2013-overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>

“Se há algo que existe em abundância na App Store e na Google Play 
são grandes videojogos que custam tanto como zero euros” (Rub-
ber Chicken, 2014, p.14). O autor utiliza o termo “agarrado” para 
caracterizar a importância da partilha das apps gratuitas, no meio 
familiar. Na Europa, 77% de toda as receitas de iPad, tal como 94% 
na PlayStore nos E.U.A, utilizaram o download gratuito como prin-
cipal fonte de rendimento (61).

Outro método utilizado para a venda é a apresentação de uma 

demo (demonstração, ver lista de abreviaturas) onde, no caso de 
videojogos, é oferecido uma amostra, podendo ser apenas o pri-
meiro nível ou até algum tempo de jogo. Estas metodologias são 
recorrentes em jogos para smartphone, de forma aliciar e cativar o 
jogador e, possivelmente, um comprador. 

Este é um método de publicidade e de disseminação rápida de 
um jogo, principalmente novo ou desconhecido no mercado, pois 
as probabilidades de um jogador descarregar um videojogo gratui-
to, são maiores que a compra do mesmo (62).

Estudos exercidos pela Newzoo (2013)(61) demonstram que em 
2012, do total de 967 milhões jogadores em todo o mundo, 34% 
utilizam plataformas móveis, correspondendo a mais de 328 mi-
lhões de pessoas e um lucro anual de 9,1 biliões de dólares com 
perspetivas de aumento ao longo dos anos. Da amostra total, 34% 
dos jogadores habitam na américa do norte (22,5 biliões $), 34% 
na Asia e Oceânia (22,4 biliões $), 4% América latina (2,7 biliões 
$) e a junção entre Europa, Africa e Médio-Oriente, corresponde a 
apenas 28% (18,7 biliões $).

O mesmo estudo demonstra que em Janeiro de 2013, os con-
sumidores russos ultrapassaram os alemães, gastando mais 50% 
na compra de jogos para iPad, sendo os americanos a liderar o 
ranking, seguidos pelo Reino Unido e China.  No mês seguinte, os 
japoneses ultrapassaram os americanos em compra de jogos no 
Google Playstore e quase superaram em iPhone, assumindo o se-
gundo lugar, apenas ultrapassados pela Coreia (no Google play) e 
E.U.A (em iPhone). Em Março do mesmo ano, os chineses gastaram 
mais dinheiro que o Reino unido em plataforma IOS. Este estudo 
revela que o mercado mundial do download de videojogos em pla-
taformas móveis, tende em orientalizar-se. 

(62) Viswanathan, P. 
(2014) Mobile App 
Marketing – Strategies 
for Success
A Four-Fold Strategy 
to Achieve Success with 
Mobile App Marketing, 
acedido 11 Jan 2014
<http://mobiledevi-
ces.about.com/od/
marketingapps/tp/
Mobile-App-Marketing-
Strategies-For-Success.
htm>
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Buckley, P. (2013) afirma que na AppStore, em 2013, mais de me-
tade do total de vendas são jogos, sendo também das apps melhor 
conotadas pelos utilizadores.

Baseamo-nos no seu estudo, relativo ao mesmo ano, para criar 
a tabela 1, referindo exemplos de videojogos móveis “populares”, 
através da estatística feita pela medição de número de downloads. 
Dividimos em classes de pagamentos, sendo que a coluna “itens 
pagos” significa que o descarregamento do jogo é gratuito, no en-
tanto a implementação de itens é paga. Os jogos de desporto tive-
ram grande adesão, no entanto, a grande maioria é paga, sendo que 
o download dos videojogos de desporto grátis e com itens pagos 
não foi suficientemente significante para constar na lista.

TABELA 1
Jogos móveis mais 
descarregados de 2013. 
Fonte: autor baseado 
em Buckley, P. (2013)

Jogos Gratuito Itens pagos Totalmente pago
Puzzles Chess HD; DK quiz 4 Pic 1 Word Cut the rope; Bejewled
Ação Drag Racing Temple Run 2 Angry Birds; Rough Roads
Desporto - - FIFA 13;

Tendo estes exemplos em consideração, necessitamos de investi-
gar a produção real um videojogo, nomeadamente numa app para 
smartphone. Baseados no video de Bellinim, J. (2013)(63), exempli-
ficaremos o processo completo da produção do jogo Fetch (2013). 
Por norma, um jogo desta natureza utiliza equipas multifacetadas, 
envolvendo criadores (pensadores), designers, animadores, pro-
gramadores e por vezes outras áreas. A produção de Fetch demo-
rou um ano, desde a conceção até ao lançamento, exigindo nove 
pessoas e mais de 1 milhão de dólares. As suas fases foram as se-
guintes:

a) Conceito, um esquisso rápido do panorama geral;
b) Brainstorm. Criatividade e inspiração para o desenvolvimen-

to do conceito, personagens, temáticas e muitos outros aspetos do 
jogo;

c) Desenvolvimento (3 meses), onde o artista progride a identi-
dade gráfica e explora variáveis;

d) Animação e passagem do modelo plano para digital, modela-
ção 3D (dois animadores e dois ilustradores);

(63) How to Make an 
App Video Game (2013) 
Jason Bellini, Big Fish 
studios, EUA, 
acedido dia 24 
Nov 2013 <http://
www.youtube.com/
watch?v=_dI6vBfMPiQ>
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Jogos Gratuito Itens pagos Totalmente pago
Puzzles Chess HD; DK quiz 4 Pic 1 Word Cut the rope; Bejewled
Ação Drag Racing Temple Run 2 Angry Birds; Rough Roads
Desporto - - FIFA 13;

(64) T.L. “Tanto os 
iPhones como iPads, 
antes vinham com jogos 
limitados inseridos. 
Mas com a chegada da 
App Store, os jogos na 
Apple tornaram-se mui-
to mais que uma breve 
distração.”

(65)  Rebelo, F. 2014, 
Investigação em Us-
abilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa

e) Teste, onde são produzidos os primeiros 10 minutos de jogo 
para testar a qualidade por via de um teste de focagem. Este demo 
visa responder a questões sobre o entendimento do público, o seu 
entusiasmo e é acompanhado de um questionário direcionado ao 
público sobre a prestação geral do vídeo jogo;

f) Produção gráfica, aproximadamente nove meses. Nesta fase 
o projeto é desenvolvido tendo por base um storyboard conhecido 
por mapa de produção que explica pormenorizadamente os passos 
que o animador deve obedecer. Cada ação é acompanhada do ce-
nário “e se?” o que significa que o percurso nem sempre é linear e 
o programador deve saber controlar essas variantes. O animador 
rege-se por conceções básicas ou complexas sobre matemática, ló-
gica e física para o jogo ser mais realista;

g) Música e Som. Normalmente este passo é feito por uma em-
presa externa, no entanto é necessário sincronizar qualquer som 
com o ritmo e temática do jogo;

h) Teste de Qualidade (três semanas). O videojogo é testado por 
especialistas com o objetivo de encontrar todas as falhas possíveis, 
quer a nível gráfico como jogável. Posteriormente é feita uma lista 
de falhas a corrigir, à qual a equipa responsável deve corrigir.

Baseamo-nos em Walsh, M. (2009) e Deutsch, M. & Coleman, P. 
(1996) para deduzir que a inserção de um videojogo desta nature-
za, em plataformas de download legais como a AppStore, permite 
que o jogo se auto publicite, fazendo parte de listas de download e, 
mais importante, que abranja um público-alvo muito mais amplo, 
que apenas alunos do ensino secundário.

 “Both iPhones and iPads before them originally came with smat-

tering of games built in. But with the arrival of the App Store, ga-

ming on Apple became much more than just light distraction” (64). 
(Buckley, P. 2013, p. 55)

Rebelo, F. 2014(65) aplica princípios ergonómicos num videojo-
go sério, pressupondo que, em plataforma móvel, o tempo de jogo 
relativamente curto, executado ao ar livre e com um ecrã mais pe-
queno. Logo, as probabilidades de distração devido meio envolven-
te serão mais elevadas. Crê que jogos nestas plataformas são um 
desafio, pois são sido utilizadas, sobretudo, como uma “distração 
momentânea”, ao invés de jogos de consola ou sagas, com  objetivo 
“prender” o jogador, durante tempo ilimitado.
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(66)  T.L. “Consigo 
calcular os movimentos 
dos corpos celestiais, 
mas não a loucura das 
pessoas”

(67)  Extra Credits: De-
signing for Youth - Mak-
ing Games for Players 
Under 14, (2014) Extra 
Credits, acedido dia 30 
Jun 2014
<https://mail.google.
com/mail/u/0/#inbox/
1467ca093e331de2?pr
ojector=1>

Contudo, é difícil prever a aceitação de um videojogo, por parte do 
público-alvo, apesar de sabermos, à partida, os seus hábitos, o lo-
cal onde os praticam, o seu interesse e o fator viral de proliferação, 
o que significa, aliando estes fatores, apenas podemos especular o 
seu contributo para a adesão e disseminação do projeto investiga-
tivo. “I can calculate the motions of the heavenly bodies, but not the 

madness of people”(66) (Walsh, M. 2009, p. 94 apud Newton, I.).
Uma vez que estes alunos são adolescentes e jovens adultos, en-

tre os 15 e 21 anos, é possível a criação de uma narrativa e léxico 
com conteúdo mais arrojado, com um enredo mais complexo e com 
a inserção de elementos que poderiam não ser aceites, noutras fai-
xas etárias. Para tal, utilizaremos uma linguagem apropriada à sua 
faixa etária e aos interesses demonstrados pelos alunos desinte-
ressados pela escola, criando um léxico informal, lúdico e irónico.

A Extra Credits (2014)(67) introduz duas faixas etárias genéri-
cas, para as quais os videojogos são direcionados. Grupos com ida-
des inferiores a catorze, são repartíveis em faixas etárias distintas, 
nomeadamente dos quatro aos seis, sete aos nove, dez aos onze 
e doze aos catorze. Exceções como Minecraft (2009) encaixam-se 
em basicamente qualquer faixa etária, contudo, um jogo para uma 
criança de quatro anos, pode não ser apelativo para outra de sete 
e completamente desfasado a partir dos doze. A própria capacida-
de e velocidade de leitura pode revelar-se um obstáculo. Cabe ao 
designer, estudar, pormenorizadamente, as características do seu 
público-alvo.

A Extra Credits (2014)(67) acredita que, até meados dos anos 90, 
este nicho de mercado de videojogos direcionados para crianças, 
era pouco desenvolvido, sendo, normalmente, relacionados com 
títulos de séries e filmes conhecidos, como Superman (1992) (figu-
ra 11). Os pais das crianças, sendo, por norma, menos entendidos 
nesta área, compravam os produtos, pois reconheciam as persona-
gens, nas capas dos jogos, assumindo que os seus filhos gostariam, 
mas, negligenciando a qualidade do conteúdo do jogo. 

Consequentemente, os jogos lucrativos almejavam baixar os 
preços de produção, em vez de aumentar a sua qualidade. Mais tar-
de, ao crescer, os próprios jogadores fomentaram uma mudança e 
melhoria nos temas e mecânicas.
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“We seem to have this biased society that thinks children can only 

handle banal and plural things and that is absolutely false”.(68)

Extra Credits (2014)(69) exemplifica o filme Wall-E (2008), da Dis-
ney Pixar, demonstrando que crianças conseguem apreciar ideias 
complexas como amor e humor.
É importante que um jogo não contenha uma linguagem condes-
cendente ou infantil, mas, simultaneamente, seja autoexplicativo, 
ensinando o jogador com métodos discretos e subtis, consideran-
do crianças como “adultos com menos experiência”.

A partir dos catorze anos, a faixa etária não constitui um gran-
de problema, pois, teoricamente, o mesmo jogo pode ser apelativo 
para qualquer jogador com idade superior. Apenas na última dé-
cada se têm desenvolvido videojogos para faixas superiores a 25 
anos. A Extra Credits (2014)(69) continua, apelando que um jogo 
deve ser adequado e acessível, a que qualquer jogador, indepen-
dentemente da sua idade, para que este o complete sem qualquer 
ajuda, enquanto fornece versatilidade suficiente e desafio a qual-
quer faixa etária. As mecânicas de jogo e objetivos base de Angry 

Birds (2009) são acessíveis a qualquer idade, mas, alguém que en-
tenda as mecânicas embebidas e otimize a performance, é reco-
nhecido e recompensado, pela atribuição de estrelas classificati-
vas, consoante a sua prestação.

FIGURA 11
Capa Superman, 1992, 
Sunsoft.
Jones, N. (2014) Super-
man Video Games, 
acedido 01 Jul 2014
<http://www.su-
permanhomepage.
com/other/other.
php?topic=video-
games>

(68) T.L. “Parece haver 
esta sociedade tenden-
ciosa, achando que as 
crianças só conseguem 
lidar com coisas banais 
e plurais e isso é abso-
lutamente falso”
Extra Credits: Design-
ing for Youth - Mak-
ing Games for Players 
Under 14, (2014) Extra 
Credits, acedido dia 30 
Jun 2014
<https://mail.google.
com/mail/u/0/#inbox/
1467ca093e331de2?pr
ojector=1>

(69)  Extra Credits: De-
signing for Youth - Mak-
ing Games for Players 
Under 14, (2014) Extra 
Credits, acedido dia 30 
Jun 2014
<https://mail.google.
com/mail/u/0/#inbox/
1467ca093e331de2?pr
ojector=1>
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(70) Portadata 2014, 
Alunos matriculados 
nos ensinos pré-escolar, 
básico e secundário: to-
tal e por nível de ensino, 
acedido a 07 Jun 2014
<http://www.pordata.
pt/Municipios/Alunos+
matriculados+nos+ensi
nos+pre+escolar++basi
co+e+secundario+total
+e+por+nivel+de+ensin
o-166-769>

(71)  T.L. “Os adoles-
centes revisitam a fase 
de fixação da infância, 
em busca de confiança, 
como com amigos de 
confiança e admiráveis  . 
Na adolescência inicial, 
esta tarefa concentra-se 
em amigos do mesmo 
sexo”

A página online Portadata (2014) (70) consta que em 2012, Por-
tugal teve o total de 1.844.419 alunos, 411.238 inscritos ensino 
secundário. Arredondando os números por município, nesse ano 
Lisboa teve 33.000, o Porto 23.000, Sintra 11.000 Braga 11.000 e 
Vila Nova de Gaia 9.000.
Em todas as localizações os números são inferiores a 2009. Este 
público, composto por adolescentes e jovens adultos é uma faixa 
intermédia entre a infância e a vida adulta, sendo uma época de 
grandes alterações a nível hormonal e social.
Deutsch, M. & Coleman, P. (1996) baseiam-se em Csikszentmihalyi 
& Larson, sobre o tópico da adolescência, explicando que os alu-
nos do ensino secundário procuram integrar-se em grupos sociais, 
chegando a passar por média, vinte e duas horas por semana, não-
letivas com os seus colegas, aproximadamente duas vezes mais 
que com os adultos. 

Explicam, também, que essa escolha de amizade provém de 
duas razões gerais, sendo que na primeira, os amigos têm as carac-
terísticas que o indivíduo deseja ter (motivação intrínseca) e, na 
segunda, cada adolescente julga a sua própria competência, com-
parando seu desempenho com o dos colegas de turma (compara-
ção social).

Tendo em conta a tabela de Erickson, sobre os estados de de-
senvolvimento psicológicos, Deutsch, M. & Coleman, P. (1996) afir-
mam que a adolescência é caracterizada como “Identidade versus 

inferioridade”, explicando que a primeira tarefa do adolescente é 
estabelecer um senso de identidade, dentro de um grupo social. 
Caso isto não aconteça, o resultado provoca confusão na sua pró-
pria identidade e os seus objetivos na vida. 

“Adolescents revisit the attachment phase of infancy as they se-

arch for trust, as with trustworthy and admirable friends. In early 

adolescence, this task focuses on same-sex friends” (71). (Deutsch, M. 
& Coleman, P. 1996, p. 337)

Sinteticamente, podemos dividir a comunidade escolar em clas-
ses de funcionários, professores, órgão de gestão e alunos. A classe 
de alunos é organizada segundo turmas, às quais estes pertencem, 
consoante o seu grau académico, podendo, ou não, haver repeten-
tes, criando uma discrepância na faixa etária de uma turma, ou 
seja, necessitamos ter em consideração a média de idades.
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Domingos, M. (2007) acredita ser vulgar a separação em grupos, 
dentro das turmas, maioritariamente do ensino secundário, devi-
do à fase da adolescência, diferenciados por razões como aspeto 
visual, avaliação de notas, interesses, idades, gostos, entre inúme-
ros fatores.
Os alunos mais desinteressados das turmas, muitas vezes são re-
tratados como elementos populares, nessa comunidade, sendo 
que, por vezes, os restantes elementos retratam e até imitam as 
ações dos primeiros, com o propósito de integração social. 

A autora apoia-se em Amado & Freire (2002) para diferenciar as 
posturas dos alunos do ensino secundário até ao terceiro ciclo do 
ensino obrigatório, face à obrigatoriedade da frequência escolar, 
utilizando os termos obrigados satisfeitos, para caracterizar os alu-
nos que se sentem integrados na comunidade e vivencia escolar. Os 
obrigados resignados, que se abstraem e se distanciam da vivência 
escolar e escolhem uma abordagem mais silenciosa e passiva, e os 
obrigados revoltados, que muitas vezes resultam em alunos confli-
tuosos, como casos de bulliyng, por não se adequarem ao método 
escolar. 

Torrego, J.C. (2003) e Sprinthall, N. & Sprinthall, R. (1997), pro-
põem que cada termo, corresponde a uma postura de um indiví-
duo, tendo repercussões nos comportamentos por estes adotados, 
que muitas vezes derivam do preconceito(72). A atribuição desig-
na, de modo geral, as explicações que as pessoas dão para os seus 
comportamentos, e crenças, tal como para os dos outros.

No estudo de elementos populares nos estatutos sociométricos 
Domingos, M. (2007), baseada em Cillessen, agrupou a amostra de 
indivíduos estudados em quatro conjuntos: 

a) Populares-estáveis, sendo o grupo dos indivíduos considera-
dos socialmente mais competentes (com base em medidas de com-
portamentos e ajustamento escolar);

b) Populares-mutantes, são os que mudam de estatuto social 
(embora muito raramente se observem mudanças radicais entre, 
por exemplo, os populares e os rejeitados, ou vice-versa);

c) Rejeitados-estáveis, onde se enquadram os indivíduos menos 
competentes a nível social com comportamentos menos adapta-
dos academicamente (estáveis que mantêm o estatuto);

(72)  Preconseito é 
uma atitude, emoção 
ou comportamento de 
juízo prévio, não com-
provado, de carácter fa-
vorável ou desfavorável 
acerca de um indivíduo 
ou de um grupo)
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d) Rejeitados-mutantes, com pouca competência social, mas que, 
podem mudar de estatuto.

Hartup W.W. (1991) adiciona que os jovens rejeitados podem, 
também, ser rejeitados-agressivos, muitas vezes conotados como 
anti- sociais, que são os indivíduos com o maior risco de segrega-
ção devido à tendência da manutenção do seu estatuto de agressi-
vos.

Domingos, M. (2007) baseada em Moreno (1934) escreve que 
a popularidade contém uma dimensão sócio- afetiva, relacionan-
do o grau de aceitação de um indivíduo e o disfrutar da simpatia 
dos restantes elementos do grupo, ou seja, que sumariza ou resu-
me as opiniões que o grupo manifesta relativamente a ele mesmo, 
referindo (p.117) que “por vezes, há uma ‘falsa popularidade’ de 
alguns jovens que são aceites como membros de um grupo para se-
rem por ele ‘explorados’, não provocando esta ‘popularidade falsa’ 
a auto- confiança, segurança e sentido de pertença que os ‘verda-
deiramente populares’ sentem”. 

“Assim, consoante o estatuto sociométrico (ligação de relações 
e os comportamentos que exibem) podemos classificar os sujei-
tos em populares e rejeitados, recebendo ambos muitas nomea-
ções por parte dos colegas, que são positivas no primeiro caso e 
negativas no segundo. Um terceiro grupo sociométrico, os isola-
dos, indiferentes ou negligenciados, não recebem nomeações, nem 
positivas, nem negativas, podendo este facto estar ligado à timidez, 
falta de assertividade ou a uma inadequação social”. (Domingos, M. 
2007 apud Coie et al. pp. 130-131)

Segundo estas informações, podemos deduzir que os alunos 
desinteressados e/ou “populares” podem contribuir para a aceita-
ção, proliferação e disseminação do videojogo dentro da comuni-
dade escolar. Acreditamos que o caso inverso, apontando os jogos 
para os alunos já interessados na matéria escolar, tem sido o gran-
de erro das produtoras videojogos didáticos e , simultaneamente, 
uma das razões da oportunidade e pertinência deste projeto.

Primeiramente, necessitamos investigar a preponderância do 
videojogo nos alunos da comunidade escolar, particularmente da 
ESS, onde pretendemos implementar um videojogo.
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Para tal, inquirimos uma amostra, do universo dos alunos das esco-
las ESS e RS (anexo B), sobre sua assiduidade no ato do videojogo.

Distinguimos ambas as escolas, pois os questionários para in-
quérito da ESS foram preenchidos por 27 alunos pertencentes ao 
ensino secundário (10º, 11º e 12º) e os 32 alunos da RS, são estu-
dantes do ensino básico, do 5º ao 9º ano. Pretendemos comparar 
os resultados, averiguando se a diferença etária pode contribuir 
para uma diferença de adesão ao jogo, uma vez que a faixa etá-
ria dos alunos da RS é dos 10 aos 16 anos e da ESS dos 15 aos 
21 (informação adquirida a partir da direção de escola). Também 
pretendemos distinguir os dados da ESS, pois será um grupo des-
tes alunos que, posteriormente, constituirá a amostra de teste do 
nosso videojogo.

GRÁFICO 1
Frequência de jogo, ESS. 
Fonte: autor

GRÁFICO 2
Frequência de jogo, RS. 
Fonte: autor

Não joga 11,5%
Diariamente 37%
Semanalmente 37%
Mensalmente 3%
Outros 11,5%

Não joga 16%
Diariamente 34%
Semanalmente 25%
Mensalmente 6%
Outros 19%
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Os gráficos 1 e 2 permitem, não só, constatar que, em ambas as 
escolas, a maioria dos alunos joga videojogos, sendo que, a maior 
percentagem joga diariamente, como também podemos verificar 
que  os alunos da ESS jogam mais frequentemente. Contudo, a to-
dos os níveis, os resultados de ambas as escolas são relativamente 
parecidos. Na ESS, 11,5% dos alunos não jogam, 37% jogam diária-
riamente (3:15h/média), 37% semanalmente (3:30h/média), 3% 
jogam mensalmente (2h/média) e 11,5% apenas jogam esporadi-
camente, ou durante as férias. Na RS, 16% dos alunos não jogam, 
34% jogam diáriamente (2h/média), 25% jogam semanalmente 
(1h/média), 6% jogam mensalmente (1h/média) e 19% jogam 
apenas esporadicamente.
Este estudo permite concluir que as diferenças, não sendo acen-
tuadas, demonstram que destas duas amostras, a ESS possui joga-
dores mais assíduos. Contudo, ambas as escolas podem ser opções 
para a implementação do videojogo, por ser meio comumente uti-
lizado, independentemente da escola, nível académico e respetiva 
faixa etária dos alunos.
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3.2 Estória

“Os jogos didáticos não são propriamente uma novidade, mas a 
realidade é que, por norma, destinam-se a um público bastante jo-
vem (como jogos interativos para crianças). Quando são criados 
para um público mais velho, têm tendência a focar-se em demasia 
na educação, eliminando grande parte da diversão associada a um 
videojogo” (73).

Uma vez que os alunos estão familiarizados com o meio dos video-
jogos, a compreensão e utilização da interface, relação com contro-
los, mecânicas de jogo, ambiente, narrativa e imagética poderá ser 
mais intuitiva. Considerámos pertinente integrar os resultados da 
investigação dos temas e respetivos conteúdos jogados pelo mes-
mo grupo de amostra.

Seguindo a metodologia e escolhas anteriormente apresentadas 
sobre a frequência do jogo (anexo B), utilizámos o mesmo inquéri-
to, direcionado aos mesmos elementos constituintes das amostras 
das escolas ESS e RS, desta vez sobre as temáticas dos seus jogos 
preferidos, pedindo o fornecimento do máximo de cinco exemplos, 
justificando-os, respetivamente. Note-se que o gráfico 3 refere-
se às opiniões das amostras (67 alunos da ESS e 48 da RS) e não 
número total de inquiridos pois sabíamos, à partida, que muitos 
alunos evitariam responder a esta questão por várias razões como 
impaciência. Os dados foram categorizados segundo o tipo de jogo 
em que se enquadram.

GRÁFICO 3
Temáticas de jogos pre-
feridos, ESS e RS. Fonte: 
autor
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(73) Costa, L. (2013) 
Aprender matemática 
e física com videojogos, 
acedido 05 Nov 2013
<http://querosaber.
sapo.pt/ciencia/apren-
der-matematica-e-fisi-
ca-com-videojogos>
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Segundo estes dados, podemos concluir que a grande maioria dos 
alunos de ambas as escolas preferem temáticas relacionadas com 
movimento e ação imediato, ao invés jogos de reflexão, pensamen-
to e estratégia.

A maioria das opiniões alunos da ESS, que juntamente com a 
RS corresponde um quarto da totalidade, favorece jogos de temá-
tica desportiva como FIFA 13 (2012) (figura 12) ou PES 13 (2012), 

justificando-se pelo qualidade gráfica, que se aproxima do realis-
mo, e pela socialização via comunidade online. Note-se que apenas 
um inquirido escolheu um jogo desta temática não-futebolística, o 
NBA 2K.

FIGURA 12
FIFA 14.
Neaves, A. (2013) FIFA 
14 Co-Op Seasons and 
Legendary Players 
Revealed, acedido a 15 
Jun 2014
<http://fifasoccerblog.
com/blog/fifa-14-co-
op-seasons-and-legend-
ary-players-revealed/>

O segundo quarto da totalidade da amostra escolheu corridas mo-

torizadas, exemplificando Grand Theft Auto 5 (2013) (figura 13), 

Need for Speed (2008), Formula 1, Hill Climbing Racing, Pure e 

Gran Turismo, alegando que a junção entre competição, sensação 
de adrenalina, grafismo e controlos criam um ambiente viciante e 
emocionante. Os alunos da RS preferem este tema que os restantes, 
revelando uma disparidade entre as amostras, em que os alunos da 
ESS valorizam mais os jogos desportivos.
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Seguidamente, os shooters militares, ou, como amplamente são 
conhecidos jogos de tiros, foram a terceira escolha mais popular, 
sendo que a quantidade de opiniões em cada escola foi igual. Vi-
deojogos como Call of Duty (2003) (figura 14), Crysis, Battlefield ou 
Couter Strike (1999) caracterizam-se pela violência e guerra, onde 
o objetivo do jogador é disparar contra os inimigos. Os alunos con-
sideram que estes jogos apelam à produção adrenalina e stresse, 
veiculados e utilizados de uma forma extremamente competitiva.

FIGURA 14
Call of Duty, Black ops 2
Mad Ass Gamers (2014) 
Black Ops 2, acedido 15 
Jun 2014
<http://madassgam-
ers.com/wikis/black-
ops-2/>

FIGURA 13
GTA IV
Fans share (2014) 
Grand Theft Auto IV U 
Vehicle pack cars, ace-
dido 15 jun 2014
<http://www.fans-
share.com/gallery/
photos/11328050/
grand-theft-auto-wall-
paper-wallpaper/>

Também igualmente valorizada em ambas as escolas, a categoria 
aventura e suspense é composta por jogos onde a narrativa, diálo-
go e grafismo se assemelham à cinematografia, tal como Assassin’s 

Creed (2007) (figura 15), Red Dead Redemption, Uncharted e The 

Last of Us. Os alunos entendem que os melhores atributos destes 
jogos são as estórias, a liberdade jogável e a alusão ao realismo 
quer  nos pormenores estéticos, quer no diálogo, gíria e expres-
sões mundanas ou atuais.
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FIGURA 15
Assassin’s Creed II
Craigaleg (2009) Assas-
sin’s Creed 2 - Review, 
acedido 15 Jun 2014
<http://www.gamein-
former.com/games/
assassins_creed_2/b/
user_reviews/
archive/2009/11/25/
assassin-s-creed-2-
review-hide-in-plain-
sight.aspx>

FIGURA 16
Who Wants to be a 
millionaire gameplay.
Video Gamer.com 
(2011) Who Wants to 
be a Millionaire? Special 
Editions Screenshot for 
Xbox 360, acedido 15 
Jun 2014
<http://www.videog-
amer.com/xbox360/
who_wants_to_be_a_
millionaire_special_edi-
tions/screenshot-24.
html>

Os jogos simuladores como Sims (1989), cinco vezes mais jogados 
na ESS, são marcados pela sua passividade e alegoria ao realismo, 
podendo ou não representar situações quotidianas comuns. Esco-
lhas de jogos tipo puzzle e de música como Little Big Planet e Sin-

gStar respetivamente são apenas partilhados pela RS, correspon-
dendo apenas a três opiniões. Jogos didáticos como Who wants to 

be a millionaire (figura 16) e Geo Quiz são dos menos considerados, 
o que demonstra à partida uma falta de adesão e uma presença 
pouco relevante nas escolhas destes alunos.

Analisando os conteúdos dos jogos preferidos dos alunos de ambas 
as escolas, podemos constatar que a violência, aparição de sangue 
e outros elementos são uma constante, não se adequando princi-
palmente às faixas etária dos alunos da RS (10 a 16 anos). Grande 
parte dos mesmos jogos, e respetivos conteúdos, são jogados pelos 
alunos da ESS que, sendo mais velhos (15 e 21 anos) continuam a 
não respeitar o limite de idades para um jogo violento.
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(75)  Silverman, R. 
2011, Why Videogames 
Are Good for Girls, ace-
dido 25 Mai 2014
<http://blogs.wsj.com/
juggle/2011/02/01/
why-videogames-are-
good-for-girls/>

(74) ESRB (2014) How 
Much Do You Know 
About Video Games?, 
acedido dia 03 Mai 
2014
<http://www.esrb.org/
about/video-game-
industry-statistics.jsp>

Deduzimos, então, que nestas amostras, a introdução de conteú-
dos, tipicamente conotados como “desadequados” à sua idade, 
como violentos, sarcásticos, com referência a estereótipos, ou até 
linguagem mundana, não serão mal recebidos ou interpretados, 
pelo contrário, podem mesmo contribuir para aceitação da narra-
tiva do videojogo.

Por outro lado, sendo um jogo escolar educativo, pais e encar-
regados de educação têm um papel importante, para a aceitação 
do mesmo, podendo mesmo definir o sucesso ou insucesso da im-
plementação neste meio. Pretendemos então que os pais se sintam 
confortáveis com o videojogo, podendo mesmo jogar em família, 
divertindo-se e aprendendo os mesmos conteúdos. 

O site da ESRB (2014) (74) demonstra que a idade média de um 
jogador é 34 anos, com um tempo de jogo médio de cerca de 12 
anos, muitos deles inserindo os videojogos no contexto familiar, 
preocupando-se e envolvendo-se, para assegurar a adequação de 
conteúdos. A mesma fonte baseia-se no estudo de Peter D. Hart 
Research Associates, EUA (2010), afirmando que mais de um terço 
dos pais jogam e 93% dessa amostra joga com os filhos, apelando 
ser uma forma subtil, divertida e eficaz de monitorizar o conteúdo 
dos jogos dos filhos.

Em 2007, a BYU (Brigham Young University), Utah estudou 287 
famílias, com filhos adolescentes entre os 11 e 16 anos, comparan-
do o conteúdo dos seus videojogos com as notas e prestação esco-
lar. Os resultados concluíram que é benéfico que os pais encorajem 
os filhos a jogar videojogos apropriados à sua idade e aproveita-
rem para se envolver nos mesmos interesses (75).

Plataformas de venda de jogos e a atribuição de rating (cotação) 
permitem maior facilidade no acesso e proliferação. No entanto, é 
difícil prever a identidade de um comprador e jogador. Para maior 
possibilidade de sucesso, o conteúdo deve ser um pouco generali-
zado, desenhado para abranger mais que apenas um tipo de públi-
co, evitando a exclusão de possíveis compradores ou utilizadores.
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(76) ESRB (2014) How 
Much Do You Know 
About Video Games?, 
acedido dia 03 Mai 
2014
<http://www.esrb.org/
about/video-game-
industry-statistics.jsp>

FIGURA 17
Exemplo de alerta de 
conteúdos. 
ESRB (2014) ESRB 
Ratings Guide, acedi-
do 14 Mai 2014
<http://www.esrb.
org/ratings/ratings_
guide.jsp>

A ESRB (2014) (76) publicou um estudo que concluía que em 2009, 
as vendas de jogos direcionadas para todos os tipos de público, re-
presentam 48% da receita total, contrastando com os 10% de jo-
gos para maiores de dez anos, 23% para adolescentes e 17% ape-
nas para adultos. Deste modo, consideramos que os conteúdos do 
nosso videojogo deverão agradar não só os jovens alunos, como 
outros públicos, devendo ser o mais geral e abrangente possível.

Por outro lado, pretendemos que a generalização do conteúdo 
do nosso videojogo não seja ofensivo ou chocante, tendo-nos, por 
isso, basedo nas cotações da mesma página da ESRB, nomeada-
mente no controlo e alerta sobre a inadequação de conteúdos dos 
videojogos,  que pode ferir a suscetibilidade de certas pessoas.

Posteriormente, para a menorização desse risco, as temáticas e 
narrativas são analisadas e filtradas, atribuindo-lhes uma classifi-
cação. A ESRB não censura conteúdos ou controla os utilizadores 
individualmente, contudp, muitas pessoas, como pais que com-
pram jogos para os seus filhos, certificam-se de que o conteúdo é 
adequado à sua faixa etária e maturidade.

O alerta completo de conteúdos (descritores de conteúdos,  clas-
sificação etária e elementos interativos) (figura 17) é colocada na 
capa ou na descrição do jogo. Dependendo do jogo, algumas cota-
ções são mutáveis ou retiradas, tais como os elementos interativos. 
Estes parâmetros são regidos pela análise de conteúdos, permitin-
do a classificação etária e alerta elementos interativos (ver anexo 
C).

Pretendemos que os conteúdos sejam adequados, ao maior núme-
ro de pessoas. Convém que a apresentação dos conteúdos detenha 
um léxico percetível à grande maioria da população. É preferível 
evitar o uso de linguística, tornando o grafismo e mecânicas de 
jogo autoexplicativas. Por vezes é difícil arranjar soluções, nomea-
damente para a divulgação da narrativa e tutoriais (ver glossário).
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(77) Rosenberg, M. 
(2013) Most Popular 
Languages, acedido 27 
Mar 2014
<http://geography.
about.com/od/
culturalgeography/
a/10languages.htm>

(78)  Extra Credits 
Games in Education 
(2013) Extra Credits, 
acedido 09 Jun 2014
<https://www.
youtube.com/
tch?v=1HTS2nxpRqM>

Por essas razões, considerámos crucial justificar a escolha da lín-
gua do presente videojogo, sendo esta baseada em vários fatores.

Primeiramente, considerámos que a língua portuguesa seria a 
mais adequada devido à produção da experiência/ teste piloto, di-
recionada para alunos do ensino secundário português. Depois de 
uma maior reflexão e estudo do mercado concorrente, decidimos 
adicionar a língua inglesa, em conjunto com a anterior, para que o 
utilizador pudesse escolher. Conversas informais com programa-
dores e jogadores assíduos, forneceram um ponto de vista que re-
almente dificulta ou anula por completo a língua portuguesa. 

Rosenberg, M. (2013) (77) estuda a popularidade das línguas, re-
velando que os países de língua inglesa, correspondem entre 312 
a 380 milhões de pessoas (locais), sendo que a portuguesa, abran-
ge cerca de 178 milhões. No entanto, a língua inglesa é falada por 
mais de um bilião e duzentos milhões de pessoas, sendo que, entre 
820 e 888 milhões delas, falam inglês como língua secundária. Esta 
razão permite alargar o público-alvo, descomplicar as funções do 
jogo, na escolha da língua e tornar a sua produção mais rápida, 
fácil, eficaz e barata.

Uma vez que a língua e abrangência dos conteúdos são estipula-
dos, é possível construir uma estória. No entanto, por norma, os vi-
deojogos conotados sérios, ausentam de uma narrativa complexa, 
para que o contexto seja facilmente entendido e tendem em inserir 
a informação sem muita consideração pela vertente lúdica (78).

Uma das críticas mais frequentes sobre o projeto em causa, 
maioritariamente feita por programadores, é a importância atri-
buída à contextualização, apelando à compilação do em apenas um 
nível curto, introduzindo mais informação didática. A nossa abor-
dagem é oposta, pois não pretendemos criar um jogo educativo 
mascarado com elementos lúdicos, mas um jogo lúdico com con-
teúdos didáticos emocionantes e  divertidos. O contexto, narrativa 
e diálogo são de extrema importância para a formulação de uma 
estória cativante, ao invés de um jogo monótono de caráter “obri-
gatório”, limitando-se a expor conteúdos.

Estórias infantis, como Pedro e Lobo, contos e fábulas, são re-
tratos alegóricos, uma narrativa secundária à mensagem principal, 
que a contextualiza e veicula, servindo de base para a imaginação, 
representação visual e assimilação da informação.
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Manuais escolares de matemática criam pequenas estórias, sob a 
forma de metáfora, ao introduzir um problema de soma, divisão, 
entre outros, permitindo ao leitor uma visualização da situação, 
oferecendo uma oportunidade de reflexão mais entusiasta, com 
elementos credíveis do quotidiano. Esta metodologia é uma forma 
de mascarar um conteúdo didático, por si enfadonho, que neces-
sita de um contexto mais imaginativo para despoletar interesse e 
facilitar a sua resolução, e aprendizagem.

De acordo com Fidalgo, V. (2013), a 17 Janeiro de 1929, Elzie Se-
gar criou Popeye, o Marinheiro, inserindo-o numa tirada do Evening 

Journal, introduzindo o primeiro desenho animado motivacional, 
de sempre. A narrativa que influenciou crianças a comer espina-
fres, foi tão cativante e emocionante, que estima-se que o consumo 
do vegetal, nos anos 30, aumentou 33%, nos EUA.

O autor refere a série islandesa Vila Moleza (2004), considerado 
o programa didático motivacional com mais audiências do mundo 
(2013), transmitido em 40 países e baseada num livro com o mes-
mo nome, escrito pelo criador da série, ator e atleta acrobata bi-
campeão mundial, Magnús Scheving. O tema retrata uma vila, onde 
os habitantes preferem o ócio até à chegada do herói, Sportacus, 
que despoleta o interesse das crianças em desporto e hábitos sau-
dáveis. Um exemplo de técnica utilizada é a referenciação de maçãs 
como doces desportivos que dão força. Introduzido nos EUA (2012) 
e amadrinhado por Michelle Obama, a sua entrada coincidiu com o 
primeiro decréscimo, em três décadas, da taxa de obesidade infan-
til, podendo ter contribuído para os resultados.

Em Portugal, as Nutri-Ventures (2012) são outro exemplo de 
desenho animado com fins educativos, também no campo da ali-
mentação. Segundo o autor, esta empresa molda uma temática 
educativa, inserindo um contexto e narrativa que expliquem e 
entusiasmem o público. Esta campanha de Marketing, anti obesi-
dade e Pedagogia alimentar, recebeu o convite à Casa Branca e o 
reconhecimento e apoio à causa. “O grande desafio (…) é tornar a 
alimentação num tema agradável (para as crianças)”. (Fidalgo, V. 
2013 apud Miranda L. p. 46)
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Atribuiram superpoderes a cada grupo de alimentos, da roda ali-
mentar, enfatizando os atributos da vida saudável, para derrotar 
os vilões (Grand Corporative). O enredo, utilizado para atrair crian-
ças, mascara a temática didática e introduz, também, a guerra en-
tre produtos biológicos, contra grandes cadeias de comida rápida, 
sendo que os vilões, escravizam a população, produzindo apenas 
comida altamente calórica e escondendo os alimentos nos “sete 
reinos mágicos”.

Fundado em 2010 por Rui Lima Miranda, Rodrigo Carvalho e 
Pedro Van Zeller, demoraram três anos a desenvolveram a sua app, 

NV Runners alegando “dotar os pais, professores e educadores de 
ferramentas que os ajudem na tarefa de melhorar os hábitos ali-
mentares dos mais pequenos”. (Fidalgo, V. 2013, p. 46)

A app é possível descarregar gratuitamente, sendo que, a fonte 
de rendimento, são pequenas compras (cerca de um euro depen-
dendo do item), que facilitam a experiência de jogo e viabilizam 
uma evolução mais rápida, dentro da comunidade do Nutri-Ven-

tures. A app contém um capítulo apenas dedicado à educação dos 
pais e responsáveis, incluindo um conjunto de materiais de apoio à 
contextualização da história, personagens e objetivos. Isto despo-
leta interesse por parte dos pais, para que eles mesmos, fomentem 
e apõem a Nutri-Ventures como forma de aprendizagem, tanto em 
adultos como crianças.

Fidalgo, V. (2013) acrescenta que além da app, os desenhos 
animados, são emitidos em vinte países, incluindo os EUA, sendo 
maioritariamente direcionado para crianças, mas, também, ade-
quados a adultos interessados.

A formulação de uma estória ou narrativa é o desenho de um 
mundo virtual, podendo ser na íntegra ou apenas parcial.

 What are virtual worlds? In this context, a world is an environ-

ment that its inhabitants regard as being self- contained. It doesn´t 

have to mean an entire planet: it’s used in the same sense as “the 

Roman world” or “the world of finance”(…) Real. That wich is; Ima-

ginary. That which isn´t; Virtual. That which isn´t, having the form or 

effect of that which is (79). (Bartle, R. 2003, p. 3)

(79) T.L. “O que são 
mundos virtuais? Neste 
contexto, um mundo 
é um ambiente que os 
seus habitantes consi-
deram auto- suficiente. 
Não significar necessa-
riamente um planeta 
inteiro: é usado no 
mesmo sentido que “o 
mundo romano” ou “o 
mundo das finanças”(...)
Realidade. O que existe; 
Imaginário. O que não 
existe; Virtual. O que 
não existe, mas tem a 
forma ou o efeito de 
que o que existe”
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O autor descreve MUD (Multi- User Dungeon) como a designação da 
maioria dos mundos virtuais. Este nome foi atribuido ao primeiro 
programa que prosperou neste campo, criado em 1978 por Roy 
Turbshaw em Inglaterra, Universidade de Essex. World of Warcraft 
(1994), Farmville (2009) ou Sims (1989) são exemplos deste mo-
delo, onde o designer desenha um mundo auto-sustentável, imple-
mentando a imagética do mapa, objetos e personagens, tal como o 
desenho de missões e objetivos, podendo alterar, inserir, subtrair 
qualquer elemento a qualquer altura. Os jogadores personalizam o 
mundo e jogam online em multiplayer, interagindo entre si.

O autor prevê que o número de jogadores está diretamente liga-
do ao sucesso do jogo e a sobrevivência destes mundos baseia-se 
na adesão de utilizadores, que procuram emoção e divertimento, 
podendo oferecer feedback. Cabe ao designer inspirar-se nas rea-
ções e opiniões dos jogadores, para alterar pormenores, ao longo 
do tempo, de forma a não perder clientes, e possivelmente aliciar 
outros.

A temática envolvida nos videojogos requer criatividade, mui-
tas vezes retirada da literatura. A produção de um mundo virtual 
fictício que seja cativante para o público envolve uma contextua-
lização do ambiente, mapa, personagens e sequência cronológica. 
Na produção de qualquer estória (história de carácter ficcional ou 
popular, conto, narração curta), a fantasia é proporcional à imagi-
nação do criador pois se uma narrativa num livro pode cativar um 
leitor, o mesmo é aplicável nos videojogos.

De entre o enorme e complexo tema de histórias de fantasia,  
segundo Stableford, B. et al (2013) (80), existem dez tipos comuns 
que se destacaram, durante a última década. São eles:

a) Portal da fantasia. Aplicado em histórias de fantasia como El 

laberinto del fauno (2006), The Wizard of OZ (1939) ou a nível de 
videojogos Portal (2007) ou Mortal Kombat (1992). Esta temática 
baseia-se na inserção de um elemento, como uma porta ou uma 
ponte, que faz a ligação entre dois mundos, normalmente o mundo 
real e um mundo de ficção. As ações e objetivos das personagens 
envolvem a presença num mundo, tendo sempre em mente, o re-
torno ao local de partida;

(80) Stableford, B. 
et al (2013) 10 Key 
Terms That Will Help 
You Appreciate Fantasy 
Literature, acedido 10 
Dez 2013
<http://io9.com/10-
key-terms-that-will-
help-you-appreciate-
fantasy-lite>
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b) Mundo secundário. Locais inteiramente fictícios, mágicos, 
inexplorados, ou perdidos da história (ex. Atlântida), normalmen-
te associados a uma época medieval/renascentista, com a inser-
ção de elementos líricos. Este mundo encantado não é totalmente 
desconhecido ou alheio ao jogador, possuindo semelhanças com o 
mundo real (ex. personagens humanoides ou cultura vagamente 
reconhecível). Devido às parecenças com o mundo real, o públi-
co não se sente tentado a questionar a veracidade e realismo dos 
factos, considerando um mundo diferente, inserido num contexto 
reconhecível;

c) Fantasia épica, também conhecida por alta fantasia ou fanta-

sia heróica é uma história longa, ou saga, normalmente apresenta-
da por sequelas ou volumes (ex. Final Fantasy, 1998), normalmen-
te inserida num mundo secundário. Assenta no contexto típico de 
herói contra vilão, envolvendo elementos que enaltecem o primei-
ro, como palácios, castelos, e outros fatores que transmitem poder 
e ostentação;

d) Feitiçaria e espada, assemelha-se à fantasia épica, mas num 
mundo mais negro e vil, sem tanto heroísmo (ex. Dungeons & Dra-

gons). Torna-se difícil distinguir os heróis dos vilões, por vezes, au-
sentando mesmo de personagens principais. Ao invés de castelos e 
palácios, este tipo de estória atribui maior ênfase a locais banais;

e) Fantasia urbana decorre numa cidade, independentemen-
te da época que retrata o mundo real, inserindo, apenas, uma, ou 
algumas, personagens fictícias principais e a estória baseia-se na 
suas vivências. O filme Interview with the Vampire (1994) e o jogo 
Castlevania (1986) são exemplos destas tipos estórias, sendo co-
mum a inserção de vampiros em locais frios e misteriosos;

f) Folclore, baseados em contos, mitos, lendas, provérbios, fábu-
las, anedotas, insultos, canções e poemas, transmitidos de geração 
em geração (ex. Grimm Brothers, 2005). 

g) Magia realista, assume ficção como uma constante parte do 
quotidiano, não estando separada do mundo real (ex. Harry Potter 

and the sorcerer’s stone, 2001).
h) Gótico, contém elementos sobrenaturais mas o tema princi-

pal é o romance, por via da inserção de uma personagem herói ro-

mântico (ex. The Phantom of the Opera, 2004).
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i) Novo Estranho, anteriormente ligado ao gótico (alínea ante-
rior), aborda o sobrenatural inserido num contexto misto de ficção 
científica, fantasia e horror.

j) Escuro sombrio (81). Esta temática decorre num mundo secun-
dário mais sombrio e violento. É marcado pela presença de anti- 
heróis e heróis com sem moral ou escrúpulos. A atenção nestas 
estórias remetem para o mundo em si, retirando importância às 
personagens (ex. Game of Thrones, 2011).

Uma narrativa extensa e complexa, marcada pela inserção de 
cutscenes, semelhante à cinematografia, pode não ser adequado, 
em jogos de plataforma móvel, de pequena duração, pois o jogador 
espera diversão e jogabilidade momentânea, ao invés de jogos de 
consola fixa, donde se deduz que jogará confortavelmente em casa, 
com melhor qualidade visual e áudio. Mesmo jogos cotados AAA, 
de elevado orçamento, que utilizem essa abordagem em consolas, 
podem cair no exagero, não cativando o jogador como pretendi-
do e tonando a experiência enfadonha, como sucedido na primei-
ra versão do Assassin’s Creed (2007). segundo fóruns online, como 
MEBCitadel (2012) (74) ou MrDigital (2012) (75).

A possibilidade de multi player e opções de edição do mundo 
virtual também são fatores importantes na conceção da narrativa 
devido à necessidade de criar algo moldável, que se enquadre com 
as componentes e mecânicas do jogo na generalidade.

3.3 Game Design Document

Game Design Document (GDD) é um documento-guia detalhado 
dos conceitos que compõem o videojogo, como a narrativa, inte-
ratividade, mecânicas de jogo, custos (anexo N) entre outros, para 
que este seja facilmente entendido e produzido.

A necessidade deste documento proveio da dificuldade da com-
pilação de todos os fatores implícitos no jogo, de um modo legível 
e facilmente compreensível para o público ou possíveis parceiros. 
Também sentimos a necessidade de desenvolver um guião e a es-
truturação do jogo, encaixando a jogabilidade dentro dos limites 
da programação e criando uma estória mais completa, coerente, e 
adequada ao nosso público-alvo.

(81) O termo encontra-
se em debate devido à 
sua conotação negativa 
e pejorativa

(82) MEBCitadel (2012) 
I forgot how boring 
Assassin’s Creed was, 
acedido a 07 Abr 2014
<http://www.gamefaqs.
com/>

(83) MrDigital (2012) 
Wow,...Assassin’s Creed 
1 is boring, acedido 07 
Abr 2014
<http://www.sharkyfo-
rums.com/showthread.
php?324371-Wow-
Assassin-s-Creed-1-is-
boring/page2>
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Baseámo-nos em Rollings, A. & Adams, E. (2003), e Tayor, C. (1999)
(84) e Adams, E. (s.d)(85)  para a produção do GDD, adaptando-o ao 
modelo de dissertação académica, evitando linguagem puramente 
programática.

Primeiramente, necessitamos definir o panorama geral, apre-
sentando e justificando os aspetos, já mencionados na presente 
dissertação, como a filosofia, pertinência, público-alvo, plataforma 
jogável e a resposta a questões comuns como:

a) O que é o jogo? Videojogo sério para plataforma móvel que 
expõe o plano de evacuação escolar num caso de incêndio, num 
contexto lúdico.

b) Porquê criar o jogo? Acreditamos que os jogos sérios são uma 
forma extremamente cativante e interativa, que permite transmi-
tir conteúdos enfadonhos de forma emocionante. Este modelo de 
Edutainment é ideal não só para alunos ou crianças mas para qual-
quer pessoa que queira aprender enquanto se diverte, sendo um 
modelo a seguir para novas gerações.

Seguidamente, procedemos à especificação das componentes 
constituintes do videojogo.

3.3.1 Nome

O nome ou título do videojogo é de extrema importância, pois é dos 
primeiros, senão o primeiro, elemento a comunicar com o utiliza-
dor, introduzindo a primeira noção do produto antes de qualquer 
outro aspeto. Deve refletir o projeto e, sendo este um processo con-
junto, todos os elementos envolvidos no projeto devem debater e 
concordar neste ponto, testando a sonoridade e significado para 
que seja agradável e percetível a qualquer pessoa.

Plataformas geradoras de nomes, como Panabee ou Name Gene-

rator, podem provar-se úteis na originalidade e possível patente-
amento. Sendo o nome, um aspeto pessoal de identificação, pode-
mos também optar pelo desenvolvimento de uma ideia ou conceito 
a nível escrito e sonoro.

A associação do nome ao produto não deve ser totalmente ób-
via, introduzindo apenas o conceito/experiência e deixando espa-
ço para a reflexão e imaginação por parte do público.

(84) Taylor, C. (1999) 
Chris Taylor Game De-
sign Document Sample, 
acedido a 5 Fev 2014
<http://www.runaway-
studios.com/articles/
chris_taylor_gdd.asp>

(85) Adams, E. (s.d) The 
Designer’s Notebook, 
acedido a 19 Mar 2014
<http://www.designer-
snotebook.com/>
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A sonoridade fonética deve ser de fácil memorização, facilitando 
também a disseminação pela comunicação do termo.

Inserir o produto numa, ou mais, categorias pode auxiliar a 
compreensão e desenvolvimento do termo designador, sendo, nes-
te caso, especificamente fogo e tempo (podemos também conside-
rar a segurança e escola, como campo secundário), onde podemos 
introduzir uma, ou um conjunto, de palavras, iniciando o processo 
de seleção (86), exemplificado na tabela 2:

 Armor Games (2014) (87) introduz as regras parar o desenvolvi-
mento de um nome de um videojogo:

a) Título curto, mas não exageradamente, sendo uma a três pa-
lavras suficiente. É de evitar uma frase, o que também economiza 
espaço tornando a produção de um possível site mais coerente e 
fazível. Por outro lado, um nome pequeno, composto até três le-
tras, será difícil de se evidenciar comparativamente a outros que o 
poderão facilmente ofuscar;

b) A nomeação do jogo deve ser pensada segundo a web, para 
que o nome não seja um obstáculo, dificultando a pesquisa de re-
sultados. O uso de uma única palavra ou combinação não-óbvias, 
ou até contrastantes, pode originar um resultado singular, conse-
quentemente, facilitando o acesso a resultados;

(86) Monica & Wade, L. 
(2014) How to Create a 
Band Name, acedido 27 
Mar 2014
<http://www.wikihow.
com/Create-a-Band-
Name>

(87) Armor Games 
(2014) 10 Tips to 
Making a GREAT Game 
Name, acedido a 27 Mar 
2014 <http://armor-
games.com/news/10-
tips-to-making-a-great-
game-name>

TABELA 2
Tipos de nomes. Fonte: 
Autor baseado em Mo-
nica & Wade, L. (2014)

Tipo de nome Exemplo
Palavra composta Classcraft (2014)
Interesse comum Final Fantasy (1998)
Brincadeira irónica You Can’t do Simple Math 

Under Pressure (2013)
Seletivo, apelativo a um tipo de pes-
soas

September 12th (2003)

Título de uma canção, banda ou filme Rock of Ages (2011)
Acrónimo FIFA 13 (2012)
Sem significado Donkey Kong (1981)
Latim Deus Ex (2000)
Alliteration and assonance World of Warcraft (1994)
Cultura web The Hacker (2010)
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(88) Game Revolution 
(2014) All Games List, 
acedido 06 Jun 2014
<http://www.gamer-
evolution.com/game/
all/a/long_name/asc>

c) Termos óbvios e redundantes como divertimento, jogo ou di-

dático não são impactantes e não acrescentam informação, servin-
do apenas como palavras de enchimentos. Exceções propositadas, 
como O jogo mais difícil do mundo, podem proporcionar um caráter 
irónico que não destoa por completo;

d) Uma pesquisa prévia pode assegurar a originalidade e evitar 
possibilidade de confusão, semelhança, plágio, não só com produ-
tos da mesma área como outras que possam compartilhar o mesmo 
nome, e, consequentemente, implicações legais. Sites como Game 

Revolution (2014) (88) possuem a lista completa dos videojogos 
produzidos (ordem alfabética ou cronológica) e as suas respetivas 
plataformas de jogo;

e) Utilização de palavras cativantes, não significando complexas. 
Utilização de termos que entendamos por completo sua extensão, 
evitando erros gramaticais ou desconhecimento do  seu significa-
do;

f) Evitar títulos com difícil soletração ou que o público não se 
reveja, recorrendo por vezes a línguas amplamente faladas como o 
inglês, dependendo do público-alvo. Suponhamos que a temática de 
um videojogo tem como foco principal o deus egípcio Ra-Horakhty, 
seu nome é difícil de soletrar em muitas línguas, tornando-se um 
mau exemplo para título. Um conselho dado por vários programa-
dores enquanto debatíamos a escolha do nome é “assumir que o 
público tem um quarto do grau de nível ortográfico do autor”;

g) Construção de uma palavra. Pyro’clock é um exemplo que 
combina as palavras pyro (fogo) e o’clock (horas), que permite a 
um jogador facilmente encontrá-lo, numa busca. Torna-se impor-
tante certificar que é fácil soletrar, mesmo que as palavras tenham 
origens diferentes como é o caso (uma grega e outra inglesa). Nes-
tes casos usa-se apenas uma expressão para facilitar a leitura e en-
fatizar apenas uma palavra;

h) Enquadrar o título no jogo. Após a experiência, o jogador deve 
compreender o título por estar embebido na ação. Um bom título 
constrói uma relação com o jogo e jogador, permitindo que este se 
relembre futuramente;
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i) Evolução e desenvolvimento de ideias. Ao longo da conceção, 
o nome deve ser constantemente questionado e modificado, ob-
tendo, assim, diferentes resultados e melhor fluição léxica, e de 
ideias. Exemplo:

- Incêndio na escola. Português, difícil soletração e muito óbvio;
- Save the school (89). Contínua óbvio, “save” já introduz uma 

ação que dá espaço à imaginação;
- Ashes to Dust (90). Expressão conotada com morbidez e não se 

enquadra totalmente no conceito que pretendemos transmitir.
- Fire Genesis (91) Termo bíblico que pode originar confusão;
- Pyro’clock (92). Trocadilho que junta tempo e fogo, sendo o tí-

tulo escolhido para o jogo.
j) Não utilizar palavras de género específico, que definam o tipo 

de jogo como estratégia ou ação pois são autoexplicativas, limi-
tando as potencialidades do videojogo. Por outro lado, expressões 
abertas que enfatizem o jogo, sem referenciar potencialidades do 
mesmo, podem provocar o efeito oposto.

Tendo em consideração os aspetos referidos anteriormente, 
considerámos Pyro’clock adequado para o título do jogo. A neces-
sidade do nome surgiu a 20 Janeiro 2014, devido à exposição do 
projeto, nas plataformas de empreendedorismo e aceleradoras de 
projetos, Dreamshaper e Acredita Portugal, identificando também 
a equipa, proposta de valor, possíveis clientes, concorrentes, Ma-

rketing, fontes de receitas, despesas, relatório financeiro, plano de 
trabalho e operações.

Pyro’clock é a junção da palavra grega pyro (fogo) e clock (re-
lógio), de origem inglesa, construindo uma expressão abreviada, 
usual na língua inglesa para a definição de horas exatas, como three 

o’clock (três em ponto). A última letra na palavra pyro, tal como a 
primeira na expressão o’clock, é idêntica, então, a junção fonética 
e escrita das palavras foi facilitada, pela abreviatura destes dois 
termos, transitando de Pyro o’clock para Pyro’clock.

 O trocadilho pretende construir uma expressão sonora corrida, 
utilizando duas palavras de línguas diferentes, mas amplamente 
conhecidas, que, não tendo algum significado literal, representam 
os conceitos subjacentes no jogo (fogo e tempo). Por fim, uma pe-
quena pesquisa web assegurou a originalidade do nome, não ha-
vendo qualquer outra entidade com a mesma construção frásica.

(89) T.L. “Salva a escola”

(90) T.L.” De cinzas a 
poeira”

(91)  T.L. “Genesis do 
fogo”
(92) T.L. “Fogo a horas”
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3.3.2. Guião

Neste subcapítulo do GDD, o jogo é descrito de forma sucinta, ca-
racterizando tópicos sobre a estória, foco principal, localização, jo-
gabilidade e originalidade, em relação a outros jogos.

Resumidamente, Pyro’clock baseia-se na estória de um aluno, 
vítima de bullying, que é apanhado de surpresa por um violento 
incêndio, que destrói a sua escola. Este tem que viajar no tempo, 
recreando o mesmo cenário em pontos-de-vista diferentes, sob a 
pele do seu professor e posteriormente do diretor, para evitar o de-
sastre, salvando-se a si mesmo e à escola. Pelo caminho, necessita 
utilizar os procedimentos de segurança, descobrir a causa da ig-
nição, liderar a sua turma durante uma evacuação escolar e lidar/
ultrapassar os problemas de bullying. 

Pyro’clock é um jogo simples mas desafiante, aliando ação e pu-
zzle, com elementos narrativos, confrontando o jogador com situ-
ações limite que retratam um incêndio escolar, permitindo uma 
aprendizagem divertida que pode contribuir para um ambiente de 
segurança. As técnicas, estratégias e mecânicas de jogo permitem 
ao jogador praticar e experienciar situações análogas ao contexto 
real da evacuação e prevenção de incêndios.

A criação de um guião explicativo da narrativa foi um processo 
faseado, feito a par da procura de programadores, estudo e evolu-
ção das personagens, prolongando-se de Dezembro, 2013 a Março, 
2014. A estória foi evoluindo consoante a sua necessidade explica-
tiva, sendo um resumo, inicialmente, suficiente para apresentações 
a possíveis parceiros e, numa fase posterior, resolvemos completar 
o guião, tornando-o mais explícito.

Para a formulação de uma narrativa para o guião, necessitámos, 
primeiramente, de uma extensa recolha de dados e arquivo como 
planos de emergência e evacuação, tal como plantas de evacuação 
da ESS (ver apêndice), observação direta passiva da comunidade 
escolar e fotografias à arquitetura da escola.
Para uma melhor compreensão dos incêndios, nomeadamente es-
colares, a 12 Março 2014, procedemos a uma entrevista de grupo a 
três elementos da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-

luntários de Sesimbra (ver anexo A), que pediram anonimato e que 
as respostas fossem escritas em detrimento  da gravação áudio.
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A corporação abrange o concelho de Sesimbra, constituída por três 
freguesias, com o total de quinze escolas, das quais se engloba a 
ESS, recetora do videojogo.

A recolha de dados, dentro de uma metodologia qualitativa, pro-
cede da necessidade de aprofundamento em questões técnicas de 
luta e prevenção de incêndios, tal como uma abordagem aos sinis-
tros e o contributo dos bombeiros neste caso. Uma investigação 
nesta área ajudou na definição dos procedimentos implementados 
em Pyro’clock, nomeadamente na prevenção de fogo, no nível 3, e 
forneceu perspetivas de possível disseminação e comercialização 
do jogo neste ramo.

Bogdan, R.C. & Biklen, S. (1992) acreditam que, neste caso, o 
investigador é o instrumento principal, preocupando-se mais com 
o processo que os resultados provenientes do entrevistado, a fonte 
de dados direta, retirada do ambiente natural. De acordo com o de-
senho de investigativo apresentado, escolhemos, então a recolha 
de dados por inquérito oral ou entrevista, que Valles (2003) e Ghi-
glione & Matalon (1997) caracterizam como uma interrogação que 
consiste na variação de técnicas de conversação, com o propósito 
de se converter num diálogo, de forma a suscitar um conjunto de 
discursos individuais, permitindo ao entrevistador interpretá-los. 
Segundo Amado, J. (2001) esta técnica permite o acesso ao não ob-esta técnica permite o acesso ao não ob-
servável, como as opiniões, atitudes, representações, recordações, 
afetos ou intenções, podendo ser utilizada, não para a exploração 
ou identificação das varáveis e relações, como para a sugestão de 
hipóteses, a partir do tratamento da recolha efetuada. Explica que 
este tipo de entrevista pode ser reconhecida como exploratória, 
devido à sua orientação para a exploração de dados e recolha de 
informação, cujo propósito é o conhecimento de aspetos pouco ex-
plorados.

“A finalidade das entrevistas a realizar consiste, em última ins-
tância, na recolha de dados de opinião que permitam não só forne-
cer pistas para a caracterização do processo em estudo, como tam-
bém conhecer, sob alguns aspectos, os intervenientes do processo. 
Isto é, se, por um lado, se procura uma informação sobre o real, por 
outro, pretende-se conhecer algo dos quadros conceptuais dos da-
dores dessa informação, enquanto elementos constituintes desse 
processo.” (Estrela, A. 1994, p.342)
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Optámos pela entrevista semidirectiva ou semiestruturada, por 
ser uma metodologia mista, no sentido que permite direcionar a 
entrevista, não sendo diretiva (grande estruturação, respostas fe-
chadas), mas oferecendo liberdade para o desenvolvimento das 
respostas por parte do entrevistador, podendo fornecer novas 
informações. Valles (2003) refere que esta margem de liberdade 
do entrevistado permite maior abertura e espontaneidade, sob a 
orientação de um guião ou grelha, contendo os temas, tópicos e 
possíveis questões, por onde o entrevistador se orienta, tendo uma 
certa liberdade para ordenar e reformular as perguntas, consoan-
te o desenrolar da conversação. Por outro lado, existem cuidados 
para o controlo da entrevista:

a) As respostas devem ser focadas no tópico, forçadas ou indu-
zidas, evitando a livre espontaneidade que se pode afastar da per-
gunta central;

b) As perguntas devem ser específicas e sucintas para que o en-
trevistado responda concretamente;

c) As perguntas devem ter amplitude e abertura suficiente para 
que o entrevistado possa evoluir a conversa e evocar as suas expe-
riências;

d) O entrevistador deve criar oportunidades para a fruição de 
emoção nas respostas, demonstrando implicações afetivas ou car-
gas valorativas, que podem contribuir para o entendimento do sig-
nificado de um acontecimento. Por exemplo, as hipérboles são um 
método de enfase, uma valorização pessoal de uma ação e necessi-
tam de ser entendidas como tal pelo entrevistador.

Baseámo-nos em Fortin, M. (2003), Kumar, R. (2005) e no mo-
delo de entrevistas de Domingos, M. (2007) para a formulação de 
um guião de entrevista semi diretiva (ver anexo A) no quartel, ope-
racionalizada numa única entrevista aos três bombeiros em simul-
tâneo, com a duração de uma hora sobre o tema Plano de emergên-

cia, Casos de incêndios. Esta entrevista teve como objetivos gerais:
a) Entender o papel dos bombeiros num caso de incêndio esco-

lar e de simulações;
b) Perceber a frequência anual de sinistros nas escolas do con-

celho;
c) Questionar alguns métodos de prevenção de incêndio;
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(93) Castro, J. (2006) 
Sonic the Hedgehog 
Review, IGN, acedido 24 
Jan 2014
<http://uk.ign.com/
articles/2006/12/01/
sonic-the-hedgehog-
review-2>

d) Dar o parcer sobre a inserção do Pyro’clock como forma de 
aprendizagem e possível prevenção de incêndios;

e) Perceção do nível de aceitação por parte dos alunos, e de 
acordo com a experiência pessoal e conhecimentos dos bombei-
ros. Pedir solicitação da contribuição para o desenvolvimento da 
narrativa e mecânicas de jogo.

O seu contributo influenciou diretamente a narrativa, tal como 
as mecânicas de jogo, maioritariamente no nível 3, na divisão do 
objetivo principal em cinco mini missões de prevenção de incên-
dio, assemelhando-se a side quests ou missões secundárias (divi-
são da narrativa em pequenos níveis alheios ao objetivo principal) 
que podem distrair o jogador e criar momentos de alienação ao 
jogo, inserindo elementos que não se enquadrariam caso do tema 
principal.

Castro, J. (2006) (93) exemplifica Sonic the Hedgehog (1991), 
onde o jogador tem como objetivo principal, e obrigatório, o salva-
mento dos amigos do vilão Robotnic. No entanto, existem histórias 
secundárias dispersas no percurso do jogo que se baseiam na cap-
tura de cristais. Quando o último cristal é capturado, o jogador tem 
a capacidade de desbloquear uma nova personagem, Super Sonic. 
Este passo é opcional, pois o jogador pode completar o jogo sem 
desbloquear esta personagem, ou sequer capturar uma única es-
meralda. 

O autor adiciona que este método oferece a sensação de liber-
dade dentro do jogo, possibilitando opções e objetivos não obriga-
tórios, contrastando com o desenvolvimento linear e premeditado, 
por vezes até claustrofóbico.

O próprio desenho apela a uma exploração alheia à missão prin-
cipal. O jogador tem a oportunidade de completar níveis, utilizando 
métodos distintos, podendo-lhe ser atribuída uma nota, mediante 
a sua prestação.

Para a idealização geral do tema do jogo, criando um cenário 
aplicável e coerente, desenvolvemos um guião minuta, abordando 
as mecânicas e cenários principais, definindo parâmetros como 
controlos, objetivos, parâmetros de vitória e personagens. Este 
primeiro guião resume sinteticamente os aspetos cruciais da estó-
ria, divide-a em níveis, caracteriza genericamente as personagens 
e atribui desafios.
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Após a seleção e definição dos acontecimentos marcantes, proce-
demos à sua ligação, criando uma linha narrativa contínua, segun-
do as características e personalidades das personagens e os temas 
de referência, introduzindo e especificando elementos como cuts-

cenes (94), sistema de pontuação, variável de vitória, definição da 
atmosfera e ambiente que pretendemos transmitir, implementa-
ção de diálogo, abordagem e delimitação de acontecimentos, som, 
jogabilidade e mundo jogável, adição de desafios, mapas, persona-
gens (e exploração das suas personalidades) e níveis, a previsão 
do comportamento do jogador e fornecimento de alternativas no 
jogo.

Estes aspetos culminaram na produção do guião completo (ver 
anexo D) que permite um entendimento técnico, mais detalhado, 
da narrativa e interação, respeitando os limites e potencialidades 
da programação. Inerente à programação, focámo-nos também 
nos aspetos da plataforma de jogo móvel, respeitando e utilizando 
as funções e características da mesma. 

Desenvolvemos a narrativa do guião, criando um storyboard 
(ver glossário), exemplificado na figura 18, no qual averiguámos 
a aplicabilidade e coerência visual das sequências, ilustrando um 
esboço da imagética apresentada no jogo. 

(94) Cutscenes são 
sequência cinematográ-
fica no jogo, sob a qual 
o jogador não tem 
controlo, limitando-se a 
observar

FIGURA 18
Exemplo de duas pági-
nas do storyboard do 
Pyro’clock, Fonte: Autor



74

Seguidamente, alguns cenários, principalmente os menos esclare-
cedores, foram aprofundados e pormenorizados (figura 19), en-
fatizando expressões e ações para que a leitura fosse mais clara, 
evitando a suscitação de qualquer dúvida pela parte de um leitor, 
ou de um programador encarregue da produção.

FIGURA 19
Excerto da luta entre 
bully musculado e alu-
no. Fonte: Autor

(95) T.L. “Newbies (no-
vatos) acreditam que a 
aparência de um mundo 
virtual é muito impor-
tante; oldbies (vetera-
nos) estão geralmente 
mais preocupados com 
outros recursos”.

(96) Lynch, K. (2013) 
Confirmed: Grand Theft 
Auto 5 breaks 6 sales 
world records, Guiness 
world record, acedido 
11 Jan 2014
<http://www.guin-
nessworldrecords.
com/news/2013/10/
confirmed-grand-theft-
auto-breaks-six-sales-
world-records-51900/>

3.3.3. Mundo jogável

Newbies tend to believe that the appearance of a virtual world is 

very important; oldbies are generally more concerned with other fe-

atures (95) (Bartle R. 2003, p. 38)

O mundo jogável engloba tudo o que o compõe a nível visual, à ex-
ceção de personagens e interação, referindo-se aos mapas e os ele-
mentos que o completam (assets). A caracterização de um mundo 
virtual pode ser feita em texto (descrição de locais, objetos e acon-
tecimentos) ou por grafismos representativos.

O rumo dos videojogos não é linear, mas, fazendo um estudo à 
evolução gráfica que apresentam (ver anexo E), podemos consta-
tar que existem dois caminhos díspares. O primeiro consiste nas 
grandes sagas, projetos longos com grandes investimentos mas 
com boa probabilidade de retorno económico, classificados AAA, 
como Grand Theft Auto 5 (2014), cuja produção custou cerca de 
1 bilião de dólares, necessitando apenas de três dias para que o 
dinheiro, em vendas, ultrapassar essa quantia (96).

O segundo caminho consiste nos videojogos rápidos, mais fáceis 
produzir e jogar, exigindo menos concentração, por parte do joga-
dor, devido a características como a simplicidade gráfica e narrati-
va, em comparação com projetos dispendiosos.
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Jogos como Journey (2012) apresentam esta simplicidade, impli-
cando uma ilustração simples, mas cativante, de mapas, persona-
gens e cenários, podendo, por vezes, apresentar humor na história 
e imagética (ex. Angry Birds, 2009). Exceções como Super Hexagon 
(2012) apresentam estas características, mas, requerem um grau 
elevado de concentração. Estes videojogos são mais baratos e com-
patíveis com plataformas móveis como telemóveis ou smarphone, 

sob a forma de uma app.
 A evolução destes grafismos é algo em constante mutação, que 

provém da representação (mais ou menos fiel) por imagens de uma 
realidade, algo que o público identifique e consiga estabelecer uma 
relação com o conteúdo e léxico, para que o videojogo seja visual-
mente impactante e cativande. Thomas was Alone (2010) (figura 
20) possui gráficos simples encaixados numa ordem que propor-
ciona coerência visual no decurso do jogo.

FIGURA 20
Simplicidade estética de 
Thomas was Alone
 Moby Games (2012) 
Thomas was Alone, 
[Internet], acedido 
31 Jan 2014 <http://
www.mobygames.com/
game/windows/thom-
as-was-alone>

Munari B. (1968) divide a comunicação visual entre casual, alea-
tória e sem intencionalidade estética ou prática, onde o recetor da 
mensagem pode interpretá-la livremente, e intencional, com um 
propósito pensado. Num mundo virtual, qualquer elemento ou 
pormenor é inserido com uma determinada intencionalidade, seja 
ela informação estética ou prática. 

O mesmo autor explica que, visto a transmissão de um conteúdo 
necessitar de um emissor, uma mensagem e um recetor, os compo-
nentes de uma mensagem podem ser apresentados pelo conteúdo 
(informação transportada) e suporte visual. Para a melhor leitura 
da mensagem, os elementos que a tornam visível, devem ser coe-
rentemente colocados.
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Por vezes, o recetor está imerso num ambiente que proporciona 
distrações e perturbações, podendo alterar ou mesmo anular a 
mensagem. O mesmo autor exemplifica um sinal vermelho num 
ambiente da mesma cor, onde a confusão provoca um ruido visual 

que bloqueia a transmissão da mensagem. Durante a emissão, a 
projeção de uma mensagem visual necessita da ausência da possi-
bilidade de conflito e deformação. 

Cada recetor receberá a mensagem de uma maneira diferente, 
dependendo do seu caráter sensorial ou cultura visual. Fonseca, M. 
(2012) exemplifica a emissão de uma mensagem a um indivíduo 
cego por via de uma página web apresentada num ecrã. Sendo que, 
à partida, a linguagem visual é completamente alterada ou anula-
da, o designer deve recorrer a outros meios para solucionar o mes-
mo problema, tal como, neste caso, um leitor de ecrã, permitindo 
ler sequencialmente a página.

Neste exemplo, a mensagem não foi transmitida pelo modo con-
cebido pelo designer, logo, existem grandes probabilidades que a 
mensagem seja menos apelativa. Cada obstáculo funciona como 
filtro para a receção da mensagem, podendo ser físicos (exemplo 
acima), etários (ex. mensagem adulta transmitida a uma criança) e 
culturais (ex. transmissão de uma mensagem em língua portugue-
sa a alguém que a desconheça).

A primeira imagem é a que mais facilmente fica retida na me-
mória. Munari, B. (1968) exemplifica o caso de um livro, onde um 
conhecedor terá em atenção pormenores específicos como a capa 
e contra- capa, caracteres tipográficos, gramagem, entre outros, 
enquanto alguém alheio à área da edição e impressão, dará maior 
atenção ao título e ao preço, sendo esses fatores são quase decisivos 
para a compra ou refuta do livro. Fatores como a tipografia são-lhe 
distantes e não relevantes para o ato de leitura, pois a imagem que 
retém de um livro, na sua memória, não inclui esses pormenores.

O mesmo se pode aplicar a imagens, pois, o seu conhecimento 
mais profundo, alarga as possibilidades de contacto com o mundo 
real. A perceção total de um objeto, permite a associação de uma 
representação do mesmo.

O autor denomina este conhecimento de sensibilização, o conhe-
cimento da estrutura, aparência e textura, exemplificando a ideia 
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(97) Rebelo, F. (2014) 
Investigação em Usa-
bilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa

(98)  Noriega, P. (2014) 
Mestrado em Ergonomia 
- Usabilidade e Experi-
ência de Utilização, Ergo 
UX, Lisboa

(99) Bose, J. (2013) 
C. Creating Isometric 
Worlds: A Primer for 
Game Developers. 
acedido 09 Fev 2014
<http://gamedevelo-
pment.tutsplus.com/
tutorials/creating-
isometric-worlds-a-
primer-for-game-deve-
lopers--gamedev>

da palavra pele, podendo remeter à pele humana, casca de uma ár-
vore, pele de crocodilo, entre outros. Cada pensamento, cada noção 
de pele serve como um sinal e está associada a um contexto único 
que cada individuo possui.

Um dos grandes atributos usados neste jogos é a simplicidade 
estética e formal nas personagens, mapa e interatividade, com ob-
jetivos pequenos e concretos, contribuindo para uma melhor con-
centração e objetividade no videojogo. 

“A preguiça é o motor do progresso” (Munari, B. 1968, p. 74). A 
simplicidade permite que o jogador tenha menor probabilidade de 
desconcentração, devido à escassez de elementos que possam con-
tribuir para a confusão visual, associando mais facilmente o mun-
do jogável à sua própria escola, futuramente recreando as ações.

Segundo as perspetivas de Rebelo, F. 2014 (97) e Noriega, P. 2014 
(98), o tempo necessário para que uma criança ou adolescente cap-
te a essência de um jogo, para poder posteriormente recreá-lo na 
realidade, depende da capacidade cognitiva de cada um. Quanto 
mais fiel o jogo for à realidade, maiores serão as probabilidades de 
enquadramento e orientação visual e espacial.

A aprendizagem de um jogo sério baseia-se na repetição por 
tentativa e erro. Por este pressuposto, é plausível deduzir que a 
recreação de um cenário virtual tridimensional poderá ser mais 
vantajoso que bidimensional. 

Escolhemos, então, a representação do mundo virtual, assente 
numa grelha base de perspetiva isométrica, por ser um método 
de exibição visual de objetos tridimensionais em duas dimensões, 
criando uma ilusão que também pode ser referida como pseudo 3D 
ou 2,5D. O termo provém do grego, significando medidas iguais e 
consiste numa projeção axonométrica, onde os três eixos de coor-
denadas (x, y e z) formam 120 graus, entre si (99).

Nos videojogos, a perspetiva isométrica pretende relacionar a 
visão e a lógica, na qual são inseridos, orientados e manipulados, 
todos os elementos num mapa, ou tela. Posteriormente serão ani-
mados, controlando a deteção de movimento e interação, podendo 
ser uma ação ou colisão.

Bose, J. (2013) (99) explica que, ao invés da geometria, onde é 
possível um grande leque de possibilidades de perspetivas isomé-
tricas, os videojogos tendem em usar apenas dois tipos, sendo que 
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FIGURA 21
Perspetiva isométrica, 
quinta Farmville
Castle Age wiki (2012) 
Farmville- Farm [Inter-
net], acedido a 31 Jan 
2014
<http://castleage.
wikia.com/wiki/
File:Farmville-Farm.
jpg>

(100) Macedo, C. & Ma- Macedo, C. & Ma-
tos, E. (2014) Desenvol-
vimento de jogos digitais 
em Unity 3D, Ergo UX, 
Lisboa

não iremos abordar a técnica de telha hexagonal (utilizadas princi-
palmente para jogos de estratégia) por ser um método pouco utili-
zado em casos de apps.

Após a escolha da perspetiva, necessitamos delimitar as dimen-
sões do mapa, podendo mesmo ser infinito, como em Temple Run 2 

(2013) ou Flappy Bird (2013). Mapas infinitos apresentam apenas 
um segmento do ecrã, replicando-o e adicionando, subtraindo ou 
modificando elementos, proporcionando a sensação de continui-
dade. Este método evita o consumo de muita memória, por parte 
do jogo, permite maior facilidade no desenho da arte e maior con-
trolo interno de buggs (erros, ver glossário)(100).

Pretendemos, assim, criar um mundo jogável visualmente pa-
recido com jogos isométricos como Farmville (2009) (figura 21) 
devido a características como simplicidade formal e cromática. 

Utilizando o programa Gamemaker Studio, como ferramenta de in-
serção do mundo jogável, primeiramente, definimos que o tama-
nho da grelha isométrica é equivalente ao tamanho de resolução 
máxima num Nexus 4, nomeadamente 2560 x 1600 pixéis. Cada 
unidade ou telha é um losango de 128 x 64 px, onde a largura é o 
dobro da altura, para maior precisão. Qualquer elemento inserido 
deve respeitar esta unidade, estando o seu tamanho em potência 
de 2 (2, 4, 8, 16, 32, etc.). 

Utilizaremos os princípios do desenho em perspetiva de Hayter, 
C. (1813), aplicados na abordagem de Bose, J. (2013) (101) para 
explicar a produção do mundo jogável em perspetiva isométrica 
quadrangular, onde cada elemento visual é dividido em partes me-
nores, possuindo um tamanho padrão, intitulado telhas. A orga-
nização das telhas, segundo os eixos de coordenadas isométricas, 
formam uma grelha, servindo de base para modulação dos mapas, 
ambientes e personagens.

(101) Bose, J. (2013) 
C. Creating Isometric 
Worlds: A Primer for 
Game Developers. 
acedido 09 Fev 2014
<http://gamedevelo-
pment.tutsplus.com/
tutorials/creating-
isometric-worlds-a-
primer-for-game-deve-
lopers--gamedev>
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O designer prevê e define a distribuição dos elementos, de acordo 
com a grelha e grafismo pretendido, sendo geralmente uma matriz 
bidimensional.

Para uma melhor compreensão do modelo isométrico, conside-
ramos dois quadrados singulares com as mesmas dimensões, as-
sentes num plano de nível ou chão, exibidos de forma bidimensio-
nal, numa vista ortogonal superior (figura 22)

A implementação e posterior organização de mais quadrados 
segundo a grelha, dá-nos uma noção do desenho que pretendemos 
representar numa vista bidimensional, ou seja, regida apenas pelo 
eixo x e y (figura 23).

FIGURA 22
Quadrados bidimensio-
nais. Fonte: autor

FIGURA 23
Organização bidimen-
sional. Fonte: autor

“Rodamos a nossa câmara ao longo de dois 
eixos (balance a câmara 45 graus para um 
lado, depois 30 graus para baixo). Isso cria 
um diamante (losango) em forma de grade, 
onde os espaços de grade são duas vezes 
tão grande como eles são altos. Este estilo 
foi popularizado por jogos de estratégia e 
RPG de ação. Se olharmos para um cubo 
neste ponto de vista, os três lados são vi-
síveis (parte superior e dois lados que en-
frentam)” (102).

(102) Bose, J. (2013) 
apud Bellanger, C. Cre-
ating Isometric Worlds: 
A Primer for Game 
Developers. 
acedido 09 Fev 2014
<http://gamedevelo-
pment.tutsplus.com/
tutorials/creating-
isometric-worlds-a-
primer-for-game-deve-
lopers--gamedev>

O entendimento entre a relação espacial ortogonal e isométrica, 
nomeadamente da representação dos eixos de coordenada x e y, 
permite formar uma grelha modular base. Na figura 24, os ângulos 
entre os eixos foram abertos de 90 para 120 graus para que o ân-
gulo entre cada eixo seja igual (120 x 3 = 360)

Finalmente, a cota (altura) da telha é representada pelo eixo z 
(figura 25), uma reta vertical que tem como origem a interseção 
entre o eixo x e y. A modulação do mundo jogável é feita a partir 
destas três variáveis, quer sejam diagonais, círculos ou até formas 
irregulares. Todos os elementos, independentemente do tamanho 
ou forma, devem-se encaixar na grelha, sendo possível, e aconse-
lhável, repartir um item grande em pequenas telhas, para um en-
quadramento no ambiente mais fácil.

y

x
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FIGURA 26
Grelhas de modelação 
de elementos. Fonte: 
autor

FIGURA 25
Atribuição de cota, pers-
petiva isométrica. Fonte: 
autor

A ilusão de profundidade é feita pelo jogo 
entre as coordenadas x e y. Coordenadas 
com números mais elevados sobre estes 
eixos representam uma “aproximação” de 
um elemento, na perspetiva do jogador. É 
crucial garantir a ausência de elementos 
entrepostos, pois, caso um objeto mais pró-
ximo do jogador esteja sobreposto por ou-
tro mais afastado, provoca confusão visual 
e retira credibilidade ao ambiente e, conse-
quentemente, ao jogo.

Utilizando este princípio, é possível mo-
delar o mundo e os elementos base que se-
rão implementados. É preferível começar 
por construir a partir do “fundo” da tela, 
ou seja, do ponto com menor afastamento 
(eixo x) e abcissa (eixo y) da grelha, evitan-
do sobreposições indesejadas. Para a altura 
de um elemento ou item, por vezes, é ne-
cessário inserir outra grelha (utilizando os 
mesmos padrões, dimensões e princípios) 
para construir patamares (figura 26).

A implementação de sombras obtém-se 
segundo camadas, onde um elemento se 
encontra na layer, ou camada, diretamente 
superior à sua sombra.

Definimos uma direção luminosa cons-
tante, proveniente do canto inferior direito 
do ecrã, onde apenas a intensidade da luz 
varia, consoante a localização da personá-
gem jogável. Todas as sombras e diferentes 
tonalidades de luz nas faces dos elementos 
regem-se pelo mesmo princípio e direção. 

Para que haja coerência visual, todas as 
sombras, do mesmo mapa, devem apresen-
tar o mesmo grau de escuridão, tal como as 
faces dos itens virados na mesma direção.

FIGURA 24
Rotação para perspetiva 
isométrica. Fonte: autor
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A intensidade de luz também pode influenciar a ideia do jogador 
relativamente a um local. Podemos manipular a intensidade da luz, 
sugerindo maior ou menor preponderância a um local, criando, 
por exemplo, um ambiente mais escuro, podendo transmitir mo-
notonia, induzindo ser um local pouco relevante, onde o jogador 
não necessita despender muito tempo, evitando o risco de ser tor-
nar uma distração visual desnecessária.

Construímos o mundo jogável segundo esta perspetiva e unida-
de de telha, na qual todos os elementos se enquadram. Este mundo 
é composto por quatro mapas, onde todos, à exceção do quarto do 
aluno, são baseados na arquitetura interior e exterior da ESS.

Entre 5 e 13 Novembro 2013, procedemos à recolha de arquivo, 
como a planta geral da escola, plantas específicas de cada edifí-
cio, os protocolos e planos detalhados de evacuação (apêndice), e 
a recolha de fotografias tiradas à escola, detalhando os edifícios, 
espaço livres, objetos e pormenores, devidamente consentido pelo 
órgão de gestão.

Segundo as possibilidades e procedimentos da perspetiva iso-
métrica acima mencionados e os arquivos recolhidos, modelámos 
o mapa da ESS no programa Adobe Illustrator, transportando cada 
unidade ou telha, num ficheiro separado, posteriormente assem-
blado no Gamemaker. A largura dos corredores, as formas, objetos, 
cores e luzes foram estudadas e representadas, ajustando às possi-
bilidades e a coerência visual do jogo.

O processo inteiro foi moroso, devido ao seu faseamento e, 
principalmente, à compatibilidade entre programas de desenho e 
programação. Iniciámos o desenho do mapa bidimensional (veto-
rizado) após a recolha de arquivo, transpondo-o para perspetiva 
isométrica e concluindo-o em meados de Fevereiro de 2014.

A procura de um programador atrasou a produção do protótipo 
em quase dois meses e o mapa apenas voltou a ser trabalhado em 
Abril, pois o programador considerou que a vectorização não era 
um formato de fácil transposição, para linguagem programática. 
A solução deste problema foi a divisão do mapa em unidades de 
telha, forçando-nos a redesenhar a totalidade do mundo jogável, 
personagens e elementos, em apenas vinte dias.
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Segundo esta metodologia, começámos por desenhar a textura 
correspondente ao chão, o plano inferior, que serve de base para a 
introdução de elementos.

Este processo possui dois métodos possíveis, podendo ajustar 
o desenho completo do chão à grelha (sem cota), tornando-o imu-
tável e inserindo, separadamente, os elementos que compõem o 
mapa (assets). O outro processo, utilizado no protótipo, envolve o 
desenho individual de cada textura, dimensionada segundo uma 
unidade telha (ver anexo F) e separadas por tipos, nomeadamente, 
no caso prático, alcatrão claro, e escuro, relva com, e sem canteiro, 
e areia com, e sem rebordo. Após a conversão em PNG, procede-
mos à assemblagem do chão do mapa (figura 27), assemelhando-
se à construção de um puzzle. 

FIGURA 27
Assemblagem de textu-
ras. Fonte: autor

FIGURA 28
Má assemblagem de 
texturas. Fonte: autor

Necessitamos assegurar a coerência e se-
quência das texturas, principalmente na 
representação de curvas, tal como a consis-
tência de tamanho, pois a mínima alteração 
entre telhas pode originar uma assembla-
gem inconsistente, criando incoerência vi-
sual.

A figura 28 exemplifica uma assembla-
gem de texturas aparentemente correta. Al-
gumas telhas sofreram uma ligeira altera-
ção, criando uma inconsistência percetível.

Este erro foi comum, devido à débil tran-
sição dos ficheiros e compatibilidade entre 
programas. A solução foi o redesenho de 
todos os elementos e texturas, segundo a 
unidade de telha 128x 64 px.

No mapa virtual, de preferência após as 
texturas estarem implementadas, são inse-
ridos elementos ou assets, representados 
isometricamente, que se dividem entre es-
táticos e móveis. Os objetos estáticos (figu-
ra 29) apenas apresentam uma vista, uma 
posição sob a forma de um desenho repre-
sentativo, durante a totalidade do jogo.
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FIGURA 29
Exemplos de assets 
imóveis no Pyro’clock. 
Fonte: autor

FIGURA 30
Sprite sheet. Fonte: 
autor

Esse elemento é desenhado separadamente e inserido num fichei-
ro PNG (possibilitando um fundo seja transparente) com o tama-
nho pretendido, no ambiente que se enquadra. Posteriormente, o 
programador poderá inseri-lo onde pretender e até multiplicar, 
ampliar ou encolher o desenho.

Os elementos móveis apresentam mais que uma vista ou posi-
ção no mapa, podendo assumir a forma de objeto (i.e. carros) ou 
personagens. A sua movimentação exige a produção de uma sprite 

sheet (folha de distribuição) (figura 30), onde processo, tal como 
no cinema, baseia-se na noção de uma imagem em movimento, 
composta pela sobreposição de imagens ou frames. O movimento 
surge quando o desenho, de uma respetiva posição, é inserido na 
grelha, seguidamente substituído pela posição seguinte, num lugar 
ligeiramente diferente, sucessivamente. 

A figura 30 exemplifica uma sequência, onde cada unidade é sobre-
posta à anterior, originando a ilusão de continuidade. Programas 
de software de desenho tridimensional podem facilitar esta tare-
fa, sendo apenas necessário desehar a figura completa (imutável), 
apresentando-a na perspetiva, e face, desejada. O processo  numa 
imagem vetorizada, utilizando um programa de desenho como 
Adobe Illustrator, necessita do desenho, de raiz, de cada posição e 
seguimento.

Numa sprite sheet, cada desenho deve estar milimetricamente 
intervalado dos que o rodeiam e o mesmo deve ser repetido em 
todos os desenhos, assegurando o ajustamento na grelha. Este 
passo é de extrema importância, pois, após a conversão de vetor 
para imagem PNG, o programador irá “fatiar” o desenho em partes 
iguais, dividindo cada posição e, posteriormente, inseri-la na gre-
lha. Caso os desenhos não estejam milimetricamente coincidentes, 
a imagem “salta”, não tendo uma sequência lógica e criando um 
grande distúrbio visual.
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Note-se que o programa Gamemaker trabalha apenas em perspeti-
va bidimensional, segundo os eixos x e y. Dada a ausência do eixo z, 
a ilusão de perspetiva é proporcionada pela sobreposição correta 
de camadas, para que um elemento que esteja no fundo não se an-
tecipe a outro.

O desenho e comparação pormenorizada do mundo jogável, e 
respetivos elementos constituintes, de Pyro’clock com a arquite-
tura real da ESS, encontra-se no anexo F, pois, devido ao limite de 
texto permitido, considerámos pretinente justificar e fundamentar 
nossas as escolhas, neste documento, apresentando o desenvolvi-
mento do produto nos anexo.

3.3.4. Personagens

Esta estória apresenta uma situação de incêndio numa escola se-
cundária, e visto estarmos a direcionar para alunos adolescentes, 
pretendemos caracterizar os elementos da comunidade escolar 
com alguma ironia, brincando com alguns estereótipos, oferecen-
do uma vertente lúdica. 

Retratando a comunidade escolar, o jogador pode interagir com 
qualquer personagem, seja principal ou figurante. As personagens 
e skins (ver glossário) estão estabelecidas, sendo impossível o jo-
gador alterar o seu aspeto ou funções. Contudo, a evolução no jogo 
permite o desbloqueamento de atributos ou personagens que po-
derão ser adicionadas ao contexto primário do jogo.

Pretendemos que o leque de personagens relevantes (principais 
e secundárias) seja limitado e distinto, evitando confusões visuais 
entre personagens. Não denominamos qualquer personagem, atri-
buindo apenas termos designadores, como aluno ou diretor, evi-
tando o esforço mental por parte do jogador, para a memorização 
de algo trivial para a estória.

Os estudos preliminares para a criação e desenvolvimento das 
personagens foram feitos a par da conceção do guião e mundo jo-
gável. A observação direta aos elementos da comunidade escolar 
auxiliou na conceção de personalidades e estereótipos (ver glos-
sário), posteriormente atribuindo uma forma física, enquadrando 
na narrativa.
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Baseamo-nos em Domingos, M. (2007) para definir classes este-
reotipadas de alunos adolescentes, que costumam “rotular” os 
seus pares, formando distintos grupos, conotando como dreads, 
betinhos, surfistas, cheerleaders, skaters, entre outros. Estas cate-
gorizações de grupos são atribuídas segundo uma determinada lo-
calização geográfica, comum ao grupo, devido ao elemento de com-
paração. A autora, baseada em Rey (2002) e La Greca, P. & Fetter 
(2001) adianta que, por noma, a classificação étnica tem por base 
juízos subjetivos que servem como referência, mas que resultam 
em estereótipos negativos, baseados em características sociais.

A autora, segundo em Matos (1997) e Fachada (2003), conside-
ra que na adolescência, a aparência pessoal é importante, atraindo 
outros jovens e determinando, na primeira impressão, a sua ca-
tegorização social (teoria implícita de personalidade ou ingénua, 
por ser aplicada inconscientemente). A aparência divide-se entre 
física (estatura, cor de olhos, cabelo, estilo, género, idade, etc.), ver-
bais (nacionalidade e o sotaque) e não-verbais (gestos, expressões, 
comportamentos, mímicas, personalidade, inteligência, etc.). 

Indivíduos com características semelhantes a um grupo, são 
introduzidos, passando a ser identificado como pertencentes. De-
pois da categorização desse elemento, é criada uma imagem, com 
tendência a desprezar características que podem não se enquadrar 
nessa categoria. Pretendemos transpor este comportamento dos 
adolescentes para o jogo, nomeadamente na criação de grupos de 
alunos como bullies ou cheerleaders (figura 31).

Caracterizámos as personagens, segundo os atributos ou este-
reótipo, esboçando-os em papel. Progressivamente o aspeto visual 
(forma, pormenores, cores, etc.) foi definido e aprimorado, até ser 
vetorizado em Adobe Illustrator e trabalhado em formato digital. 
Na conceção do protótipo, transferimos a imagem para bitmap 
(mapa de bits), passando a conter descrição de cada pixel, e pos-
teriormente implementada em Gamemaker, implementando-a no 
mundo jogável.

A imagética de Pyro’clock é bidimensional, apresentada em pers-
petiva isométrica, sendo que todos os elementos encaixam numa 
grelha modular quadrangular, tendo sido utilizadas as mesmas re-
gras de Hayter, C. (1813) e Bose, J. (2013) (103) para a criação do 
mundo jogável, aplicadas nas personagens. 

FIGURA 31
Cheerleaders Pyro’clock. 
Fonte: autor

(103) Bose, J. (2013) 
Creating Isometric 
Worlds: A Primer for 
Game Developers. ace-
dido 09 Fev 2014
<http://gamedevelop-
ment.tutsplus.com/
tutorials/creating-
isometric-worlds-a-
primer-for-game-devel-
opers--gamedev>
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As regras obedecem a padrões delimitados pelo designer. O limite 
de direções de rumo de cada personagem é escolhido de acordo 
com as possibilidades que uma grelha quadrangular pode ofere-
cer, nomeadamente o eixo cartesiano. No caso presente, utilizámos 
também o ponto médio de cada aresta do quadrado, sendo o total 
de oito direções (figura 32).

 Comparemos a movimentação das per-
sonagens com um jogo de xadrez, onde a 
torre percorre uma fila de cada vez num 
percurso reto, enquanto a rainha tem a ca-
pacidade de também percorrer diagonais, 
criando um percurso mais variado, fluido e 
versátil.

Software de modelação tridimensional 
possibilita uma representação da persona-
gem, sendo apenas necessário girá-la para 
a direção pretendida.FIGURA 32

Oito direções das perso-
nagens.
Fonte: autor

No caso corrente, com programas de desenho bidimensional, cada 
direção corresponde a um desenho diferente inserido numa telha, 
onde o designer tem obrigatoriamente de criar cinco personagens 
(norte, sul, este, nodeste e sudoeste), tendo a opção que as espe-
lhar (caso sejam simétricas) para obter as direções restantes ou 
desenhando-as de raiz.

Como anteriormente referido, os elementos móveis como per-
sonagens, necessitam da distribuição numa sprite sheet, poste-
riormente dividida e reproduzida como frames. No caso de uma 
personagem, o designer desenha-a em todas as posições que serão 
apresentadas, e sendo em perspetiva isométrica, quatro posições 
no mínimo, não existindo número máximo.

Note-se que cada sprite de apenas uma personagem, incluindo 
figurantes, necessita da representação de pelo menos oito posições 
(estático, andar e empurrar) resultando no mínimo de total vinte e 
quatro desenhos de raiz para cada um.

Quantos mais desenhos intermédios entre cada posição, maior 
será a fluição de movimento, sendo que cada personagem de 
Pyro’clock possui dois passos intermédios entre movimentos (fi-
gura 33).
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FIGURA 33
Sprite Sheet, aluno. 
Fonte: autor

FIGURA 34
Teste de colisões.
Fonte: autor

Após o desenho das posições pretendidas, necessitámos de as es-
calar, para que o seu tamanho seja múltiplo de uma unidade de 
grelha (72 pixéis). Cada personagem  em Pyro’clock tem uma uni-
dade de largura e três de altura. Cada desenho da personagem deve 
também estar assente numa ou mais unidades de telha, pois extra-
vasar esse espaço premeditado, corre o risco do aparecimento de 
secções indesejadas no grafismo.

O movimento de uma personagem é realizado pela conversão 
do cálculo do movimento de coordenadas cartesianas para coorde-
nadas isométricas. A distância percorrida é medida pela contagem 
de telhas que a personagem percorre, sendo necessário passar 
pelo centro de cada uma. 

O movimento proporciona dinâmica ao jogo e é necessário ter 
em consideração a deteção de colisão pois, tal como na sobreposi-
ção de objetos, a credibilidade do jogo é diminuída ou até anulada 
se existirem falhas, como uma personagem trespassar um obstá-
culo. 

É necessário proporcionar a ilusão de volu-
me e peso nos objetos e calcular com pre-
cisão as faces, arestas e vértices de cada 
objeto para que não haja possibilidade de 
erro de programação. Para tal, testámos 
o ambiente e averiguámos a existência de 
colisões ou sobreposições (figura 34), uti-
lizando um retângulo com as dimensões da 
personagem que pretendemos movimen-
tar, tendo este sido o modo mais simples 
de contornar o problema da irregularidade 
das formas das personagens, que poderia 
conduzir a um trabalho mais moroso, com-
plexo e maior probabilidade de erro.
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Na figura 34 podemos constatar que o perímetro de cada elemento 
tridimensional foi delimitado. Os limites dos prismas vermelhos 
correspondem às zonas de colisão, que outros elementos não po-
dem transpor. O teste de colisão já implica movimento de elemen-
tos, sendo necessário ajustar a velocidade dos acontecimentos à 
narrativa do jogo e lógica das mecânicas. Uma vez que estas vari-
áveis estejam presentes e definidas e no mundo jogável, tal como 
a possibilidade de ações e reações das personagens, procedemos 
à implementação dos assets, personificando a teoria por detrás. A 
figura 35 demonstra a reação das personagens figurantes, conse-
quente da direta ação do jogador.

Para a compreensão e aprendizagem do 
conteúdo do jogo, o conteúdo visual apenas 
não é suficiente, sendo necessário existir 
uma ligação entre jogo e jogador que per-
mita uma leitura fluida das características 
jogáveis, necessitando estas de fornecer fe-

edback. Esta interface liga e comunica com 
o jogador as suas regras, limites e possibi-
lidades, descrevendo de forma gráfica, ou 
textual as ações no mundo jogável.

FIGURA 35
Cheerleaders versus 
aluno. Fonte: autor

(104) Dias, M. (2014)  
Novas tendências de 
interação multimodal, 
Ergo UX, Lisboa

3.3.5. Interface

O interface é a relação entre humano e tecnologia, como um utiliza-
dor manuseia e interage com os controlos, como estes se adequam 
às necessidades e vice-versa. O canal visual humano é normalmen-
te o mais recorrido, chegando a ser sobrecarregado de informação. 
Novas tecnologias têm explorado a interação multimodal, dando 
importância à fala, toque, gesto, olhar, biometria, entre outros 
(104).

Fonseca, M., Campos, P. & Gonçalves, D. (2012) acreditam que a 
relação entre humano e computador começou aquando o manuse-
amento do primeiro computador. O estudo e desenvolvimento des-
ta área data a 1980, quando pioneiros criaram a ACM (Association 

of Computing Machinery), uma das maiores associações informáti-
cas do século XXI.
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Os autores introduzem o modelo: designer (modelo conceptual) - 
sistema - utilizador (modelo mental). Acrescentam que o designer 
cria o modelo conceptual, o elemento central no interface (modelo 
pensado para os utilizadores) e os seus principais componentes. 
As metáforas são uma boa ajuda para a explicação do sistema, pois 
o utilizador transpõe conhecimento antigo para outras situações. 
Este modelo conceptual ajuda em várias etapas:

 a) Definição do léxico, quer na aplicação ou documentação. Lin-
guagem utilizada durante a experiência de jogo;

b) Cenários de atividade com ilustrações explicativas na ativida-
de pretendida pelos utilizadores;

c) Interface com o utilizador de modelos conceptuais de classes 
ou atributos;

d) Documentação que ajudará o utilizador a aprender o uso do 
sistema;

e) Processo de Design, sendo essencial evitar qualquer mudan-
ça do modelo conceptual para que seja consistente e coerente do 
início ao fim.

Fagerholt, E. & Lorentzon, M. (2009) consideram que o Design 
de interface em videojogos difere de outros, devido ao elemento 
virtual e ficcional que envolve a personificação do jogador no jogo, 
sob a forma de uma ou várias personagens jogáveis ou avatares. 
Estando o videojogo centrado no jogador e, sendo este um elemen-
to invisível mas indispensável, a ficção, narrativa, controlos e todas 
as características devem estar ligadas totalmente, parcialmente ou 
não ligadas de todo ao jogador dependendo da situação. 

Jogos consideravelmente simples, como Donkey Kong (1981) 
necessitam de pouca explicação e contextualização do enquadra-
mento na estória, algo que tem mudado em jogos mais atuais, 
maioritariamente AAA, como Bully (2006).

Os autores diferenciam também os tipos de canais recetivos de 
informação, por onde é possível a implementação das interfaces 
existentes num videojogo. O seu estudo permitiu descriminar a 
percentagem de informação recebida por cada canal, enquanto um 
jogador experiencia um videojogo:

a) 77% Canal visual diegético, relativo aos níveis de compreen-
são dos conteúdos, por via dos elementos do mundo jogável, quer 
sejam narrativos ou o grafismo visual apresentado;
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b) 14% Áudio, especificando que dentro deste canal, 48% da in-
formação áudio é proveniente do diálogo e falas, 31% do ambiente 
sonoro e efeitos de som e 21% pela música, nomeadamente pelo 
seu dinamismo representante de um determinado cenário; 

c) 9% Háptico, relativo ao tato, tal como vibração do comando 
quando se dispara uma arma, criando uma relação física com o 
mundo jogável. Dependendo da consola, é um canal pouco solicita-
do, em que 89% das vezes serve como gerador de feedback para o 
jogador e 11% como auxiliador de decisão.

A Extra Credits (2014) (105) apela que para um jogador se en-
volver num mundo virtual, necessita considerar a experiência en-
riquecedora, pertinente e credível. A introdução de uma peça de te-
atro é feita pelo levantamento da cortina, permitindo que o público 
entenda o começo da peça, tornando os atos plausíveis e credíveis, 
de acordo com aquele ambiente. A transposição para este “círculo 
mágico”, referido pelo autor, é dado por um elemento transitório 
presente na estória e interface, podendo ser:

a) Audível, pois a música pode estabelecer essa ligação entre o 
mundo real e virtual, evocando emoção ou estabelecendo um am-
biente ou atmosfera. Filmes do realizador Stanley Kubric como 
2001: A Space Odyssey (1968) ou A Clockwork Orange (1971) ou 
até jogos como Rock of Ages (2011) utilizam a imponência e tom da 
música para a envolvência do público.

b) Aspetos visuais, pelo desenho de algo 
no mundo jogável, muitas vezes algo fora do 
comum, que exceda as expectativas, despo-
letando fascínio e curiosidade. O videojogo 
Jouney (2012) (figura 36) utiliza a solidão 
do deserto para transmitir leveza visual e 
embeber o jogador num ambiente lírico. 
Outros jogos, como Legend of Zelda (1986), 
utilizam exatamente a metodologia oposta, 
imersão de vários elementos fora do co-
mum, sendo que a sua disposição e compo-
sição pode contribuir para um a curiosida-
de do aprofundamento desse mundo;

(105) Extra Credits 
(2014) The Magic Circle 
- How Games Trans-
port Us to New Worlds, 
acedido 11 Jun 2014 
<https://www.youtube.
com/watch?v=qZ-
EY9gTsgU>

FIGURA 36
Journey.
Shagma (2012) le 
Voyage d’Usul vu par 
le Shagma, acedido a 
11 Jun 2014 <http://
shagma.unblog.fr/>
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c) Curiosidade, um mundo que apele à exploração e ao desejo de 
compreensão dos seus mistérios e componentes permite que o jo-
gador desvie a atenção de alguns problemas ou gralhas do jogo, fo-
cando-se apenas na solução e exploração do jogo. Assassin’s creed, 
(2007) retrata datas históricas marcantes, mas, simultâneamente, 
introduz elementos e situações que destoam da realidade, des-
poletando curiosidade no jogador, levando-o à exploração destes 
acontecimento, dentro e fora do jogo (sites, vídeos, fóruns, chats, 
debates, entre outros).

Entendemos que a envolvência num jogo depende de vários fa-
tores como a hora e local de jogo, como por exemplo experiência 
entre um jogo num ambiente confortável e acolhedor, ou o mesmo 
num ambiente stressante, ou que proporcione distração. Rebelo, 
F. (2014) (106) adiciona fatores que influenciam a experiência do 
utilizador, nomeadamente a sua envolvência e satisfação, tal como 
o estado de espirito e emocional, experiências anteriores e precon-
ceitos, propriedades do jogo, contextualização da utilização e ex-
petativas (medíveis através de inquéritos preliminares).

3.3.6. Controlos e Heads-up Display

Fagerholt, E. & Lorentzon, M. (2009) explicam que os controlos e 
jogabilidade (gameplay) são um meio de descrição específica das 
decisões do jogador num mundo fictício, sendo o controlo e par-
ticipação a grande diferença entre um videojogo e um filme. Este 
meio de interação invisível (alheando-se qualquer elemento gráfi-
co ou sonoro) faz a transição entre jogador e jogo, sendo o retrato 
da experiência global.

A narrativa e ações em Pyro’clock exigem que o controlo de uma 
personagem e interação com os objetos presentes no ambiente, e 
outras personagens em tempo real (ao invés de um jogo por tur-
nos), seja executado num espaço e tempo limitado provenientes 
dos obstáculos e dificuldades que lhe são apresentados, transmi-
tindo assim sensações de tensão e urgência, pautados por um rit-
mo frenético e risco eminente, retratando uma situação real.

(106) Rebelo, F. (2014) 
Investigação em Us-
abilidade e UX usando 
Realidade Virtual, Ergo 
UX, Lisboa
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Após a definição e enquadramento das mecânicas de jogo com a 
dificuldade, desafios, recompensas, narrativa, ligação emocional e 
objetivos, definimos que a jogabilidade, nomeadamente os contro-
los para plataforma móvel touchscreen, serão ativados pelo toque 
direto no local pretendido, havendo também a possibilidade do ar-
raste do dedo, acionando o movimento especial, dependendo da 
personagem. No decurso do jogo, a progressão do jogador será re-
compensada com novos níveis e novas mecânicas, refletindo novas 
formas de interação com o mundo jogável.

Uma vez que o mundo jogável, personagens e jogabilidade estão 
definidos, o HUD ou heads-up display (ver glossário) é introduzido, 
caso necessário. Fagerholt, E. & Lorentzon, M. (2009) caracterizam 
o interface gráfico HUD como um elemento simbólico de auxílio ou 
enfatização, utilizado para descrever uma ação, narrativa, atributo, 
ou um elemento que não faz parte do mundo jogável, mas é de ex-
trema importância para a sua compreensão e adaptação.

Dependendo da função pretendida, o HUD pode descriminar 
qualquer aspeto do jogo, como a quantidade de vida, o arsenal dis-
ponível, representação do mapa ou até diálogo.

A sua presença não deve destoar do grafismo geral, para que a 
atenção do jogador recaia na ação. Por outro lado, existem jogos, 
ou situações, onde o HUD é propositadamente evidenciado para 
que este enfatize uma ação, como a aquisição de um novo item ou 
uma frase, como os balões de diálogo em Pyro’clock (figura 37).

FIGURA 37
HUD, balão de diálogo. 
Fonte: autor
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Este interface em forma de diálogo das personagens, introduz, 
relembra, transita e conclui ações no decurso do jogo, proporcio-
nando uma sequência lógica e contínua, apelando à interação com 
o ambiente. Este é o único elemento gráfico que não necessita de 
se adequar à perspetiva utilizada no jogo (neste caso isométrica), 
pois o jogador depreende que não faz parte do mundo jogável, sen-
do um elemento extra.

O mecanismo de criação e inserção do HUD no ecrã de visuali-
zação é idêntico a de um elemento (estático ou dinâmico), diferen-
ciando aspetos temporais e espaciais, podendo apenas ser intro-
duzido num intervalo temporal e deslocar-se consoante a visão do 
jogador.

Devido à simplicidade estética e jogável, e ao facto de ser um 
jogo de tentativa e erro, considerámos desnecessária a abundân-
cia de HUD, pois as regras do jogo devem ser intuitivas e de fácil 
compreensão, recriando a atmosfera escolar, sem contribuir para 
possíveis distrações visuais, principalmente durante a evacuação, 
onde pretendemos que o caminho seja lembrado.

A ausência de HUD também pode facilitar o desenho de um ce-
nário numa situação tensa credível, recriável no mundo real. Deste 
modo, considerámos a inserção de HUD apenas em casos de neces-
sidade, como diálogo (figura 37) e tutoriais, instruindo o jogador 
do manuseamento de controlos. Para tal, é necessário, previamen-
te, definir um padrão e regras base, para que o próprio jogador as 
entenda enquanto joga.

Também é crucial que as personagens expressem com clareza 
as emoções, de modo a influenciar as decisões do jogador (ex. um 
adversário deve expressar dor quando recebe dano, para que o jo-
gador entenda que deve repetir o procedimento).

Exemplos como Assassin’s Creed (2007) têm progressivamente 
diminuído a quantidade de HUD, embebendo-a nas mecânicas de 
jogo ou explicando-as durante a narrativa, contribuindo para uma 
experiência concentrada e tensa. Para tal, é necessário que o jogo 
seja autoexplicativo a nível visual e narrativo e para evitar confu-
sões. Convém que a instrução seja esporádica, dando tempo para a 
assimilação da informação e teste das mecânicas de jogo, contendo 
ações semelhantes o suficiente para serem reconhecidas e replica-
das pelo jogador durante todo o jogo (107).

(107) Extra Credits: 
Tutorials 101 (2012) 
Extra Credits, acedido a 
24 Jun 2014
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Os tutoriais ou níveis 0, servem como primeira introdução à narra-
tiva, jogabilidade, interação e ambiente, ou seja, o jogador aprende 
enquanto no decurso do jogo. Esta abordagem tem-se mostrado 
muito popular na última década, pois o jogador tem uma experi-
ência contínua do jogo, evitando quebras de concentração e mo-
tivação. Com esta abordagem, o conceito típico de manual de ins-
truções impresso em papel perdeu importância pois tonou-se uma 
redundância do que será aprendido durante o jogo (108).

A transmissão de conhecimentos a partir de um tutorial pode 
ser difícil, sem qualquer descrição textual. Mega Man X (1993) evi-
ta a abundância de HUD, embebendo as instruções dos controlos 
nas mecânicas e narrativa, sendo que todos os atributos, movimen-
tos e ações que são utilizados durante a experiência são introdu-
zidos no primeiro nível, durante os primeiros momentos, usando 
alguns princípios base (109):

a) Apresentação da personagem antes de ser jogável mostran-
do à partida as suas capacidades. Utilizámos esta característica na 
produção do menu inicial, introduzindo a personagem, controlos e 
inventário;

b) Cria situações, “encurralando” o jogador, oferecendo apenas 
uma saída, uma solução, induzindo o jogador para a aprendizagem 
do conteúdo transmitido. O jogador é conduzido para novos desa-
fios e soluções que, não sendo obviamente explícitas, são a única 
alternativa plausível;

c) O jogador tem a oportunidade e liberdade para errar sem ser 
“punido” ou perder, por exemplo fornecendo vida suficiente à per-
sonagem jogável para que esta entenda como derrotar um adver-
sário ou caso perca, não ter de repetir o nível inteiro apenas para 
ultrapassar aquele obstáculo. A introdução de qualquer novo ele-
mento implica o desconhecimento por parte jogador. Para tal, Mega 

Man X fornece tempo e espaço suficiente para que este assimile a 
informação, reflita e deduza antes de executar qualquer ação;

d) A introdução de desafios é progressiva. O jogador terá ape-
nas de adaptar novas e mais complexas estratégias para os solu-
cionar, fazendo uma aprendizagem contínua e calculada. No final 
de alguns níveis, são introduzidos mini-bosses, vilões secundários 

(108) James Paul Gee 
on Learning with Video 
Games (2012) James 
Paul Gee, Edu, EUA, ace-
dido dia 24 Jan 2014
<http://www.youtube.
com/watch?v=JnEN2
Sm4IIQ&feature=yout
u.be>

(109) Sequelitis - Mega 
Man Classic vs. Mega 
Man X (2011) Egorap-
tor, acedido a 29 Abr 
2014
<https://www.
youtube.com/
watch?v=8FpigqfcvlM>
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que testam as capacidades aprendidas pelo jogador ao longo da 
experiência do nível. Estes vilões são o culminar do nível, fazendo 
parte de um conjunto maior, o boss final, ou vilão que simbolizará 
o ultimo obstáculo do jogo antes da vitória.

Baseámo-nos nestes exemplos para conceber os tutoriais dos 
controlos e ações presentes no guião de Pyro’clock (anexo D). Visto 
ser um jogo para ecrã tátil, os controlos de movimento facilmen-
te são deduzidos e testados como o toque direto do dedo no local 
pretendido. 

Para além do diálogo, necessitámos implementar HUD para 
ações de aprendizagem e evidenciação, inserindo elementos visu-
ais sugestivos, destacando-se do ambiente envolvente. São eles: 

FIGURA 38 
HUD, atrevessamento 
da passadeira. Fonte: 
autor

a) Atravessamento da passadeira. Intro-
duzido no início da experiência, no exterior 
da escola, o jogador necessita atravessar a 
estrada, sinalizada com um poste informa-
tivo de passadeira para peões. Ao atraves-
sá-la, surge um círculo vermelho estático 
do lado direito da personagem, sugerindo 
que o jogador deve-lhe tocar. Ao clicar, a 
personagem olha para a direta e automati-
camente surgirá outro ponto na esquerda, 
repetindo e posteriormente à direita nova-
mente.

Este processo remete para a metodo-
logia utilizada para o atravessamento da 
passadeira na sequência direita-esquerda-
direita (figura 38). Ao finalizar este pro-
cesso os carros param, deixando o jogador 
atravessar, mostrando que procedeu cor-
retamente. Caso o jogador não complete a 
sequência corretamente, não conseguirá 
atravessar passadeira devido veículos e di-
versos  transeuntes, tendo de repetir o pro-
cesso.
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b) Empurrão. Depreendemos que pouco 
tempo após o atravessamento, a experiên-
cia do controlo acionado já foi assimilada, 
estando ainda presente na memória do 
jogador. Considerámos, então, ser a altura 
ideal para a introdução do segundo contro-
lo de movimento, utilizando o mesmo HUD, 
adaptado para transmitir movimento. No 
nível 0, ao ser interpelado pelos bullies, o 
jogador necessita aprender um movimento 
novo, arrastando o dedo na direção preten-
dida para que a personagem dê um leve sal-
to aliado a um empurrão. Tal como no atra-
vessamento da passadeira, necessitamos 
de transmitir essa informação, sugerindo a 
ação que acompanhará o jogador durante o 
decurso do jogo.

A figura 39 evidencia a interação e feed-

back que o HUD pode fornecer ao jogador 
pois encontra-se diretamente entre a per-
sonagem jogável e o adversário (introduzi-
do na narrativa), induzindo que a ação se 
desencadeará entre ambos. As setas evi-
denciam a direção pretendida, tal como o 
círculo, anteriormente introduzido, que 
simboliza o início da ação, neste caso atra-
vés do arraste do dedo na direção indicada. 
A coerência do grafismo durante a experi-
ência de jogo permite uma familiarização e 
associação mais rápida e intuitiva da ação 
pretendida;

FIGURA 39
HUD, tutorial de empur-
rão. Fonte: autor
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c) Cinco missões do Diretor. No último 
nível, o jogador percorre a escola tentando 
evitar o incêndio. Este objetivo é dividido 
em cinco mini missões, completas por or-
dem arbitrária. Para que o jogador tenha 
constante conhecimento do objetivo, tal 
como as missões completas/incompletas, é 
inserido um HUD simples, que não destoe 
com o ambiente e a imagética/ tipografia 
utilizada sob a forma de texto, evidenciando 
o número de tarefas completas em função 
das cinco tarefas a completar (figura 40).

FIGURA 40
HUD, evidenciação do 
número de tarefas.
Fonte: autor

Alterações imprevistas no protótipo forçaram a introdução de 
HUD. O início da primeira fase da quasi-experiência foi calendari-
zado para dia 5 de Maio 2014, segunda-feira, possibilitando uma 
semana na qual o protótipo seria distribuído e utilizado pelos vá-
rios alunos que compõem a amostra. Para respeitar esse prazo, o 
programador abdicou da introdução de elementos como o fogo, es-
colhendo uma versão mais prática do mesmo, devido à sua rapidez 
na inserção. Algumas personagens figurantes, objetos, adereços, 
movimentos e interações foram descartados pelo mesmo motivo, 
fornecendo apenas o necessário para a compreensão do nível e o 
seu gameplay.

Concordamos que estas mudanças podem deturpar a experiên-
cia de jogo ambicionada anteriormente. No entanto, as bases de 
jogo, a ideologia, grafismos e objetivos são facilmente transpostos 
e entendidos pelo jogador ou observador.

O objetivo pretendido no modelo guião inicial, abordado no tex-
to anterior, é facilitar a aprendizagem de controlos e conteúdos, 
numa forma intuitiva, permitindo desafiar a destreza e conheci-
mentos do jogador. Para tal, concebemos que os controlos para 
smartphone seriam simples, utilizando apenas o toque direto para 
oito possibilidades de direção e o arrasto do dedo para acionar o 
movimento especial da personagem (empurrão ou disparo do ex-
tintor). Estes dois movimentos seriam suficientes para interagir 
com o mundo jogável e personagens, como arrastar objetos, em-
purrar adversários, apagar incêndios, entre outros.
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Na produção do protótipo, necessitámos alterar a plataforma, para 
computador fixo, devido aos resultados do inquérito aplicado às 
escolas ESS e RS (anexo B), demonstrando que os alunos deste 
universo estão mais familiarizados com o computador tradicional, 
havendo pouca adesão a smartphones. Visto os alunos apenas po-
derem jogar dentro de algumas salas de aula, escolhemos testar o 
Pyro’clock nessa plataforma, facilitando de meios de jogo.

Sendo a plataforma anterior (smartphone), acionada com o to-
que, a sua alteração forçou a mudança dos controlos, para modelo 
de teclado. Este aspeto foi discutido com o programador, tal como 
outros elementos do IST, consentindo que deveríamos incluir mais 
que um controlo, além das setas de direção, e respetiva combina-
ção de duas para as diagonais, adicionando também as teclas Z, X e 
C para interação com o meio.

Para a sua distinção, necessitámos introduzir HUD inicialmente 
imprevisto, nomeadamente um raio de cor que aciona uma deter-
minada reação nos alunos que nela se encontram (figura 41). A 
harmonia do jogo entre as três teclas dita a prestação do jogador, 
sendo elas:

a) Botão C emite um raio verde, acelerando o ritmo dos alunos 
que se encontam dentro do mesmo. Esta opção permite que cada 
aluno ande mais rápido. Em contrapartida, os valores de estamina 
(resistencia física) descem progressivamente, aumentando as pro-
babilidades de pânico e dispersão;

b) Botão X, raio amarelo, ação oposta da anterior, abrandando o 
ritmo dos alunos. Acioná-lo, permite manter a coesão da fila e evita 
dispersões por parte de indivíduos. O abrandamento dos alunos 
em demasia prejudica a pontuação final devido ao tempo dispen-
dido;

c) Botão Z emite um raio branco com transparência para apa-
ziguar os alunos dispersos, direcionando-os de volta para a linha. 
Esta função é acionável a cada três segundos para que o jogador 
seja obrigado a ciar uma estratégia que otimize o uso da mesma, 
passando por norma, pela união da turma em fila para que o raio 
abranja mais alunos. Caso contrário, o jogador poderia apenas ace-
lerar infindavelmente a turma, negligenciando os alunos, pois o 
apaziguamento seria instantâneo, evitando a sua dispersão.

FIGURA 41
HUD raio, protótipo 
Pyro’clock.
Fonte: autor
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A escolha das cores dos raios teve dois critérios. O botão Z, de apa-
ziguamento, foi pensado com uma cor neutra, leve e suave, que não 
contraste com o fundo, como uma analogia ao ar. Para a colorização 
do raio verde e amarelo (C e X), baseámo-nos em na simbologia da 
cor de Hayter, C. (1813) e na definição de Cardoso, A.M. (2013) so-
bre sinalética, nomeadamente nos semáforos das passagens para 
peões. 

Visto o público-alvo se tratar adolescentes, presumimos que já 
integrados na sociedade, onde muitos deles estudam o código da 
estrada ou até têm carta de condução, cremos que cor verde seja a 
mais sensata para aceleração. Esta aceleração significa liberdade e 
permissão para andar, uma suposição que não há perigo e é seguro 
prosseguir.

Necessitámos de distinguir esta cor do resto dos verdes, princi-
palmente da relva no chão do mapa, escurecendo um pouco o raio 
para se distinguir, sem destoar da estética ambiental.

Por sua vez, a cor amarela simboliza cautela ao prosseguir. Ver-
melho, sendo uma cor agressiva e de destaque é atribuído a perigo 
e paragem total, por vezes brusca, o que não é a mensagem que 
pretendemos transmitir. Amarelo é a cor indicada visto o jogador 
apenas poder abrandar o ritmo dos alunos e não estagnar por 
completo. Também escurecemos a cor do raio amarelo para que 
seja visível nos locais onde esta cor predomina.

A apresentação de apenas um segmento da estória (nível 2) sig-
nifica que o jogador está alheio à sequência narrativa, portanto, 
necessitámos de improvisar e definir a apresentação das variáveis 
de vitória, ou seja o elemento de recompensa pelo acabamento do 
nível. No jogo, no final de cada nível é atribuída uma pontuação 
mediante a prestação do jogador, medida pelo tempo utilizado e 
objetivos completos.

Concebemos este sistema como uma tabela, exibindo a pontua-
ção atual e o record pessoal, surgindo uma frase apreciativa, mu-
dando consoante a discrepância entre pontuações como “Ahh, al-

most!” (110) ou “You could do better” (111). No caso de ultrapassar o 
record, o texto “Record Broke” (112) ou “New Record” (113) seria evi-
denciado. Mas mais importante, o completamento do nível permite 
o seguimento da estória, sendo que neste protótipo, essa evolução 
é inexistente, logo necessitamos de introduzir um elemento extra.

(110) T.L. “Ahh, quase!”

(111) T.L. “Podes fazer 
melhor”

(112) T.L. “Recorde 
quebrado”

(113) T.L. “Novo Re-
corde”



100

Considerámos a introdução do dístico de 
sala, um elemento que remete ao dístico 
real (figura 42), obrigatoriamente preen-
chido pelo professor durante a evacuação e  
posteriormente entregue ao órgão de ges-
tão para que o número de alunos e respeti-
vas turmas sejam contabilizados. 

Baseámo-nos no grafismo do dístico 
acima enunciado, adequando as caixas de 
preenchimento à temática do jogo e ao pú-
blico-alvo, nomeadamente, a pontuação fi-
nal, atribuída segundo parâmetros tempo-
rais e número de alunos salvos. Alteramos 
a tipografia e disposição, assemelhando-se 
aos outros tipos de HUD, mas mantivemos 
a estrutura, mensagem e estética do dístico 
real (figura 43).

A alteração dos parâmetros do dístico 
real deve-se também à sua redundância e 
trivialidade segundo o ponto-de-vista do 
jogador, nomeadamente alunos. Assim, jun-
támos os dois tópicos de contagem de alu-
nos (inicial e final) num único parâmetro, 
número de alunos a salvo.

Para evitar confusões acerca da chegada 
e saída de alunos, e evidenciar os fatores 
de pontuação a que o jogador será sujeito, 
resolvemos introduzir, apenas para este 
protótipo, HUD simples explicativo (figura 
44) como fornecedor de feedback durante a 
experiência. Este fator foi introduzido devi-
do à falta de narrativa do protótipo, pois ao 
iniciar, o jogador não entende por inteiro o 
contexto, ou objetivos.

FIGURA 42
Dístico de sala real ESS.
Fonte: autor

FIGURA 43
Dístico de sala, protóti-
po Pyro’clock.
Fonte: autor

FIGURA 44
HUD dos fatores de pon-
tuação no protótipo.
Fonte: autor
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A cor deste HUD altera-se, consoante a prestação do jogador. Ao 
iniciar o jogo, os três fatores encontram-se preenchidos e em cor 
verde, simbolizando relaxamento, segurança. À medida que o jogo 
se desenrola, alguns parâmetros serão alterados devido a passa-
gem do tempo, perca de vida ou de alunos, logo introduzimos um 
degradé evolutivo, de verde a vermelho, induzindo tensão e noção 
de perigo eminente.

Consoante prestação do jogador, o dísti-
co é carimbado (figura 45 e 46) sendo, no 
caso de sucesso, recompensado com um ca-
rimbo verde, de aprovação, ou, no caso de 
chumbo, vermelho.

As variáveis de derrota e consequente-
mente do carimbo vermelho são estipula-
das pela morte direta do jogador, a perca 
de metade dos alunos e o esgotamento do 
tempo. Cada variável é independente, sen-
do que o jogador apenas necessita de uma 
para perder o jogo, podendo retomá-lo de 
seguida.

A escolha do carimbo provém da ideia de 
nota estampada, como se o próprio diretor 
estivesse a avaliar a prestação do jogador, 
situação que acontece na realidade, entre 
professores e diretores. Considerámos a 
ideia de carimbo como aprovação/chumbo, 
adequada, pois é concebível em muitas si-
tuações como a aprovação em testes, vistos 

FIGURA 45
Carimbo de aprovação 
do dístico no dístico de 
sala Fonte: autor

FIGURA 46
Carimbo de chumbo 
do dístico no dístico de 
sala. Fonte: autor

em passaportes, identificações e muitas outras situações.
Perrota I. (2005) e Routila, S. (2002) proporcionaram-nos um 

mrlhor entendimento sobre a tipografia. Deste modo, escolhemos 
o tipo de letra Stencil Std Bold, para a palavra apresentada no carim-
bo, pois, sendo uma letra com corpo grosso, partida e serigrafada, 
assume-se como pesada, imponente e autoritária, assemelhando-
se à tipografia utilizada e campos de treino militares. A repartição 
da letra provoca uma descontinuidade, sem afetar a leitura, indica-
da para mensagens curtas e impactantes, podendo ser implemen-
tada no grafismo de um carimbo desvanecido.
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Esta condição de vitória utilizada no protótipo levou-nos a apro-
fundar o último tópico nos modelos Rollings, A. & Adams, E. (2003), 
e Tayor, C. (1999)(114) e Adams, E. (s.d)(115) dificuldade das mecâ-
nicas de jogo devem enquadrar-se com o público e recompensar 
o jogador pela vitória, ao invés de punir a derrota, demostrando 
ao jogador que existem recompensas pelo completamento do jogo, 
deixando espaço para imaginação sobre o mesmo. Pretendemos 
que o protótipo seja cativante, para que os alunos jogadores cons-
tituintes da amostra aprendam os conteúdos, e não se sintam des-
motivados ao perder. Pelo contrário, deve-se fomentar a competi-
tividade interna de cada individuo pelo aprimoramento das suas 
capacidades.

3.3.7. Dificuldade

Why don’t they make difficult games anymore? People believe diffi-

cult don’t sell, but this is false, games that punish don’t sell. (116)

O grau dificuldade de um videojogo é dependente das regras pelas 
quais se rege. A mesma fonte (116) exemplifica Dark Souls (2011), 
caracterizando-o como um jogo que “apenas obedece às suas pró-
prias regras”, onde o grau de imprevisibilidade é bastante elevado, 
escasseando regras consistentes e estipuladas no decurso do jogo, 
quer a nível da jogabilidade ou dos elementos que a compõem, 
tornando-se demasiado difícil de prever, podendo provocar frus-
tração no jogador. O inverso desta situação, com situações previ-
síveis, pode provocar um sentimento de facilidade, podendo criar 
monotonia, por falta de desafio.

É necessário diferenciar um jogo difícil de um jogo punitivo. A 
saga do Assassin’s Creed, utiliza uma metodologia mista onde o jo-
gador tem o objetivo principal para o qual necessita de percorrer 
passos específicos. Caso não consiga utilizar a abordagem ideal, 
lentamente são inseridos elementos que dificultam a vitória, sem 
impedir o sucesso da mesma. O jogador tem sempre oportunidade 
de completar os objetivos, tendo apenas de readaptar estratégias 
consoante a situação.

(116) T.L. “Porque já 
não se fazem jogos 
difíceis? As pessoas 
acreditam que jogos 
difíceis não vendem, 
mas isto é falso, jogos 
punitivos não vendem.”
Extra Credits: When 
Difficult Is Fun (2013)
Extra Credits, acedido a 
14 Fev 2014
<http://www.
youtube.com/
atch?v=ea6UuRTjkKs>

(114) Taylor, C. (1999) 
Chris Taylor Game De-
sign Document Sample, 
acedido a 5 Fev 2014
<http://www.runaway-
studios.com/articles/
chris_taylor_gdd.asp>

(115) Adams, E. (s.d) 
The Designer’s Note-
book, acedido a 19 Mar 
2014
<http://www.designer-
snotebook.com/>
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A mesma fonte explica que a dificuldade também passa por ofe-
recer ao jogador ferramentas necessárias e suficientes para com-
pletar os desafios e opções de escolha para que encare o problema 
de várias maneiras, permitindo a reflexão sobre o erro e melhoria 
da prestação por parte do jogador (pensamento em vez de repeti-
ção). 

 “An uninformed choice isn’t actually a choice at all” (117). Uma 
escolha pré-definida pelo designer não é uma escolha arbitrária 
para o jogador. É necessário ceder alguma liberdade para que haja 
a ilusão de escolha, exploração, versatilidade e inovação, o que sig-
nifica que tudo tem que ser subtilmente auto- explicativo para que 
o léxico não se torne aleatório.

Para evitar um jogo punitivo, o discurso deve ser contínuo e ca-
tivante, diminuindo o tempo de iteração ou repetição. Caso um jo-
gador falhe um desafio, o recomeço do jogo desde o início pode ser 
uma abordagem monótona, que proporciona uma quebra e fomen-
ta a redundância, a menos que seja possível nova abordagem ou 
que esta seja rápida a completar, como em Super Meat Boy (2008).

A Extra Credits (2013) diferencia dificuldade de complexidade, 
apelando que a usabilidade e fácil compreensão das ferramentas 
ao dispor jogador, permitem uma maior variedade de desafios que 
lhe podem ser apresentados. As ferramentas e controlos devem 
ser explícitos e fáceis de utilizar para que tanto o jogador como 
o designer possam confiar nelas para completar os desafios, pois 
um movimento que o jogador não utilize constantemente, nem faz 
sentido estar no jogo. Introduzem o papel do designer afirmando: 
“As a designer, you do not want you to defeat your players, you want 

them to overcome and succeed the challenges you’re setting before 

them. Your goal is to get the player so invested, so engaged that he 

wants to beat your game, even so being difficult”(118).

A dificuldade de um jogo não é visível, mas sentida, no entanto é 
possível transmitir a sensação de tensão e urgência que poderão 
condicionar a prestação do jogador devido ao nervosismo. O au-
mento da velocidade, o aumento gradual de elementos, o som e até 
a cor alteram repentinamente o grafismo do jogo e o ambiente en-
volvente, remetendo o jogador para uma situação totalmente nova 
e desconhecida. 

(117) T.L. “Uma escolha 
desinformada não é de 
todo uma escolha”
Extra Credits: When 
Difficult Is Fun (2013)
Extra Credits, acedido a 
14 Fev 2014
<http://www.
youtube.com/
atch?v=ea6UuRTjkKs>

(118) T.L. “Como de-
signer, não queres que 
derrotar os jogadores, 
queres que eles ven-
çam e tenham sucesso 
com os desafios que 
definiste. O objetivo é 
fazer com que o jogador 
invista e fique tão 
envolvido que queira 
vencer o teu jogo, 
mesmo seja difícil”
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Priestman C. (2013) (119) exemplifica a simplicidade de jogo em 
You Can’t do Simple Math Under Pressure, 2013, pois desafia o jo-
gador começando pelo título que tão prontamente nega capacida-
des matemáticas, criando automaticamente uma empatia e relação 
pessoal onde o jogador se sente gozado e pretende a todo o custo 
derrotar o jogo. Começando com simples equações, progressiva-
mente a música acelera e é introduzida uma barra que rapidamen-
te aumenta, criando a ideia de escasseio do tempo. Na verdade, a 
dificuldade das equações pouco aumenta, é apenas o jogo entre 
a aceleração da música e da barra que provocam sensação de ur-
gência e stresse, induzindo o jogador à rapidez da resposta. (figura 
86).

Outro método simples de criar tensão é a introdução de um tem-
porizador como um cronómetro, criando um limite temporal que 
o jogador deverá obedecer tendo de utilizar e mudar rapidamente 
as estratégias de jogo consoante a sua situação.

 “If the player feels like he failed, then you failed as a designer” (120)

(119) Priestman C. 
(2013) You Can’t Do 
Simple Maths Under 
Pressure, acedido a 27 
Abr 2014
<http://indiestatik.
com/2013/07/19/you-
cant-do-simple-maths-
under-pressure/>

(120) T.L. “Se o jogador 
sentir que falhou, então 
falhaste como designer”
Extra Credits: When 
Difficult Is Fun (2013)
Extra Credits, acedido a 
14 Fev 2014
<http://www.
youtube.com/
atch?v=ea6UuRTjkKs>

FIGURA 47
Criação visual de tensão 
em You Can’t do Simple 
Math Under Pressure.
Aumnibus Online (2013) 
You Can’t Do Simple 
Math Under Pressure, 
acedido 02 Jul 2014
<http://theaum-
nibus.com/
umnibus/2013/08/14/
you-cant-do-simple-
maths-under-pres-
sure/>
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4. TESTE DO PROTÓTIPO

“É possível descobrir mais sobre uma pessoa numa hora de jogo, 
que num ano de conversação” (Platão) (121)

Utilizando o GDD como referência, necessitámos de um programa-
dor para produzir um protótipo, animando a arte e mecânicas de 
jogo já estipuladas. Nesta fase, o tempo foi um fator crucial, sendo 
que a procura de um programador iniciou em meados de Janeiro, 
prolongando-se até finais de Março, intensificando-se neste último 
mês. Contactámos individualmente onze programadores freelan-

cer e três instituições académicas, no sentido de angariar parcei-
ros para o projeto. Conseguimos uma resposta do IST Taguspark e, 
consequentemente, um programador interessado na realização da 
tarefa de 1 Abril a 4 Maio 2014 (quase um mês) .

Devido a limitações temporais e financeiras, visto a disponibili-
dade do programador ser apenas um mês e sem qualquer tipo de 
pagamento, resolvemos abolir a temática da viagem no tempo e a 
narrativa e cingirmo-nos apenas ao nível 2, relativo à evacuação, 
pois compila as mecânicas de jogo presentes no decurso da estória, 
envolvendo conceitos como rapidez, organização, trajeto e impre-
vistos possíveis.
O mapa deste nível é o exterior da ESS (anexo F), sendo um local 
comum a todos os elementos desta comunidade escolar, dada a 
possibilidade de haver aulas em edifícios distintos. Por este facto, 
entendemos ser o mapa ideal para testar a associação com a reali-
dade, por parte dos jogadores.

Este mapa é o local principal, pois, além de ter maior amplitude, 
e abertura, que os outros, é onde a maior parte da narrativa decor-
re, podendo-se introduzir e explorar as mecânicas de jogo.

A representação do nível 2 significa que o jogador experiencia 
uma demonstração breve do jogo, sem qualquer introdução ou 
contextualização. Por essa razão, considerámos pertinente alterar 
os aspetos mencionados anteriormente (Controlos e Heads-up Dis-

play).

(121) Citador (2014) 
Platão, acedido a 16 Set 
2014
<http://www.citador.
pt/frases/citacoes/a/
platao>
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Uma vez os elementos a amostra estarem 
familiarizados com o jogo em computado-
res, durante algumas aulas, escolhemos a 
plataforma web para a distribuição do pro-
tótipo, devido à facilidade de acesso. Este 
método também facilita maior controlo 
e melhor avaliação das opções, reações e 
escolhas dos alunos dentro do jogo devi-
do à grandeza dos ecrãs. A introdução de 
um jogo, mesmo que apenas um protótipo, 
numa loja virtual implicaria custos que pre-
tendiamos evitar.

De todas as rotas de evacuação possíveis, 
escolhemos desenhar o percurso a partir do 
edifício A, evidenciado a cor azul na figura 
48 e representado no modelo isométrico do 
jogo na figura 49. Consideramos o percurso 
ideal pois, segundo dados apresentados no 
simulacro de dia 16 Dezembro 2013 (sub-
capítulo seguinte), as turmas que partiram 
deste edifício demoraram mais tempo, que 
as restantes.

Sendo o percurso mais longo e moro-
so, pretendemos que a implementação do 
protótipo contribua para a diminuição do 
tempo médio percorrido pelas turmas, va-
lidando o uso do videojogo como meio de 
transmissão de conhecimentos e aplicação 
dos mesmos num caso especifico.

No protótipo, esta rota é percorrida pelos 
alunos figurantes (ver anexo G) e o jogador, 
que controla o professor, cria estratégias 
para a organização da turma, mantendo-a  
coesa, e evitando que o pânico e dispersão  
dos seus alunos impeçam-no de alcançar 
ponto de encontro (figura 50).

FIGURA 48
Rotas de evacuação da 
ESS. Fonte: autor base-
ado na planta geral do 
plano de emergência 
da ESS.

FIGURA 49
Rotas de evacuação ESS 
inseridas no mapa do 
Pyro’clock. Fonte: Autor 
baseado na planta geral 
do plano de emergência 
da ESS.

FIGURA 50
Protótipo, fila de alu-
nos coordenada. Fonte: 
autor
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A dispersão dos elementos constituintes da fila é o resultado das 
variações entre o fator pânico, estamina e stresse, dependendo da 
estratégia tomada pelo jogador. A figura 51 demonstra as varia-
ções dos parâmetros consoante as diferentes situações das perso-
nagens (calma, cansaço e perigo).

As reações de cada figurante, causadas pelo stresse, são deriva-
das da má estratégia, nomeadamente incapacidade do jogador em 
manter a coesão da fila durante o percurso, tendo repercussões 
notórias âmbito de jogo (figura 51 e 52).

A velocidade que as personagens figurantes percorrem a rota 
de evacuação, afeta diretamente a sua estamina, aumentando o seu 
stresse e criando maior probabilidade de pânico e dispersão. No 
caso de dispersão de um aluno (personagem), o jogador terá de 
alterar de estratégia e redobrar os esforços, apaziguando os alunos 
dispersos, enquanto evita que outros alunos dispersem, necessi-
tando de percorrer uma área muito maior. 

Com isto, pretendemos induzir, no jogador, 
preocupação com a totalidade dos alunos, 
abordando-os como um grupo coeso, cons-
tituído por indivíduos com características 
e necessidades diferentes, tendo de lidar 
com as personagens de formas distintas, 
acalmando os mais velozes e acelerando os 
mais lentos.

Para tal, terá que percorrer e controlar 
os extremos da fila, nomeadamente o líder 
de turma, primeiro elemento da linha e alu-
nos com menor capacidade de acompanha-
mento.

FIGURA 51
Alteração dos valores 
dos figurantes em situ-
ações distintas. Fonte: 
autor

FIGURA 52
Protótipo, fila de alunos 
dispersa. Fonte: autor
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Ao utilizar a estratégia correta, o jogador controla melhor o per-
curso, visionando nitidamente o trajeto, podendo concentrando-
se na melhoria da performance no jogo. O inverso, ou seja, uma 
má performance, derivada da dispersão dos alunos, implica que 
o jogador tem que abdicar da rota para socorrer alunos individu-
almente, podendo perder a noção de trajetória. Isto significa que 
o jogador apenas consegue vencer e melhorar a sua prestação se 
utilizar os procedimentos de incêndio corretos.

Para testar a aprendizagem e recriação dos conhecimentos in-
seridos no protótipo, por parte do público, realizámos uma experi-
ência dividida em duas fases distintas.

Primeiramente, necessitamos, de recolher dados sobre as pres-
tações das turmas da ESS, durante um primeiro simulacro (16 Dez 
2013). Estes dados servem como elemento comparativo com os 
resultados de um segundo simulacro, após a implementação do 
protótipo, num grupo de amostra (15 Maio 2014).

Considerámos o distanciamento temporal entre esta recolha de 
dados e a experiência indicado, evitando que os alunos da ESS des-
confiassem da natureza do teste. Também necessitámos conciliar 
as datas com os interesses do órgão de gestão da escola.

4.1. Primeiro simulacro

“Salienta-se, assim a importância da realização semestral (1º e 2º 
períodos) de um exercício de evacuação das instalações. De 3 em 
3 anos devem ainda ser realizados simulacros com a colaboração 
dos Bombeiros e da Proteção Civil que, em conjunto com a Direção 
das escolas, definem o cenário mais adequado. É aconselhável a re-
alização de um simulacro logo após a elaboração do plano” (122)

A escolha do simulacro, como método de teste do protótipo na 
transmissão de conhecimentos, derivou da sua obrigatoriedade 
durante o ano letivo, sendo uma oportunidade de investigação, re-
querendo apenas pouco tempo aos professores e órgãos internos. 
Consideramos necessário averiguar qual a perceção que cada alu-
no possui, sobre o seu conhecimento dos procedimentos e  a forma 
como adquiriu essa informação.

(122) Município de 
Lisboa (2005) Plano de 
prevenção e emergência 
para estabelecimentos 
de ensino, Câmara Mu-
nicipal de Lisboa- De-
partamento de Proteção 
Civil, Serviço Nacional 
de Bombeiros e Pro-
teção Civil. acedido a 07 
Jun 2014
<http://www.tinoni.
com/pais_educadores/
PUBLICAcoES/PPEEE_
Div.pdf>>
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Do total dos inquiridos, em ambas esco-
las, 30% considera desconhecer os proce-
dimentos, enquanto dos 70% restantes, 
quase metade reconhece o simulacro como 
método de aprendizagem. Analisando cada 
escola, a maioria dos alunos da RS consi-
deraram a comunicação oral, por parte do 
professor, como o método mais eficaz, en-
quanto na ESS, o simulacro é considerado o 
meio comum de aprendizagem.

Entendemos que o simulacro é um fator 
presente no meio escolar e um método de 
aprendizagem comum, maioritariamente, 
pelos alunos da ESS, permitindo estabele-
cer um elemento de comparação entre co-
municação por meios tradicionais (simula-
cro) ou videojogo.

Inquirimos 59 alunos de duas escolas do concelho de Sesimbra 
(anexo B), nomeadamente 27 da ESS (Escola Secundária de Sam-
paio) e 32 da RS (Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Sorome-
nho), com o objetivo de entender qual o método mais recorrido, 
nestas escolas, para a divulgação dos conhecimentos dos planos 
de segurança.

Na RS, 91% dos inquiridos acreditam conhecer os procedimen-
tos, contrastando com 52% na ESS. Segundo as justificações destes 
alunos, formulámos o gráfico 4 de forma a compreender os meios 
de comunicação mais eficazes.

(123) Município de 
Lisboa (2005) Plano de 
prevenção e emergência 
para estabelecimen-
tos de ensino, Câmara 
Municipal de Lisboa- De-
partamento de Proteção 
Civil, Serviço Nacional 
de Bombeiros e Pro-
teção Civil. acedido a 07 
Jun 2014
<http://www.tinoni.
com/pais_educadores/
PUBLICAcoES/PPEEE_
Div.pdf>

GRÁFICO 4
Meios de comunicação 
do plano de evacuação 
na ESS e RS.
Fonte: autor

Para a compreensão de um simulacro, baseamo-nos numa entre-
vista à corporação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra (anexo 
A), o Plano de prevenção e emergência para estabelecimentos de 
ensino do Município de Lisboa (2005) (123) e o Plano de evacuação 
da ESS (apêndice). Constamos que os planos de evacuação obede-
cem  a protocolos semelhantes, baseados nas fontes anteriormente 
mencionadas.

As questões de segurança escolar emergem em diferentes con-
textos, devendo sempre ter uma avaliação e resposta local em fun-
ção das necessidades sentidas e dos recursos disponíveis.
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Os diferentes enquadramentos das escolas conferem especificida-
des distintas na organização, apesar de existirem características 
comuns como a hierarquia de responsabilidades, objetivos e pro-
cedimentos presentes no projeto educativo e planos de atividades, 
onde estes sistemas internos de comunicação de informação, pos-
suem planos de segurança e parcerias com entidades externas à 
escola.

As mesmas fontes explicam que um simulacro é um teste aos 
conhecimentos dos elementos da comunidade escolar, sejam alu-
nos, pessoal docente ou não docente (auxiliares da ação educativa 
ou funcionários). Tem como objetivos gerais dotar a escola de um 
nível de segurança eficaz, sensibilizando os elementos constituin-
tes para a necessidade de conhecer e praticar procedimentos de 
autoproteção, em caso de acidente, criando uma rotina que pode 
limitar consequências. Atribui também funções e responsabilida-
des a toda a população escolar no cumprimento das normas de se-
gurança, preparação e organização dos meios humanos e materiais 
existentes, garantindo a salvaguarda de pessoas e bens.

Após o evento, pretende-se que a escola tenha transmitido co-
nhecimento real e pormenorizado das condições de segurança do 
estabelecimento escolar e corrija as situações disfuncionais dete-
tadas, adequando ou reformulando o plano de evacuação e preven-
ção em função dos dados adquiridos. 

As mesmas fontes concordam que um plano de prevenção e 
emergência é a sistematização das normas e regras de procedi-
mento, destinados otimizar recursos e evitar ou minimizar os efei-
tos das catástrofes que se prevê possam ocorrer em determinadas 
áreas.

Este caderno de registo de segurança do plano de prevenção, 
exemplificado no apêndice da presente dissertação, caracteriza o 
espaço, apoiando a sua conservação e manutenção, identifica ris-
cos, procede ao levantamento de meios e recursos, estipula regras 
de exploração e comportamento. É um instrumento preventivo e 
de gestão operacional pois indica os riscos, estabelecendo cená-
rios de acidentes. Também organiza e proporciona meios de pre-
venção, e minimização, dos efeitos, combate e fuga dos acidentes.
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Este procedimento permite organizar uma evacuação e interven-
ção, criando rotinas de exercícios de simulacros, evitando possíveis 
confusões, erros, atropelos e duplicação de atuações, permitindo e 
organizando, antecipadamente, a evacuação e intervenção.

O órgão de gestão da ESS calendarizou o seu primeiro simulacro 
do ano letivo 2013/2014 para dia 16 Dezembro 2013, segunda-
feira, o penúltimo dia de aulas do 1º período, tendo a amabilidade 
de nos informar e convidar a participar no evento.

Sendo uma boa oportunidade de recolha de dados inicial, ur-
gentemente formulámos um pequeno pedido formal ao órgão de 
gestão da ESS, requerendo uma câmara de filmar, um cronómetro 
para cada professor e uma turma disponível a filmagem. Anexa-
mos também um exemplar de questionário para inquérito, de ca-
riz exploratório, baseado em Hill, M. & Hill, A. (2002), direcionado 
aos professores, pedindo que classifiquem as prestações dos seus 
alunos durante o simulacro, e um pedido formal de autorização/ 
consentimento de filmagem (Fortin, M. 2003) e visionamento aos 
encarregados de educação dos respetivos alunos da turma 10ºH 
(ver anexo H).

Pelas 9:15 da manhã, durante o intervalo das aulas, distribui-
mos o total de quinze questionários para inquérito aos professores 
presentes na ESS. Estes foram formulados de forma a que o seu 
preenchimento seja contínuo e progressivo, a par da evacuação.

Primeiramente, aborda o toque da sirene, seguindo o alinha-
mento na sala, o percurso e, finalmente, o conhecimento geral. Na 
ultima questão, pedimos que o professor atribue uma cotação geral 
ao comportamento da turma, anote o tempo de percurso e aponte 
alguma observação, caso necessário (anexo H). O tempo é crono-
metrado desde o toque inicial até à chegada do último elemento da 
turma, devendo ser o professor, segundo os protocolos.

Ás 10:15 h, o órgão de gestão soou o alarme de incêndio (três 
toques descontínuos da campainha, acionada manualmente), dan-
do inicio ao simulacro.
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Foi-nos permitido acompanhar e filmar a turma do 10ºH. Seguem-
se alguns frames explicativos do vídeo total realizado. As figuras 
que se seguem (figura 53 à 58), representam a sequência dos pas-
sos recreados pela turma 10ºH, equivalendo à ordem dos procedi-
mentos de incêndio desde antes do toque do alarme à entrevista 
aos funcionários após a contagem dos dísticos de sala.

Após o simulacro, cada turma regressou à respetiva sala e a 
escola voltou à normalidade. Os professores entregaram os ques-
tionários para inquérito preenchidos, assinalando também sua a 
turma, o número de alunos e sala onde se encontravam, de forma a 
facilitar a análise dos dados.

A observação direta deste simulacro contribuiu para o estudo 
do ambiente, espaço, atitudes e procedimentos, caracterizados no 
videojogo. Os dados foram analisados e arquivados (ver anexo H), 
servindo como base para avaliar o progresso após a implementa-
ção de Pyro’clock.

FIGURA 53
Turma 10ºH da ESS em 
aula. Fonte: autor.

FIGURA 54
Depois do alarme, a 
saída em fila da sala de 
aula. Fonte: autor.

FIGURA 55
Professor retira dístico 
de sala detrás da porta. 
Fonte: autor.

FIGURA 56
Percurso desde o bloco 
A, professor na reta-
guarda da linha. Fonte: 
autor.

FIGURA 57
Chegada ao ponto de 
segurança. Fonte: autor.

FIGURA 58
Contagem dos dísticos 
de sala e entrevista aos 
funcionários. Fonte: 
autor.



115

4.2 Implementação do protótipo na ESS

A escolha da ESS (Escola Secundária de Sampaio) como local e seus 
alunos como amostra deve-se à facilidade de comunicação com os 
elementos do órgão de gestão e um conhecimento nosso , prévio, 
das instalações.

A escolha da amostra foi baseada na técnica de amostragem por 
seleção racional de Fortin, M. (2003), dado este ser um estudo com 
algum caráter qualitativo, na medida em que se pretende estudar 
indivíduos com particularidades específicas ou representativos do 
que se pretende observar. Hill, M. & Hill, A. (2002) caracterizam 
esta como uma amostra não probabilistica, teórica, também desig-
nada de amostra convencional. Assim, a seleção desta amostra de 
conveniência surge do facto de querermos comparar as prestações 
dos alunos do ensino secundário durante um simulacro de evacu-
ação, antes e depois da prática do jogo didático criado com esse 
mesmo objetivo.

Neste sentido, escolhemos uma turma representativa de cada 
ano escolar desse nível académico (10ºPI, 11ºPD e 12ºPD), com 
alguns alunos ligados a percursos alternativos anteriores, como 
turmas de CEF (cursos de educação e formação para jovens), PIEF 
(programa integrado de educação formação) e PCA (percurso cur-
ricular currículos alternativo), ou seja, alunos onde os métodos 
tradicionais de ensino não conduziram a aprendizagens concor-
dantes com as operacionalizadas para esse nível de escolaridade.

Deste modo, caso se verifique consolidação da aprendizagem 
em forma jogada e, posteriormente, aplicação na situação real de 
evacuação, podemos deduzir que mesmo este tipo de alunos pode 
beneficiar deste tipo de aprendizagem jogada. Estas três turmas 
constituiriam posteriormente a amostra para as fases seguintes.

Após explicação e o consentimento expresso dos professores 
das respetivas turmas na participação na experiência, tivemos per-
missão para prosseguir para a segunda fase. Segunda-feira, 5 de 
Maio, na biblioteca da escola apresentámos e contextualizámos o 
projeto às três turmas da amostra e respetivos professores, fazen-
do uma breve demonstração do protótipo, controlos e objetivos. 
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Com o consentimento do órgão de gestão, aproveitámos para ins-
talar o protótipo nos computadores escolares onde apenas os ele-
mentos da amostra poderiam jogar durante as aulas.

No dia seguinte, iniciámos o teste, abordando a turma 
12ºPD,durante a aula de PrS (Prática Simulada) das 10:25 e 12:40, 
repetindo o teste no dia seguinte à mesma, na aula de PAFD (Práti-
cas das Atividades Físicas e Desportivas). Esta turma é constituída 
por três alunos e seis alunas.

Quinta-feira, das 8:00 às 12:40, testámos o protótipo junto da 
turma 10º PI, constituído por treze alunos onde apenas um ele-
mento pertence ao género feminino, durante a aula de Progra-
mação. Durante as aulas de Estudo do Movimento, o 11ºPD jogou 
quinta-feira (9:15 às 10:15) e sexta-feira (10:25 às 11:25), fina-
lizando a semana com apenas duas horas de jogo. Considerámos 
que esta turma, constituída por sete elementos, com apenas uma 
aluna, deveria repetir o jogar mais duas horas na segunda-feira, 13 
Maio para igualar o tempo de jogo dos restantes elementos.

No espaço temporal de 6 a 13 Maio, o jogo foi utilizados pela to-
talidade da amostra, sendo que cada elemento teve e oportunidade 
de jogar o total de quatro horas, divididas em duas sessões de duas 
horas cada. 

Durante o tempo de jogo, procedemos à observação no contexto 
de sala de aula. Domingos, M. (2007), segundo Cozby (2003) refere 
que esta metodologia essencialmente em contexto experimental, 
tornam-se naturalistas, se existirem grelhas de observação para 
definir a focagem dos fatores a observar, pois são realizadas no 
meio natural dos observados.

Foi realizada uma observação ativa ou participante, durante a 
introdução do jogo, pois sentimos necessidade de nos envolver na 
ação para explicar a funcionalidade dos controlos e criar um con-
texto de jogo. A exemplificação do jogo foi realizada num computa-
dor ligado a um videoprojetor para que os alunos acompanhassem 
a explicação e visualização do jogo, de modo a possibilitar ao in-
vestigador uma observação participada. Apesar disso, procurou-se 
sempre um certo distanciamento, de modo a observar e constatar 
os comportamentos dos alunos de modo objetivo e sem interferên-
cia de subjetividades ou interpretações que pudessem comprome-
ter a validade da investigação.
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A figura 59 demonstra o ambiente de jogo 
nas salas de aula. Pretendemos que os alu-
nos recriar um ambiente confortável o sufi-
ciente para que os alunos não sintam qual-
quer pressão para a realização da tarefa, 
sendo esta voluntária.

Introduzimos uma tabela classificativa 
e projetámos a imagem de um computador 
numa tela, onde o jogador com a pontuação 
mais elevada ganhava o direito a jogar nes-
se computador, perante o resto da turma.

Valles, M.S. (2003) refere que, ao contrário da epistemologia positi-
vista, onde há separação nítida entre observador e sujeito observa-
do, na observação naturalista deve existir uma aceitação do inves-
tigador/observador no campo em observação (objeto de estudo), 
de modo a que aquele faça parte integrante desse contexto, crucial 
para a empatia e confiança mútua e proximidade entre o investiga-
dor e sujeitos investigados. Neste sentido, conclui que a conceção 
de um ambiente acolhedor e propício para o diálogo pode despole-
tar sensação de relaxamento nos sujeitos observados, diminuindo 
a tensão no local e permitindo emergir a verdade.

Por estas razões criámos um ambiente informal, propício ao 
jogo e convívio por via da inserção de música ambiente, quadro 
de pontuações e a projeção do jogo numa tela para que haja uma 
maior envolvência inicial.

FIGURA 59
12º PD joga na sala de 
aula. Fonte: autor. Uma vez familiarizados com os mecanismos e temática do jogo (de 

dez a vinte minutos), os elementos motivacionais externos eram 
retirados, dando uma oportunidade aos alunos de jogar apenas o 
jogo, sem qualquer distração, testando verdadeiramente a capaci-
dade de aceitação do Pyro’clock.

Para um estudo mais detalhado das reações dos elementos da 
amostra e consequentemente a aceitação do protótipo, necessita-
mos estudar as características dos jogadores.

Walsh, M. (2009) crê que a evolução e constante implementação 
dos videojogos no quotidiano das pessoas originaram modificação 
nos jogadores. O impacto que um videojogo tem num indivíduo va-
ria consoante a sua personalidade e importância que este atribui 
à experiência.
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TABELA 3
Tipos de jogador.
Fonte: autor, baseado 
na tabela de Bartle, R. 
(2003)

Um videojogo permite despoletar emoções e proporcionar mo-
mentos de lazer e prazer, logo, podemos assumir que a reação do 
jogador será proporcional à emoção que lhe é oferecida. 

Bartle, A. (2003) estuda as reações dos jogadores mediante as 
suas personalidades, distinguindo primeiramente os newbies (no-
vatos) e oldbies (veteranos), um fator preponderante na intensida-
de de emoção transmitida pelo jogador. Os newbies ou noobies, são 
jogadores inexperientes, normalmente com um propósito explo-
ratório das capacidades jogáveis. Estes indivíduos não se preocu-
pam muito com o estatuto ou prestigio dentro da comunidade do 
videojogo, mas mais com detalhes como a jogabilidade, o grafismo 
e imagética, a temática e aspetos estéticos que compõem cada vi-
deojogo. 

Os oldbies, sendo jogadores assíduos, têm um sentimento de 
emoção mais intenso pois revêem-se como “jogadores da casa”, al-
guém importante para o jogo. Estes jogadores estão mais preocu-
pados com o seu estatuto dentro do universo de um determinado 
videojogo e são possíveis compradores de sequelas ou expansões 
do mesmo. Estes jogadores muitas vezes usam o termo noob (abre-
viatura de noobie) como forma depreciativa para mostrar descon-
tentamento ou mesmo desprezar outro jogador. O autor também 
propõe diferenças entre tipos de jogadores, sendo possível a es-
quematização na tabela 3.

Killers-Assassinos
Competição, vitória e confronto direto

Achievers-Conquistadores
Estatuto, vencer/completar rapidamente

Socialities-Sociáveis
Socializar, noticiar, criar contatos

Explorers-Exploradores
Descoberta
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Bartle, A. (2003) divide os tipos de jogadores consoante o seu modo 
de jogo, nomeadamente a hierarquia de prioridades nos objetivos, 
estratégias de vitória, entre outros fatores. Primeiramente, encon-
tramos os killers ou assassinos, definidos pela sua agressividade e 
competitividade. Estes jogadores são maioritariamente oldbies e 
escolhem confrontos diretos e competição como forma de provar a 
sua supremacia dentro do videojogo. O estatuto motiva-os e como 
tal, procuram sempre encontrar-se bem posicionados em qualquer 
tabela classificativa.

Os achievers ou conquistadores são motivados pelo estatuto por 
via da conquista de desafios, ao invés dos killers que são motiva-
dos pela supremacia sobre outros jogadores. A sua metodologia 
baseia-se no treino de repetição de níveis como forma de melhoria 
de capacidades individuais que ajudem na conquista de desafios.

Socialities ou sociáveis usam uma abordagem menos violenta ou 
competitiva. Interessam-se pelo universo do videojogo em vez de 
apenas a temática e objetivos do mesmo. Frequentam chats, criam 
contatos, procuram amizades e interessam-se pelas mais-valias 
que o videojogo pode trazer à sua vida social em vez de apenas se 
limitarem a jogar, disfrutando de uma emoção momentânea.

Explorers ou exploradores têm parecenças com os achievers 
no sentido que pretendem explorar e conquistar os objetivos im-
postos pelo jogo. No entanto, preferem a exploração do universo 
do jogo e possível descoberta de elementos escondidos. As suas 
expetativas do jogo proporcionam curiosidade, levando-os a uma 
cuidadosa navegação e análise do mapa jogável, tal como todas a 
mecânicas e dinâmicas do jogo com o intuito de o explorar e possi-
velmente descobrir características novas do videojogo.

Baseámo-nos na tabela 3 e observação direta para classificar os 
elementos da amostra, enquanto jogavam o protótipo durante as 
aulas.

Inicialmente, notámos alguma relutância à adesão do jogo por 
parte dos alunos do género masculino, jogando timidamente, sem 
causar agitação ou demonstrar entusiasmo. Contrastando, a pri-
meira reação das alunas foi entusiasmo, tendo tomado iniciativa 
para jogar, comentando o agrado pela temática, imagética do mapa 
semelhante à escola, e personagens, principalmente a singularida-
de e estereótipo dos figurantes.
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FIGURA 60
Professora do 12º PD 
joga Pyro’clock.
Fonte: autor

FIGURA 61
Aluno escreve a sua 
pontuação no quadro. 
Fonte: autor

As suas pontuações superavam as dos rapa-
zes e apenas duas raparigas notoriamente 
competiam pelo primeiro lugar no quadro 
de pontuações escrito no quadro da sala.

Durante a primeira sessão da turma 12º 
PD, a própria professora demonstrou in-
teresse em jogar, dado os alunos estarem 
concentrados, sem causar algum transtor-
no (figura 60).

Em todos os casos, quando os elementos 
motivacionais externos eram retirados, os 
alunos já competiam entre si, inserindo as 
suas próprias pontuações na tabela classifi-
cativa (figura 61) e demonstrando a interio-
rização dos príncipios da sessão de jogo.

Após a primeira hora de jogo, a situação 
inverteu-se. Os alunos do género masculi-
no ganhavam ímpeto, melhorando as pon-
tuações e inserindo-se no topo do ranking, 
contrastando com as alunas que não supe-
ravam as pontuações dos colegas, perden-
do entusiasmo e isolando-se.

Nesta altura, as personalidades de cada indivíduo foram-se acen-
tuando, tal como a discrepância entre géneros. Logo, conseguimos 
claramente distinguir cada aluno ou grupo, segundo a tabela de 
Bartle, R. (tabela 3).

Alguns alunos explorers tinham uma abordagem contida, jogan-
do solitariamente sem se preocupar com a competição de pontu-
ações, percorrendo os limites do jogo, quer visíveis, quer das me-
cânicas de jogo. Um dos objetivos destes alunos era encontrar e 
evidenciar falhas no jogo, demonstrando aos colegas que atingi-
ram algo que não foi pensado pelo programador.

A grande maioria dos alunos do género masculino, recai na ca-
tegoria de killers, competindo agressivamente com o intuito de su-
perar a pontuação dos colegas. Alguns elementos desta categoria 
formaram minigrupos de três a cinco indivíduos, competindo num 
circuito mais restrito, mostrando entusiasmo, alguma euforia e 
agrado pelo videojogo e a competição.
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As alunas competitivas (uma a duas por turma) juntavam-se a estes 
grupos, criando um ambiente intenso, competindo pelas melhores 
pontuações, enquanto as restantes alunas jogavam passivamente, 
abstendo-se da ação e, lentamente, perdendo o interesse.

Acreditamos que o entusiasmo destas jogadoras era inversa-
mente proporcional ao dos elementos competitivos, pois quando 
questionadas, não demonstravam qualquer interesse nesse com-
portamento. Estas alunas socialities, inicialmente entusiasmadas 
com a imagética e temática, disseram preferir jogar sozinhas, pas-
sivamente em casa, algumas mesmo pedindo o acesso ao jogo fora 
da comunidade escolar.

Após o toque de saída, os alunos do género masculino consti-
tuintes dos minigrupos killers abdicaram, de livre vontade, do seu 
tempo intervalo, preferindo continuar a jogar, enquanto as alunas 
do mesmo grupo, abandonaram a sala. Alguns explorers também 
permaneceram na sala a jogar, em silêncio e de um modo mais so-
litário, alienando-se do ambiente competitivo.

Segundo estes dados, concluímos que a aceitação de um video-
jogo destas características por parte de um público feminino ne-
cessita que a imagética seja apelativa, simples e de fácil analogia 
(mundo jogável e personagens) como estereótipos e singularida-
des dos grupos sociais escolares.

Os alunos do género masculino demoraram mais a entender os 
objetivos e associar a arquitetura com o mapa. Porém, os fatores 
intrínsecos nas mecânicas de jogo como competitividade, jogabili-
dade, interatividade e princípios da gamification como a simplici-
dade, condições de vitória, recompensa e estatuto interno, foram 
as características mais apreciadas e facilmente compreendidas. 

A própria evolução das pontuações (ver anexo M) indicam que 
as alunas tiveram pontuações mais elevadas, numa fase inicial, en-
quanto os alunos demonstraram maior dificuldade na adaptação 
inicial, mas, após a familiarização dos controlos e objetivos, tive-
ram pontuações bastante mais elevadas.

Segundo esses dados (anexo M) formulámos o gráfico 5, relativo 
às pontuações da primeira sessão da turma 12ºPD.
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O gráfico 5 permite constar que, inicialmente, as alunas lideravam 
a tabela classificativa, estabelecendo as pontuações máximas, até à 
ultrapassagem por parte das pontuações dos alunos. Apenas regis-
támos as pontuações máximas e a sua hora de jogo, porém, vias ob-
servação direta, constatámos que no decurso da sessão, as pontua-
ções das alunas continuaram constantes, aumentando lentamente 
e descendo na última meia hora de jogo.

A evolução das pontuações dos alunos teve um comportamen-
to semelhante, mas em maior escala, sendo que, ao ultrapassar as 
pontuações das alunas, os seus valores aumentaram rapidamen-
te, devido à competitividade. Não registámos as pontuações dos 
alunos que permaneceram na sala, a jogar, após a sessão, porém, 
observámos que as suas pontuações não excederam a pontuação 
mais elevada desse dia.

O segundo dia de jogo de cada turma foi idêntico, pois cada alu-
no já conhecia o jogo. Notámos, à partida, maior entusiasmo pelos 
alunos do género masculino e algumas alunas, principalmente as 
killers que competiam com os colegas.

Os respetivos professores relataram o interesse desses alunos, 
questionando, durante as aulas, quando poderiam voltar a jogar. 
No entanto, sendo esta uma aula atípica ao modelo habitual, a pro-
babilidade de entusiasmo será maior.
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GRÁFICO 5
Pontuações máximas 
dos alunos do 12º PD 
na primeira sessão de 
jogo do protótipo.
Fonte: autor
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TABELA 4
Classificações e respe-
tivas pontuações dos 
elementos da amostra 
Fonte: autor

Turmas Alunos
1º Dia/2h Média 2º Dia/2h Média Diferença 

de médias
1º Cl 2º Cl 3º Cl - 1º Cl 2º Cl 3º Cl - -

10ºPI 13 144 130 129 134 149 145 145 146 +12
11ºPD 7 126 99 86 104 139 132 128 133 +7
12º PD 9 119 117 116 117 129 124 121 125 +6

Estando o modelo de jogo, controlos e objetivos previamente in-
troduzidos nas sessões de jogo anteriores, concentrámo-nos na 
aprendizagem, nomeadamente na melhoria da performance e 
estratégias dos alunos. Para tal, criámos uma tabela 4, segundo o 
registo das pontuações dos alunos (anexo M), comparando as pon-
tuações dos alunos com as melhores classificações (Cl) de cada 
turma do primeiro e segundo dia.

Segundo esta tabela, podemos constatar que as três melhores pon-
tuações de cada turma aumentaram, no segundo dia de jogo, de-
monstrando uma evolução e familiarização das mecânicas. Aliás, 
em cada caso, o terceiro classificado do segundo dia possui uma 
pontuação superior que o vencedor do primeiro dia.

Isto permite-nos concluir que houve aprendizagem e otimiza-
ção do modelo de jogo, demonstrando que houve reflexão e conse-
quentemente maior destreza e preparação no segundo dia.

Tendo, a generalidade dos alunos, demonstrado a aprendizagem 
e melhoria das suas capacidades de jogo através do manuseio do 
protótipo, falta entender até que ponto os conteúdos de segurança 
e evacuação foram realmente assimilados e a opinião dos alunos 
da amostra sobre os aspetos do jogo.

Elaborámos um questionário para inquérito online (ver anexo 
I) a ser preenchido em casa, pelos alunos, após a segunda sessão 
de jogo, dado desejarmos que o inquirido o realizasse confortável-
mente, com tempo suficiente para refletir sobre a experiência, sem 
a influência de fatores perturbadores ou influentes como colegas, 
professores ou até a nossa presença. Por consequente, alguns ele-
mentos não preencheram por razões pessoais como falta de tempo 
ou esquecimento, dado termos apelado ao seu preenchimento com 
um caráter não obrigatório, pedindo apenas que fosse realizado 
com o máximo de seriedade e veracidade.
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Para assegurar a validação do inquérito, criámos uma conta Dro-

pbox, onde inserimos o questionário para inquérito, deste modo, 
controlando e confirmando a identidado do inquirido. Indepen-
dentemente destas razões, do total de 30 alunos, 22 responderam, 
sendo 13 alunos do género masculino e 9 feminino, com idades 
compreendidas entre os 15 e 21 anos, nomeadamente dois ele-
mentos com 15 anos e outros dois com 16, seis alunos com 17 anos, 
quatro com 18, três com 19 e cinco maiores de 19 anos.

Apresentando a experiência como apenas um protótipo, ques-
tionámos se os alunos jogariam a versão completa do jogo. Um alu-
no, refletindo 5% da amostra, assumiu que não jogaria, enquanto 
82% responderam afirmativamente, caso seja gratuito e 14% joga-
riam, mesmo pagando.

Estes valores assemelham-se aos dados coletados através do in-
quérito aplicado às escolas ESS e RS (anexo B), três meses antes, 
onde 85% dos alunos da primeira escola demonstraram interes-
se em ter uma app de ensino do plano de evacuação. Deste grupo, 
96% gostaria de jogar um jogo da sua escola, contrastando com 
os valores da RS (41% e 47% respetivamente). Dado que os inqui-
ridos da RS pertencem ao ensino básico, estes podem ser dados 
demográficos interessantes para um estudo etário posterior, apli-
cando o mesmo protótipo nesta escola.

A totalidade dos inquiridos após o jogo con-
cordou que o videojogo é o melhor método 
de ensino dos procedimentos de incêndio 
na escola.

Ao fornecemos uma lista com caixas de 
verificação de meios de comunicação, os re-
sultados foram mais distribuídos. Os inqui-
ridos podiam escolher mais que uma caixa 
e, segundo as respostas, formulámos um 
gráfico de análise (gráfico 6).

Mediante este gráfico, constatamos que 
os meios em suporte digital têm maior pre-
ponderância, no total de 68%, estando o 
videojogo em maior foco (40%). Segundo 
as justificações dos alunos, este meio é ver-
sátil e permite  a implementação de novos 

GRÁFICO 6
Meios de comunicação 
na ESS. Fonte: autor
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conhecimentos numa forma divertida, sendo que jogar é um inte-
resse comum, de fácil acesso dentro e fora da escola, partilhado 
por muitas pessoas desta faixa etária, aumentando a probabilida-
de adesão, interesse e consequente memorização. 

No mesmo gráfico, apenas 15% das opiniões se direcionaram 
para um suporte físico, sendo que ninguém escolheu livros e ou-

tros, propondo meios que envolvem processos mais interativos e 
comunicativos e com menos leitura, induzindo que preferem mé-
todos autoexplicativos, não necessitando de tanto esforço ou preo-
cupação na aprendizagem do tópico.

A escolha de professores como método de transmissão (17%, 
mais que a soma dos métodos de leitura físicos), demonstra que 
estes alunos evitam a leitura, preferindo até a oralidade do profes-
sor, justificando o facto pelo simples motivo de ser uma metodolo-
gia tradicional. 

Segundo estes dados, podemos concluir que os alunos preferem 
a plataforma digital e o videojogo como meio de comunicação den-
tro da escola.

Desta amostra, apenas um aluno considerou que a implementa-
ção do videojogo na ESS, como forma de ensino, não é pertinente 
face aos meios de informação correntemente disponíveis. Apre-
sentamos de seguida o gráfico de análise às justificações desta 
pergunta.

O gráfico 7 demonstra que, em detrimento do aluno que não 
considera o videojogo pertinente (4%), os restantes inquiridos 
justificaram a sua pertinência devido à fácil aprendizagem, devi-
do ao interesse e familiarização dos jogadores pelo meio, possível 
utensílio de auxílio aos docentes na sua tarefa pedagoga e maior 
facilidade na memorização dos conteúdos. Alguns alunos referem 
o jogo como um método divertido e mencionam que o seu manu-
seio indivídual pode suscitar interesse posterior (até mesmo nos 
alunos mais desinteressados).

Enquanto 65% dos inquiridos concordam que a temática do 
jogo se adequa à sua faixa etária (dos 15 aos 18), os restantes 35% 
consideram-na desadequada para essas idades. Dos 22% dos alu-
nos que escolheram faixas etárias mais novas, considerando o jogo 
infantil, 9% indicaram ser indicado para jogadores entre os 5 e 10 
anos e 13%, entre 10 e 15 anos.
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Uma vez que a maioria considera ser um 
jogo adequado à sua idade, necessitamos 
estudar parâmetros de satisfação dos joga-
dores como o divertimento e entusiasmo. 
Baseámo-nos nos dados de opinião para 
construir o gráfico 8, sobre as opiniões dos 
jogadores quanto ao divertimento no jogo.

Este gráfico, assemelhando-se aos va-
lores anteriores, demonstra que mais de 
metade da amostra (59%) considera o jogo 
muito divertido, 18% apenas divertido, 
para 5% é-lhes indiferente. O total de 18% 
atribuiu cotação negativa, nomeadamen-
te aborrecido (13%) e muito aborrecido 
(5%).

GRÁFICO 7
Opinião dos alunos 
quanto à pertinência do 
jogo no âmbito escolar. 
Fonte: autor

GRÁFICO 8
Opiniões sobre diver-
timento dos alunos 
durante o jogo.Fonte: 
autor

GRÁFICO 9
Opiniões dos alunos so-
bre vertente lúdica ou 
didática do protótipo.
Fonte: autor

Também pedimos que os inquiridos atribuíssem uma escala de 
seis números (1= apenas didático e 6= apenas lúdico), inserindo 
um número intermédio como referência.

A média das opiniões dos alunos inquiridos recai sobre 4, in-
dicando ser um jogo entre lúdico e didático, mas com uma maior 
vertente lúdica (gráfico 9).
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Relativamente ao gráfico 9, analisando cada caso, individualmente, 
nenhum aluno considerou o protótipo apenas didático e apenas 
um aluno atribuiu cotação 2. Sete alunos (32%) posicionaram no 
número 3, centro da tabela, sem qualquer variação entre os dois ex-
tremos. Outros sete alunos atribuiu cotação 4, cinco alunos (23%) 
cotaram 5 e dois alunos (9%) consideraram que o jogo era apenas 
lúdico, não transmitindo qualquer conteúdo didático.

Isto pode significar que os alunos que atribuíram cotações pu-
ramente lúdicas sentiram que não obtiveram qualquer aprendiza-
gem através do jogo. Por outro lado, estes valores podem significar 
que estes alunos não estavam cientes da transmissão de conteú-
dos didáticos, sugerindo que a aprendizagem foi inconsciente e a 
transmissão subtil sem deturpar a vertente lúdica.

Quando questionados acerca dos conteúdos do videojogo, ape-
nas um aluno da amostra não refere qualquer aprendizagem atra-
vés da experiência, enquanto 18% apenas aprenderam o papel do 
professor e 82% acreditam que ter aprendido o papel do professor 
e do aluno, numa abordagem mista (indivídual e de liderança). As-
sim, entendemos que a grande maioria dos inquiridos estava cien-
te dos conteúdos implícitos no jogo. 

A nível dos procedimentos específicos, quase metade das opi-
niões dos alunos (44%) direcionam-se para a organização, envol-
vendo o alinhamento e posicionamento dos alunos e professor, 
enquanto 27% escolheram a rapidez ou o ritmo em passo rápido, 
onde o professor necessita controlar todos os elementos em união. 
Outros 27% escolheram o trajeto de evacuação, sendo que alguns 
alunos já o conheciam anteriormente. Por último, apenas um aluno 
escolheu a opção outros especificando a qualidade gráfica, mas não 
considerámos a sua justificação por não ser uma aprendizagem, 
mas uma apreciação crítica.

Analisando as teorias anteriores baseadas nos dados, entende-
mos que necessitamos averiguar se este protótipo é um meio de 
ensinamento didático que utiliza métodos lúdicos que apresentam 
explicitamente os conteúdos numa forma divertida, ou se os mes-
mos estão embebidos e mascarados nas mecânicas de jogo e ver-
tente lúdica, de modo a que os jogadores não estejam conscientes 
da aprendizagem.
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Para tal, dedicámos uma secção do questionário para inquérito em 
por escolha múltipla para testar a aprendizagem dos conteúdos 
presentes no protótipo, inquirindo diretamente os alunos. As per-
guntas foram elaboradas de forma a suscitar dúvida no inquirido, 
afirmando duas ou mais hipóteses antagónicas, podendo ser ver-
dadeira (V) ou outra falsa (F).

As listas de opções carecem de respostas verdadeiras, testando 
realmente a aprendizagem dos conteúdos por parte dos inquiri-
dos. Pretendemos também não obviar ou induzir as respostas cor-
retas no inquirido, logo especificámos todas as opções de resposta, 
para que mesmo as falsas se tornem credíveis, elevando o grau de 
dificuldade das perguntas.

Na primeira pergunta desta secção, apresentámos uma lista de 
tarefas, questionando quais os procedimentos corretos de um pro-
fessor durante a evacuação, sendo que a grande maioria de 88% 
das respostas foram corretas.

Quanto ao ritmo e ordenação da fila, fornecemos três opções pa-
recidas, onde apenas uma estava correta (fila indiana, passo rápi-

do). Mais de metade dos alunos (55%) responderam corretamente. 
No entanto, 36% responderam fila indiana, passo lento e ordeiro, o 
que independentemente do termo ordeiro está incorreto devido à 
velocidade, e 9% dos alunos responderam filas de dois, passo con-

trolado, estando totalmente errado pois no protótipo, a nenhuma 
altura os alunos figurantes se ordenavam aos pares.

Esta minoria representa apenas dois alunos, porém, estes indi-
víduos não apresentam sinais de assimilação ou aprendizagem da 
informação explícita no protótipo, demonstrando uma falha de co-
municação, neste conteúdo particular.

Também questionámos a identidade do coordenador da fila, 
onde 63% responderam incorretamente, afirmando ser o profes-
sor da turma (45%) ou um professor, podendo ser de outra turma 
(18%), sendo esta uma resposta incorreta em termos protocolares 
e nem sequer mencionada no protótipo ou guião.

Apenas 36% dos inquiridos responderam corretamente, um 

aluno da turma, o que nos leva a concluir que a grande maioria dos 
alunos não entendeu este tópico.
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GRÁFICO 10
Respostas corretas/
incorretas dos proce-
dimentos inseridos no 
protótipo. Fonte: autor

Existem várias razões para este sucedido, podendo ser apenas a 
má comunicação por parte do jogo, pelo facto da personagem jogá-
vel ser o professor que comanda a turma. O coordenador é o aluno 
que se posiciona na frente da linha, sendo a entidade que os co-
legas devem seguir. Este pensamento pode originar confusão hie-
rárquica num aluno pois depreende-se que ele segue o professor e 
não o inverso.

Por esta razão, acreditamos que a sequência narrativa é de ex-
trema importância para a compreensão total dos conteúdos devido 
à evolução lógica da personagem. Entendemos que apenas o jogo 
do protótipo (nível dois) não é suficiente pois na versão completa 
de Pyro’clock, durante o nível 1, o jogador inicia como um simples 
aluno que aprende a sua importância nesta situação, progressiva-
mente utilizando esses conhecimentos para liderar uma turma, in-
formação essa que, neste teste, não foi corretamente apreendida 
por alguns alunos.

Segundo os resultados, formulámos um gráfico representativo 
das respostas corretas/incorretas sobre os procedimentos apre-
sentados no protótipo.

No gráfico 10 podemos constatar que 68% 
das respostas foram corretas, demostrando 
aprendizagem dos conteúdos apresenta-
dos subtilmente pelo protótipo. Por outro 
lado, os restantes 32% demonstram ser um 
problema a resolver no próximo protótipo, 
podendo passar pela evidenciação desta in-
formação dentro das mecânicas de jogo.

Estes procedimentos transmitidos pelo 
protótipo, constam no plano real de evacu-
ação escolar (apêndice), podendo ser infor-
mação previamente adquirida por alguns 
alunos.

Por estes motivos, formulámos também 
duas perguntas referentes aos planos de 
emergência, apresentados em Pyro’clock, 
mas que deliberadamente escolhemos não 
introduzir no protótipo, criando um ele-
mento de comparação que permite estudar 
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o contributo do protótipo para em função do número de respostas 
corretas. 

Quando questionados sobre o procedimento de recolha do ma-
terial ao sair da sala, 77% dos alunos responderam corretamente, 
afirmando que não se deve retirar o material escolar, contrastando 
com as respostas sobre o tipo de som proveniente do alarme de 
incêndio, pois a maioria dos alunos (59%) respondeu incorreta-
mente.

Este pormenor sonoro é abordado no guião da versão completa 
do jogo (anexo D), nomeadamente inserido no início de cada se-
quência de evacuação (nível 1 e 2). Porém, não tivemos tempo de 
implementar som no protótipo, sendo algo a introduzir numa se-
gunda versão. Segundo estes dados, formulámos o gráfico 11.

Comparando gráficos 10 e 11, podemos 
constatar que a percentagem de respostas 
corretas aumenta 12% no caso de pergun-
tas sobre conteúdos apresentados no pro-
tótipo. Por consequente, o número de res-
postas incorretas e abstenção por falta de 
conhecimento é maior nas perguntas onde 
os alunos não tiveram qualquer ensinamen-
to por parte do videojogo.

Não sendo uma grande discrepância, 
existe uma alteração na curva de aprendi-
zagem e conhecimentos adquiridos pelos 
elementos da amostra.

Para devidamente testar a aprendizagem 
dos conteúdos e recriação dos mesmos, por 
parte dos alunos, criámos um segundo si-
mulacro para comparar a prestação da 
amostra com o grupo de controlo.

Neste segundo simulacro, comparamos 
a prestação das turmas constituintes da 
amostra com o simulacro anterior e, simul-
taneamente, pretendemos entender a sua 
relevância na escola, comparando com o 
grupo de controlo.

GRÁFICO 11
Respostas corretas/
incorretas dos procedi-
mentos não inseridos 
no protótipo.Fonte: 
autor
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4.3 Segundo simulacro

Para proceder a um estudo comparativo, entre as prestações dos 
alunos, primeiramente, recolhemos dados relativos mesmos ao 
parâmetros abordados no primeiro simulacro. Assim, formulámos 
um questionário para inquérito, destinado aos professores, idên-
tico ao do simulacro anterior (ver anexo J), avaliando os mesmos 
parâmetros sobre as prestações dos alunos.

Excetuando a data, não considerámos necessária qualquer alte-
ração ao modelo, pois deduzimos que um professor que preencha 
o mesmo inquérito em duas ocasiões distintas, estará mais fami-
liarizado com o processo, podendo contribuir para um resultado 
mais fidedigno.

Do universo escolar dos alunos presentes na ESS durante o se-
gundo simulacro (15 Maio 2014), selecionámos como amostra os 
alunos pertencentes às três turmas (10º PI, 11º PD e 12ºPD) que 
jogaram o protótipo na semana anterior, no total de quatro horas.

Tal como no simulacro anterior, distribuímos, aos professores, 
cronómetros e os exemplares dos questionários para inquéritos  
durante o intervalo das 17h. Cinquenta minutos depois, soou o 
alarme de incêndio, dando início ao simulacro.

No final do evento, recolhemos os exemplares e analisámos, 
primeiramente, os dados respetivos à amostra. O registo dos seus 
valores, permitou a  formulação da tabela 5, estudando a evolução 
deste grupo, entre simulacros.

Os números presentes no topo da tabela, coorespondem ao nú-
mero da pergunta, sendo: 1 -adesão e seriedade no toque da sire-
ne; 2 -organização ao alinhar os alunos; 3 -organização e seriedade 
durante o percurso; 4 -conhecimento sobre os planos de emergên-
cia; 5 -tempo total; 6 -classificação geral. A cada tópico são atri-
buidos valores de um a quatro, referente à escala nenhum a total, 
mediante as cotações atribuidas pelos professores.

As evacuações decorreram em datas distintas, com cinco meses 
de intervalo, sendo que o número de alunos de cada turma difere 
entre simulacro.
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A turma 11ºPD não teve aulas durante o primeiro simulacro, logo 
não podemos comparar prestações. As outras duas turmas de-
monstram uma melhoria na pontuação do comportamento e tem-
po de percurso.

Em todas as turmas, a média de pontuação do comportamento,  
e conhecimento, aumentou, recebendo a cotação máxima em todos 
os parâmetros, tendo, também diminudo significativamente o tem-
po de percurso.

Entre simulacros, o 10ºPI partiu de blocos distintos (D e B), no 
entanto reduziram o tempo de 3:03m para 1:19m. O 12ºPD, que 
partiu do mesmo edifício em ambas evacuações, reduziu ainda 
mais a diferença temporal, entre simulacros, em quase três minu-
tos (de 4:11m para 1:12m).

Constatamos que houve uma evolução interna das prestações 
das turmas constituintes da amostra, no tempo e comportamen-
to. Apesar dessa contatação, sentimos necessidade de averiguar se 
estes dados são relevantes, dentro universo escolar, mediante as 
prestações de outras turmas.

Optámos pela observação direta com apoio mecânico, nomea-
damente duas câmaras de filmar, para a captação das prestação 
de duas turmas distintas, nomeadamente o 12º PD, uma das tur-
mas constituinte da amostra dos alunos que jogaram o protótipo, e 
12ºPI, constituinte do grupo de controlo, que nunca jogou.

Apenas necessitámos do consentimento de filmagem a um alu-
no do 12ºPD, visto os restantes, de maiores de idade, terem con-
sentido oralmente.

As figuras que se seguem, são frames retirados da observação 
direta filmada, com o intuito de contextualizar e comparar os pro-
cedimentos e comportamentos destas duas turmas durante o per-
curso.

Turma Simulacro Bloco Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média

10ºPI
1º D 6 4 3 3 2 3:03m 3 3
2º B 15 4 4 4 4 1:19m 4 4

11ºPD
1º - - - - - - - - -
2º A 8 4 4 4 4 1:21m 4 4

12º PD
1º A 11 3 3 3 3 4:11m 3 3
2º A 9 4 4 4 4 1:12m 4 4

TABELA 5
Comparação das pres-
tações da amostra nos 
simulacros.Fonte: autor
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FIGURA 62
12º PD durante a aula.
Fonte: autor

FIGURA 63
12º PI durante a aula.
Fonte: autor

FIGURA 64
Professora do 12ºPD 
retira dístico da sala
Fonte: autor

Às 17:55, quando soou o alarme de incên-
dio, ambas as turmas que encontravam-se 
em aula no edifício A (figura 62 e 63), o 
mesmo local de partida, apresentado no 
protótipo.

 Os alunos do 12º PD rapidamente for-
maram uma fila indiana enquanto a profes-
sora retirava o dístico da sala (figura 64). 

FIGURA 65
Alunos do 12ºPD saem 
da sala de aula
Fonte: autor

FIGURA 66
Alunos do 12ºPI saem 
da sala de aula
Fonte: autor

Por outro lado, os alunos da turma de controlo (12º PI) não de-
monstraram seriedade ou pressa, questionando a origem do som.

As figuras 65 e 66 demonstram que os alunos do 12º PD saíram 
de forma ordeira, deixando os seus pertences na sala, enquanto os 
alunos do grupo de controlo empurravam-se, apressando a saída, 
preocupados com a recolha do material, nomeadamente as suas 
mochilas, negligenciando o procedimento correto.
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FIGURA 69
Organização dos alunos 
do 12ºPD no ponto de 
encontro.
Fonte: autor

FIGURA 70
Organização dos alunos 
do 12ºPI no ponto de 
encontro.
Fonte: autor

Ao sair da sala, os alunos do 12ºPD manti-
veram a formação e organização em fila in-

diana, a passo rápido (figura 67), enquanto 
os alunos do 12ºPI separaram-se, sendo 
que a maioria prosseguia lentamente, des-
preocupada com a organização da linha, 
enquanto os restantes  encontravam-se na 
frente, apressando-se e competindo com 
os colegas para tentar chegar mais cedo ao 
ponto de encontro (figura 68). 

Uma vez no campo de jogos (ponto de 
encontro) os alunos do 12ºPD permanece-
ram separados, juntos e em fila, esperando 
pela chegada do diretor, entrega do dístico 
da sala e contagem dos alunos (figura 69).

Os alunos da turma de controlo disper-
saram-se, juntando-se a outros colegas e 
amigos de outras turmas, dificultando esse 
procedimento (figura 70).

Esta comparação entre dois grupos, uma 
constituinte da amostra e outra de contro-
lo, permite-nos observar as diferenças nos 
comportamentais dos alunos, revelando 
que os elementos que jogaram o protótipo 
demonstram maior preparação e à vontade 
perante um exercício de evacuação, recre-
ando bastante fielmente os conhecimen-
tos adquiridos pelo jogo. Por outro lado, a 
comparação de duas turmas não engloba 
a totalidade deste universo. Utilizámos os 
questionário para inquérito, previamente 
preenchidos pelos professores, onde ava-
liaram  os seus alunos, para proceder a um 
estudo comparativo entre as turmas que 
constituem o grupo de amostra e o grupo de 
controlo, sendo restantes turmas da ESS.

FIGURA 67
Organização dos alunos 
do12ºPD
Fonte: autor

FIGURA 68
Organização dos alunos 
do12ºPI
Fonte: autor
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Estudando o comportamento e cumprimento dos procedimentos, a 
nível global escolar, baseamo-nos na apreciação dos professores às 
suas respetivas turmas, quanto à adesão, seriedade, organização, 
alinhamento e conhecimento, cotando de 1 (nenhuma/negativo) a 
4 (total/positivo) consoante a questão.

Após análise dos dados (anexo J), criámos o gráfico 12, referen-
te às médias numéricas das pontuações das turmas. Organizámos 
as pontuações gerais de cada turma, segundo o seu respetivo edi-
fício de partida, atribuindo uma média geral para cada bloco. Des-
tacámos os valores das turmas constituintes da amostra para um 
estudo comparativo com o grupo de controlo. Esta variável é inde-
pendente da cronometração do percurso.

2,95
2,54

3,08

0 0

2,58

Pontuação (média)

1º Simulacro
2º Simulacro

3,2
3

4 44

3 3

3,4

Bloco A Bloco D 10º PI 12º PD11º PDBloco CBloco B

GRÁFICO 12
Avaliação dos profes-
sores sobre compor-
tamento dos alunos.
Fonte: autor

Este gráfico permite-nos constatar uma evolução, em todos os ca-
sos, do primeiro para o segundo simulacro, à exceção do bloco C, 
pois no dia 15 Maio 2014 (segundo simulacro), nenhuma turma 
teve aulas neste edifício e da turma 11º PD, por não participado no 
primeiro simulacro.

Os valores do primeiro simulacro da amostra, assemelham-se à 
média geral, não se distinguindo das outras turmas dos respetivos 
blocos.

No segundo simulacro, estes valores alteraram-se considera-
velmente, sendo notória a discrepância entre as pontuações das 
turmas de amostra e do grupo de controlo.
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GRÁFICO 13
Tempos do percurso 
dos simulacros.
Fonte: autor

As três turmas constituintes da amostra, foram as únicas a apre-
sentar cotação máxima, com nota constante de 4 (total/positivo) 
em todos os parâmetros. O 10ºPI e 12º PD melhoraram a sua clas-
sificação geral relativos ao comportamento, nomeadamente a ade-
são, seriedade, cumprimento e conhecimento dos procedimentos 
de evacuação 3 para 4, ou seja, de muito para total.

Os parâmetros de avaliação das prestações não se regem ape-
nas aos comportamento, mas, também, ao tempo total de percurso, 
sendo este um parâmetro menos ambíguo, de medição quantitati-
va, direta e concreta, através da cronometração.

O gráfico 13 compara as prestações temporais das turmas en-
tre os dois simulacros (minutos/segundos). O tempo de cada bloco 
corresponde à média de tempos de cada turma do respetivo edifí-
cio de partida, num simulacro específico.

Nenhuma turma tem aulas nos bolcos E e F, referentes ao bar, 
papelaria, refeitório e balneários, e gabinete, de desporto, respe-
tivamente, não os tendo considerado, na análise dos resultados. 
Também não considerámos as turmas que se encontravam em au-
las de Educação Física no campo de jogos, dado o ponto de encon-
tro se situar, precisamente, no campo de jogos da escola.
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Após análise dos dados (anexo H e J) constatámos que no primeiro 
simulacro, as turmas do bloco A demoraram mais tempo (4:25m), 
descendo para 1:55m no segundo, constando a maior variação 
temporal entre simulacros.

As turmas 11ºPD e 12ªPD, constituintes da amostra, partiram 
do bloco A, apresentando os menores tempos da escola (1:21m e 
1:12m respetivamente). Segundo estes dados relativos ao percur-
so a partir bloco A, representado no protótipo, podemos constatar 
que houve uma melhoria significativa após o jogo.

No bloco B, o tempo médio das turmas do segundo simulacro 
aumentou 15 segundos, em relação ao primeiro, sendo que o 10ºPI, 
a outra turma constituinte da amostra, destacou-se com o menor 
tempo (1:19m).

Devido à greve dos transportes de 15 Maio 2014, muitos alunos 
faltaram ao segundo simulacro, sendo a razão porque nenhuma 
turma teve aulas no bloco C. Sendo assim, não podemos comparar 
os dados relativos ao edifício C, mas, estes valores servem para a 
média total do tempo demorado pelas turmas no dia 16 Dezem-
bro.

Devido às mesmas condicionantes, apenas a turma 10ºPD teve 
aulas no edifício D, portanto a média deste bloco, no segundo si-
mulacro, equivale aos seus valores apresentados.

As três turmas constituintes da amostra foram as turmas mais 
rápidas e as primeiras a entrar no ponto de segurança. Individu-
almente, a turma 10ºPI participou em ambos os simulacros, mas 
partindo de blocos diferentes, podendo, contudo, constatar a dis-
crepância de tempos, diminuindo de 3:03m (1º simulacro, bloco B) 
para 1:19m (2º simulacro, bloco D).

O 11º PD apenas participou no segundo simulacro, partindo do 
bloco A, não obstante ter tido a segunda melhor prestação da esco-
la, finalizando o percurso em 1:21m e com nota máxima no cum-
primento das regras. 

A turma do 12º PD foi a única, pertencente do grupo de amostra, 
que partiu do mesmo bloco em ambos os simulacros, sendo o mais 
concreto objeto de estudo, sobre a evolução de prestações após o 
jogo.
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No segundo simulacro, os alunos desta turma menorizaram o tem-
po de percurso, de 4:11m para 1:12m, sendo a primeira turma a 
chegar ao ponto de encontro, excetuando as turmas que já se en-
contravam em aula no campo de jogos.

Segundo estes dados, formulámos a tabela 6 que compila e com-
para a evolução das prestações da amostra e grupo de controlo, 
evidenciando que no primeiro simulacro, a média do tempo de 
percurso, tal como das pontuações relativas ao comportamento, os 
valores da amostra são significativamente inferiores ao grupo de 
controlo. Por outro lado, o segundo simulacro mostra a inversão 
dos valores, sendo que os resultados dos da amostra são melhores 
que o grupo de controlo, a todos os níveis.

Simulacro Grupo Alunos Tempo médio (min) Pontuação média

1º
Amostra 17 3,57 3
Controlo 254 3,53 2,9

2º
Amostra 30 1,17 4
Controlo 88 2,04 2,9

TABELA 6
Comparação das presta-
ções do grupo de amos-
tra e controlo, durante 
os simulacros.
Fonte: autor

Observações por parte de funcionários da escola, após o segundo 
simulacro, indicam que a professora desta turma, que também jo-
gou o protótipo (subcapítulo anterior), foi o único docente a reco-
lher e entregar o dístico da sala.

Concluímos, então, que após o jogo do protótipo, todas as tur-
mas conseguiram recrear, num caso concreto, os procedimentos 
aprendidos, tornando o videojogo um meio eficaz na comunicação 
de conhecimentos dos procedimentos de evacuação, revelando ca-
pacidade de aplicação das aprendizagens na situação real.

Constatamos também que, para além da aplicação séria dos pro-
cedimentos de evacuação, houve uma diminuição significativa (em 
termos genéricos) dos tempos de percurso. Por outro lado, estes 
resultados não são suficientes para apontar com precisão os parâ-
metros aprendidos pelos alunos.

Entendemos, por isso, formular um questionário para inquérito 
para os elementos da amostra, distribuindo-o logo após o segundo 
simulacro para estudar, mais pormenorizadamente, a aprendiza-
gem dos alunos.
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4.4. Pós-simulacro

No segundo simulacro, os valores da amostra foram consistentes 
em todos os parâmetros comportamentais, apenas diferenciando-
se a nível temporal, em poucos segundos.

Uma evolução constante de cada turma entre simulacros de-
mostra que, independentemente da turma, a experiência do protó-
tipo teve repercussões idênticas nos elementos da amostra. No en-
tanto, considerámos pertinente inquirir cada elemento da amostra 
para entender, segundo as suas opiniões pessoais, a importância  
que teve o jogo no segundo simulacro e testar a sua aprendizagem 
dos conceitos gerais.

Formulámos um pequeno questionário para inquérito (ver ane-
xo K), distribuído imediatamente após o regresso às salas e nor-
malidade, quando memória dos alunos ainda tem o evento relati-
vamente vívido.

O simulacro despendeu algum tempo de aula, então, considerá-
mos inapropriado um formato longo, apontando o preenchimento 
do inquérito entre dois minutos e cinco, dependendo das respos-
tas.

Após a análise de dados (anexo K), concluímos que os resulta-
dos são semelhantes em todas as turmas. A amostra total é forma-
da por 30 alunos, nove alunas (duas no 10º PI, uma no 11ºPD e seis 
no 12ºPD) e mais do dobro de alunos, correspondendo a vinte e 
um indivíduos (nove no 10º PI, sete no 11ºPD e cinco no 12ºPD).

Neste inquérito, a totalidade dos elementos, unanimemen-
te, negou qualquer dificuldade sentida durante o simulacro, nem 
apontou qualquer imprevisto ocorrido. Consideramos que, face 
aos resultados, os alunos não sentiram dificuldade em acatar os 
procedimentos treinados no protótipo de jogo, demonstrando pre-
paração para o evento.
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GRÁFICO 14
Auxílio do protótipo na 
memorização de proce-
dimentos.
Fonte: autor

Trajeto
Organização
Ritmo
Papel do alunos
Papel do professor

Quando questionados sobre o auxílio do Pyro’clock na memoriza-
ção e recriação dos procedimentos necessários, à exceção de dois 
alunos do 10ºPI, todos os elementos concordaram que o videojogo 
realmente contribuiu positivamente, especificando os parâmetros 
de aprendizagem: a maioria (48%) das opiniões referiu o trajeto; 
27% a organização; 17% o ritmo e velocidade, 4% mencionaram o 
papel dos alunos e finalmente outros 4%, o papel do professor, cor-
respondendo aos mesmos elementos que apontaram o parâmetro 
anterior (gráfico 14).

Por último, os inquiridos necessitavam traçar, com uma caneta di-
retamente no desenho representativo da planta da ESS (figura 71), 
o trajeto correto de evacuação que tinham realizado durante o jogo 
do protótipo (iniciado no bloco A e finalizado no campo de jogos).

De modo a não afetar as escolhas dos alunos e não enviesar 
qualquer tipo de opção, optamos por uma planta simples, sem ca-
minhos definidos, apenas com as principais características gerais, 
evidenciando apenas os edifícios de aulas, distinguindo-os pelas 
suas respetivas letras designadoras.

Relembramos que no segundo simulacro, as turmas do 11ºPD e 
12ºPD partiram do bloco A, percorrendo o mesmo trajeto apresen-
tado no jogo, enquanto os alunos do 10º PI partiram do bloco B.
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FIGURA 71
Planta da escola no in-
quérito pós simulacro 
(preenchido). Fonte: 
autor baseado na planta 
fornecida pela ESS. Trajeto de evacuação do boco A

Trajeto de evacuação do protótipo

Ao pedir que cada elemento da amostra desenhasse na planta, o 
trajeto de evacuação treinado no protótipo, esperávamos verificar 
qual a rota escolhida pelos alunos, especialmente os do 10ºPI, vis-
to partiram de um bloco distinto daquele que tinham exercitado 
virtualmente.

De facto, constamos que todos os alunos, sem exceção, traça-
ram corretamente o trajeto realizado no jogo, incluindo os alunos 
da turma 10ºPI, que desenharam, também, a partir do bloco A. Os 
alunos das outras duas turmas, que tinham partido desse bloco, 
também traçaram a rota corretamente, tendo todos os alunos da 
amostra reproduzido fielmente o trajeto do jogo, incluindo o exato 
ponto de partida que, deliberadamente, alterámos na produção do 
protótipo para que não corresponder à real localização da porta de 
saída do bloco A, representado a azul na figura 71.

 Com isto, pretendemos testar se os alunos memorizaram o per-
curso explícito no protótipo ou o percurso percorrido anterior-
mente, durante o simulacro, podendo adequar-se melhor à sua 
perceção espacial.
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Pelo facto da turma 10ºPI ter desenhado corretamente o trajeto de 
evacuação do protótipo de jogo, logo após ter efetuado o simulacro 
com uma rota diferente, podemos inferir que houve, efetivamente, 
uma aprendizagem de médio prazo, dado que os alunos se recor-
davam do trajeto do jogo e não traçaram o percurso percorrido 
momentos antes, o que teria sido feito caso não tivesse havido re-
tenção da informação.

Os resultados demonstraram que todos os elementos da amos-
tra memorizaram o percurso apresentado no videojogo, indepen-
dentemente do simulacro anterior, desenhando-o corretamente a 
rota a partir do bloco A, sob a perspetiva de jogador. Nenhum alu-
no desenhou a rota que percorreu durante o simulacro.

Podemos então, comprovar o sucesso deste protótipo no auxí-
lio da memorização do percurso e possivelmente na recreação do 
mesmo na realidade.

Mais tarde, como forma de comprovação final, durante os in-
tervalos escolares, pedimos apenas aos alunos de cada turma da 
amostra, que guiassem outros colegas de escola pelo trajeto re-
creado no Pyro’clock. Mais uma vez, os elementos da amostra pro-
varam conhecer o trajeto, percorrendo-o rapidamente, enquanto 
transmitiam a outros colegas os seus conhecimentos sobre proce-
dimentos de incêndio adquiridos durante o jogo.



5. CONCLUSÃO

5.1 Conclusões e considerações finais

5.2 Recomendações futuras
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5. CONCLUSÃO

5.1 Conclusões e considerações finais

A realização desta dissertação de caráter projetual aprofundou os 
nossos conhecimentos e a relação entre várias áreas disciplinares, 
principalmente no Design, Marketing, Programação, Educação e 
planos de segurança. O processo de investigação conduziu à abor-
dagem das áreas de estudo mais pertinentes, viabilizando a reali-
zação de um documento explicativo do videojogo (GDD), tal como 
a produção de um protótipo funcional, testado por uma amostra.

A constatação de alguma falta de interesse e adesão aos video-
jogos didáticos, por parte do nosso público-alvo, bem como a co-
notação negativa de jogos “meramente” lúdicos, não transmitindo 
conhecimentos válidos educativos, permitiu-nos formular o pro-
blema da investigação e definir público-alvo, objetivos e questões 
de investigação.

Procedemos à revisão da literatura e recolha de dados, que per-
mitiram a fundamentação teórica necessária para a formulação do 
GDD adequado ao público-alvo, especificando todos os aspetos ne-
cessários para a compreensão e produção do videojogo completo.

Deste modo, a plataforma de jogo, controlos e abordagem ao 
tema da segurança escolar foram adaptadas aos interesses, neces-
sidades e recursos, revelados através, não só pela revisão da lite-
ratura, mas também pela análise do inquérito a 67 alunos, entre 
os 10 e 21 anos, com o objetivo de criar um jogo direcionado a um 
público-alvo mais específico, restrito (15-21 anos), não obviando  
as potencialidades de o tornar apelativo a outros escalões etários.

A comparação entre a análise dos dados deste questionário para 
inquérito exploratório e os conteúdos ESRB, permitiu-nos consta-
tar que estes alunos jogam, assiduamente, videojogos desadequa-
dos à sua faixa etária, tais como Grand Theft Auto 5 (2013), ou Call 

of Duty (2003), com violência explícita, linguagem inadequada 
para jovens, bem como a referência a estereótipos, entre outros.
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Estes resultados permitiram-nos deduzir que a produção de um 
videojogo didático, com uma abordagem mais arrojada seria bem 
aceite por estes alunos, pois apresentava algumas características 
dos jogos que consomem, estando já familiarizados com a sua prá-
tica.
Deste modo, consideramos que esta abordagem menos conserva-
dora poderia ser o elemento-chave para a aceitação do nosso pro-
jeto como um videojogo divertido e lúdico. Uma vez que o jogador 
se interessa e sente que o jogo é divertido, facilmente conseguimos 
“manipular” a narrativa, apresentando conteúdos didáticos, inseri-
dos e “mascarados” pelas mecânicas de jogo.

A análise ao mesmo inquérito permitiu entender que, de acordo 
com a nossa amostra, a plataforma fixa é mais utlizada, enquanto o 
smartphone não é tão usual. Por estas razões, com o auxílio de um 
programador e utilizando o GDD como base, produzimos o protóti-
po do nível 2 do videojogo para computador, referente à sequência 
de evacuação escolar, sob a perspetiva de um professor.

Implementámos o protótipo numa segunda amostra, constitu-
ída por três turmas do ensino secundário, primeiramente com o 
objetivo de testar a sua adequação ao público-alvo, neste caso con-
creto alunos entre os 15 e 21 anos, mediante a análise qualitativa 
acerca da sua adesão e interesse demonstrado.

Recorrendo à observação direta com apoio mecânico, consegui-
mos registar as reações dos alunos de cada turma, em duas sessões 
de jogo de duas horas cada, perfazendo o total de quatro horas. 
Na primeira sessão, inicialmente, distinguimos diferentes reações 
entre géneros, sendo que as alunas demonstravam entusiasmo e 
agrado pela imagética e semelhanças com a sua escola, enquan-
to os alunos do género masculino revelaram alguma relutância na 
aceitação de um novo jogo, em contexto escolar.

Gradualmente, o entusiasmo das alunas diminuiu, em detri-
mento dos alunos, que competiam pelas melhores pontuações. No-
támos que a maioria das jogadoras isolavam-se dos colegas, ten-
do uma abordagem de jogo mais solitária, revelando não apreciar 
uma abordagem competitiva no jogo.
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No final da primeira sessão de jogo as alunas saíram da sala, en-
quanto alguns grupos de alunos permaneceram, competindo ain-
da para a melhoria, e consequentemente a liderança do quadro de 
pontuações. Alguns alunos chegaram mesmo abdicar do tempo de 
intervalo para continuar a jogar e mostraram interesse em reto-
mar o jogo em casa, e noutras aulas.

Após a última sessão de jogo, os elementos da amostra preen-
cheram um questionário online para inquérito, com o intuito de 
compreender a sua adesão, mediante as diferentes opiniões sobre 
a experiência.

A compilação dos dados recolhidos, demonstra que a maioria 
dos alunos considerou o protótipo como um videojogo muito di-

vertido, e um meio de comunicação com que se identificam, expon-
do os conteúdos de uma forma divertida. Também consideraram o 
jogo adequado à sua faixa etária, dificuldade intermédia, com uma 
vertente mais lúdica que didática, situado no nível 4 de uma escala 
de 1 a 6.

Estes resultados permitem-nos concluir que a maioria dos alu-
nos da amostra, considerou o jogo adequado às suas caracterís-
ticas, cumprindo, assim, o objetivo geral desta investigação: Criar 

um videojogo didático sobre os planos de evacuação escolar num 

caso de incêndio, adequado a alunos do ensino secundário, inseridos 

numa faixa etária, compreendida entre os 15 e 21 anos.

Esta experiência, seguida de um inquérito, também visou testar 
se na realidade existiu aprendizagem teórica dos conteúdos jogá-
veis. Recorrendo à observação com apoio mecânico e recolha de 
dados, relativos ao registo das pontuações mais elevadas dos alu-
nos, no decurso das sessões, retirámos alugumas conclusões sobre 
a curva de aprendizagem dos jogadores, bem como sobre os con-
trolos e objetivos do protótipo.

Procedendo a uma distinção por géneros, os jogadores do géne-
ro masculino demoraram mais tempo a compreender os objetivos 
e controlos do protótipo, sendo as alunas a liderar a tabela clas-
sificativa, durante a primeira meia hora da sessão. Porém, após a 
familiarização com os controlos e fomentação da competitividade, 
estes alunos rapidamente ultrapassaram e aumentaram as pontu-
ações anteriores, enquanto as alunas permaneciam com registos 
constantes, e pouco variáveis.
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Em todas as turmas, registou-se uma evolução das pontuações 
entre sessões, demonstrando que na segunda sessão, os alunos 
encontravam-se mais preparados e familiarizados com as mecâni-
cas de jogo, permitindo, ainda, vencer os desafios com maior fre-
quência, e conseguir pontuações mais elevadas em menos tempo 
de jogo.

A constatação da evolução progressiva das pontuações no de-
curso da sessão demonstra que os alunos melhoraram as suas 
prestações e capacidades de jogo, concluindo que houve aprendi-
zagem dos controlos e objetivos, reflexão e otimização de estraté-
gias de vitória. 

A análise aos questionários para inquérito online, após a última 
sessão de jogos, permitiu-nos averiguar se houve aprendizagem 
dos conteúdos didáticos transmitidos pelo jogo. Quando ques-
tionados acerca das normas de evacuação escolar que não foram 
transmitidas nos conteúdos do protótipo, verificámos que 56% 
das respostas correspondiam ao estipuladas pelas normas de eva-
cuação escolar. Quando o mesmo grupo foi questionado acerca do 
mesmo tema, mas relativamente a conteúdos presentes e trans-
mitidos pelo jogo do protótipo, constatámos que o aumento para 
68%, podendo deduzir que a prática do videojogo contibuiu para 
a melhoria destes reultados, devido à aprendizagem teórica dos 
conteúdos didáticos.

Contudo, considerámos aprofundar se esta discrepância per-
centual se relaciona com uma aprendizagem. Considerámos que se 
o aumento de percentagem se relacionasse com a aprendizagem 
efetiva, então seria aplicada na situação prática de emergência, na 
medida que o transfer do protótipo de jogo para a realidade se fa-
ria sem dificuldade e de acordo com os parâmeteros de jogo.

Para tal, criámos uma experiência, onde as turmas constituintes 
do grupo de amostra sentiram necessdade de aplicar os procedi-
mentos transmitidos através do jogo, numa situação prática de si-
mulacro de incêndio. Recorremos à observação direta com apoio 
mecânico e também à elaboração de questionários para inquérito, 
direcionados aos professores das respetivas turmas, onde avalia-
ram as prestações dos seus alunos, nos parâmetros comportamen-
tais e de cronometragem do tempo, como instrumentos de recolha 
de dados.
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Comparando com dados recolhidos cinco meses antes, num pri-
meiro simulacro, avaliando os mesmos parâmetros, verificámos 
uma evolução significativa. No primeiro simulacro, quer a nível dos 
tempos de percurso, quer a nível comportamental, a média dos va-
lores do grupo de amostra foi bastante inferior às prestações do 
segundo simulacro.

A média do tempo de percurso da rota de evacuação diminuiu 
de 3:57 para 1:17 minutos, enquanto a pontuação, derivada da 
avaliação dos professores (de 1 a 4) acerca da adesão, seriedade, 
comportamento, organização e conhecimento das normas, aumen-
tou, em todos os parâmetros, para a pontuação máxima possível. 

Esta melhoria da prestação do grupo de amostra, permitiu-nos 
cumprir um dos objetivos específicos desta investigação: Melhoria 

de prestação destes alunos do ensino secundário, num simulacro de 

incêndio, através da utilização do videojogo.

Comparando a evolução da prestação dos alunos pertencentes 
ao grupo de amostra com a evolução do grupo de controlo, nos 
mesmos simulacros, podemos verificar que, no primeiro evento, 
os seus valores apresentados são bastante inferiores, tendo uma 
prestação pior que os restantes alunos da escola. Por outro lado, 
no segundo simulacro, estes valores inverteram-se, sendo que a 
média do grupo de amostra ultrapassou a do grupo de controlo, 
em todos os aspetos. Aliás, no segundo simulacro, as três turmas 
constituintes da amostra, apresentaram os melhores valores das 
prestações do universo das turmas da ESS. 

Estes dados evidenciaram a relevância da melhoria das pres-
tações, neste universo escolar, demonstrando a existência de um 
fator que influenciou esta alteração comportamental no grupo de 
amostra.

Após a conclusão do segundo simulacro, distribuímos um ques-
tionário para inquérito a todos os elementos da amostra, inda-
ganda eficácia do protótipo e também, procurando testar a efetiva 
compreensão dos seus conteúdos. 

A análise dos dados relativos a este inquérito, permitiu-nos 
constatar que nenhum elemento da amostra considerou ter difi-
culdades no decurso do simulacro, pois o jogo auxiliou-os em pa-
râmetros, como memorização do trajeto, organização, velocidade e 
a distinção entre os procedimentos de um professor e de um aluno. 
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Dos 30 elementos da amostra inquiridos, apenas dois considera-
ram que o protótipo não os auxiliou na aprendizagem de conteú-
dos.

Por fim, o questionário requeria que os alunos traçassem, num 
mapa da escola, o percurso de evacuação presente no protótipo, 
sendo que uma das turmas não iniciou o percurso a partir do edifí-
cio correspondente que estava previsto no jogo.

De facto, constamos que todos os alunos, traçaram corretamen-
te o trajeto realizado na prática do protótipo, incluindo a turma 
que não partiu a do edifício idêntico ao do jogo (bloco A). 

Ao testarmos a memorização do percurso do jogo, e não do si-
mulacro, alterámos propositadamente o local de partida do edifí-
cio, no protótipo. No entanto, todos os alunos da amostra repro-
duziram fielmente o trajeto do jogo, incluindo o exato ponto de 
partida.

Segundo as constatações anteriores, podemos concluir, que efe-
tivamente houve aprendizagem e memorização de médio prazo do 
trajeto de evacuação do protótipo, independentemente do simu-
lacro anterior, conseguindo aplicar os conhecimentos adquiridos 
numa situação prática, podendo influenciar na melhoria das pres-
tações de evacuação.

Assim, cumprimos outro dos nossos objetivos específicos: Utili-

zação do videojogo como meio de aprendizagem de conhecimentos 

das normas de segurança/evacuação escolar, a alunos do ensino se-

cundário, e temos capacidades para responder às questões de in-
vestigação, colocadas anteriormente.

Deste modo, no que concerne à questão de investigação inicial: 
Poderá a utilização de um videojogo didático, direcionado a jovens 

alunos entre os 15 e os 21 anos, centrado no ensino de normas ge-

rais de incêndio em meio escolar,  ser eficaz na transmissão dos pro-

cedimentos e comportamentos adequados em situação de evacua-

ção da escola?, concluímos que efetivamente pode, uma vez que 
os elementos da amostra (entre os 15 e 21 anos), demonstraram 
aprendizagem dos controlos e objetivos do protótipo, bem como a 
aplicação das normas de incêndio, num simulacro e recriação do 
trajeto correto do videojogo, após a prática de um simulacro, mes-
mo partindo de um local diferente.
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Concluímos também, que a eficácia desta aprendizagem depende 
diretamente do interesse dos alunos relativamente ao videojogo. 
Este deve ser direcionado ao respetivo público-alvo, tendo como 
foco principal, o divertimento do jogador, podendo “manipular” os 
conteúdos, direcionando o interesse do aluno para a matéria didá-
tica.

Os dados recolhidos através da observação das reações dos alu-
nos, permitem-nos tirar a ilação, não pensada anteriormente, das  
diferentes raeções dos jogadores, perante o jogo. A implementação 
do protótipo num grupo de amostra permitiu-nos constatar que as 
alunas jogaram de uma forma solitária, apreciando os pormenores 
da imagética. Porém a escassez de desenvolvimento da narrativa  
do protótipo causou uma sensação de repetição, dado estas alunas 
não  terem demonstrado apreço pela melhoria da pontuação.

Por outro lado, os seus colegas do género masculino demostra-
ram interesse no sistema de pontuação, competindo com o intuito 
de liderar a tabela classificativa. Entendemos que a competição en-
tre estes alunos é um fator de sucesso da adesão ao protótipo.

Concluímos, então, que os pontos fortes do protótipo, que leva-
ram à adesão por parte elementos da amostra, foram o sistema de 
pontuação competitivo, a adaptação do retrato do espaço escolar e 
uma abordagem pouco conservadora de um tema didático. No en-
tanto, os pontos fracos foram a escassez de narrativa, a dificuldade 
no entendimento dos controlos e a ausência de som, que poderia 
envolver a audição, enriquecendo a experiência de jogo.

 As normas de evacuação são semelhantes entre as escolas na-
cionais, diferenciando-as apenas a arquitetura e a respetiva comu-
nidade escolar. Diferentes escolas possuem diferentes trajetos de 
evacuação, sendo que a implementação deste protótipo noutra es-
cola, não teria a mesma aplicabilidade, pois necessitaria de uma 
adaptação ao seu espaço arquitetónico, rotas e características es-
pecíficas. Porventura, os procedimentos, organização e priorida-
des, num caso de evacuação são comuns com outras escolas, po-
dendo apenas adaptá-las ao respetivo espaço escolar.
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Partindo da questão inicial, formulámos a questão secundária:
Poderá a implementação de um videojogo didático, contribuir para 

a melhoria da prestação destes alunos do ensino secundário, num 

caso de um simulacro de incêndio escolar?

Como resposta a esta questão, concluímos que o videojogo didá-
tico pode efetivamente contribuir para a melhoria das prestações 
dos alunos. Baseamo-nos fundamentalmente na constatação da 
melhoria a nível temporal e comportamental do grupo de amostra, 
entre dois simulacros distintos, bem como a sua evolução, compa-
rativamente com o grupo de controlo.

Esta amostra não só melhorou o nível comportamental, mas 
também obteve a cotação máxima em todos os parâmetros que o 
compõem, nomeadamente a adesão, seriedade, conhecimento e 
comportamento durante o percurso. Esta amostra também dimi-
nuiu os tempos de percurso em 2:80 minutos, sendo um registo 
marcante, no universo das turmas da ESS.

Concluímos, deste modo que o videojogo não apenas contribuiu 
para a melhoria das prestações dos alunos pertencentes à amos-
tra, durante um simulacro de incêndio, mas também excederam as 
pontuações das prestações dos restantes colegas, tendo percorrido 
o trajeto de evacuação no menor tempo e com o melhor comporta-
mento registado num período de cinco meses. Consequentemente, 
cremos ter alcançado os objetivos e respondido às questões que 
levantámos no início da nossa investigação.

Cremos que a conclusão deve ser um pretexto para um novo tex-
to, num contexto, sendo o início de uma nova aventura. Por essa 
razão, subscrevemos recomendações para futuras investigações.
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5.2 Recomendações futuras

Para futuras investigações, relacionadas com as áreas de estudo 
abordadas nesta dissertação, considerámos alguns aspetos que 
poderão ser úteis no seu desenvolvimento projetual.

Perante as conclusões, consideramos pertinente prosseguir o 
estudo do videojogo como meio de aprendizagem de conteúdos, 
com maior foco nas questões demográficas, averiguando se a dis-
tinção entre géneros, outras faixas etárias e até localidade residên-
cia, e escolar, são fatores relevantes para a memorização e aplica-
ção de procedimentos de segurança, e de evacuação.

Na recolha de dados sobre plataformas de jogo, principalmente 
na formulação de questionários para inquérito, notámos que ter-
minologias como app ou smartphone podem não ser referências 
para alguns inquiridos, podendo conduzir a uma má interpretação 
das perguntas, e consequentemente uma alteração dos resultados. 
Aconselhamos, então, a utilização da linguagem mais simples pos-
sível, mencionando termos e designações técnicas entre parênti-
ses.

Através da nossa observação direta, bem como da recolha de 
informações junto dos docentes permitiu-nos constatar que, em 
grande parte, mesmo os questionários mais curtos não eram lidos 
com total atenção por parte dos alunos, aumentando as proba-
bilidades de equívoco. Por esta razão, alertamos para a extensão 
dos questionários e sugerimos a evidenciação de palavras-chave 
e a leitura de cada pergunta em voz alta, após a distribuição dos 
questionários. Salientamos que nestas faixas etárias, a distração e 
aborrecimento são comuns, especialmente na leitura.

Consideramos que a observação direta foi um instrumento de 
recolha de dados de grande auxílio para a nossa abordagem crítica 
e analítica qualitativa, permitindo uma abordagem menos inter-
vencionista, onde obtivemos reações naturais e espontâneas, por 
parte dos alunos.

Uma vez que, por razões de disponibilidade por parte do pro-
gramador, a arte do jogo foi apenas parcialmente utilizada no pro-
tótipo, gostaríamos de desenvolver e concluir a versão completa 
do jogo para smartphone, utilizando esta investigação como base 

para o melhoramento do produto.
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As conclusões que tirámos sobre os pontos fracos no protótipo re-
fletiam a dificuldade inicial dos alunos na utilização dos controlos 
de teclado, sendo que na versão original, estes controlos são sim-
plificados. Tendo a estrutura do jogo, é possível alterar as mecâni-
cas, controlos e arte, desenvolvendo o jogo segundo novos testes. 
Assim, a melhoria do videojogo passa pela produção e teste de uma 
nova versão de protótipo, conciliando a imagética, com o sistema 
de pontuação, e classificação, mas introduzir toda a narrativa, e 
controlos apresentados no GDD. 

A produção de um videojogo deve envolver uma equipa, de pelo 
menos um programador e um designer. É importante, previamen-
te, definir prazos, bem como todos os aspetos técnicos e estéticos 
do jogo. Esta experiência também demonstrou ser possível a união 
de esforços entre estudantes de diferentes áreas e universidades, 
porém, o trabalho sem recompensação pode não ser totalmente 
proveitoso, pois podem ser comuns divergências acerca da abor-
dagem do mesmo tópico. Para evitar esta situação, cada elemento 
da equipa deve conhecer as bases e principalmente, as potenciali-
dades das outras áreas.

A produção do protótipo mostrou-nos que este processo pode 
ser complicado quando não totalmente entendido, sendo comum 
refazer e adaptar tarefas, caso a arte e programação não estejam 
sincronizadas. Por esta razão, apresentamos um esquema possível 
para a produção lógica e sequencial de um videojogo, sendo adap-
tável a qualquer jogo ou situação.

Primeiramente, definem-se os objetivos e mensagem a trans-
mitir, refletindo em mecânicas de jogo  autoexplicativas. Median-
te as mecânicas, definir-se-ão os controlos para a sua utilização. 
Seguidamente, será formulado um documento explicativo (GDD), 
apresentando um guião com uma narrativa que enquadra e liga as 
mecânicas. 

Dependendo da plataforma de jogo utilizada, assim se irá defi-
nir a resolução máxima e o tamanho do ecrã, inserindo uma gre-
lha, constituida por unidades de telha, de acordo com a perspetiva 
pretendida. As dimensões da unidade de telha, permitem o dese-
nho da arte gráfica à escala real, evitando equívocos. O processo do 
desenvolvimento da arte deverá ser efetuado segundo a sequência 
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de esboço, desenvolvimento e arte final, separando mapa, texturas 
e personagens. Seguir-se-á a separação as texturas que compõem 
o mapa, ou seja, os diferentes tipos de chão, cores, entre outros, 
e converter cada documento de desenho vetorizado para bitmap 
(formato pixel) e exportar para documento PNG, com transparên-
cia. Cada telha de textura deverá estar milimetricamente alinhada 
à próxima, evitando assimetrias visuais e bugs (erros). Utilizando o 
mesmo processo, deverá separar-se cada elemento que compõem 
o jogo, em ficheiros PNG distintos. Elementos móveis, como per-
sonagens deverão apresentar todas as direções e ações, dentro do 
jogo (ex. 8 direções parado + 16 andando + 8 saltando).

Seguidamente, deverá compilar-se todas as imagens PNG rela-
tivas a um elemento, dentro de uma sprite sheet, exportando cada 
uma para um software de assemblagem e animação, como o Game-

maker, este programa permitirá dividir e ordenar cada sprite sheet, 
de acordo o GDD.

Após a divisão das sprite sheet, será possível inserir todos os ele-
mentos na grelha, começando pelas texturas que compõem o chão, 
os elementos que compõem o mundo jogável e, posteriormente, as 
personagens. Define-se os controlos para as personagens jogáveis 
e os percursos, e comportamentos, dos elementos móveis. Uma vez 
que todos os elementos estão na grelha, com os devidos comporta-
mentos adequados, estipula-se rotas de colisão e define-se os limi-
tes de cada elemento, no mundo jogável. Insere-se os ficheiros de 
som, adequando ao guião e comportamento das personagens. Por 
fim, a equipa joga e corrige bugs e imprevistos, se necessário, antes 
de testar no público-alvo.

Por fim, cremos que restringir este projeto apenas à comunida-
de escolar é limitar o projeto. A narrativa que mascara os procedi-
mentos é facilmente mudável, podendo introduzir estórias, perso-
nagens e cenários ilimitados, criando videojogos sobre sistemas de 
segurança em fábricas, museus, parques, zoos, bibliotecas, entre 
outros, ou até a compilação de todos num só jogo.
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6. BENEFÍCIOS

Esta investigação aborda e associa as suas áreas de estudo princi-
pais, o Design de comunicação, gráfico, Psicologia social, e Ciências 
da educação, aplicando-as num caso prático, a produção e teste de 
um videojogo didático. Prevemos que esta dissertação, em forma 
de projeto final, seja um contributo benéfico para estas áreas in-
vestigativas, tanto no meio académica como na praxis.

Neste processo, entendemos a importância da união de esfor-
ços entre designers e profissionais noutras áreas, abrindo, assim, 
o campo de investigação à praxis, podendo conduzir a melhores, e 
mais eficazes, resultados a nível teórico e prático. Esta abordagem 
permitiu ao autor adquirir o conhecimento de outras áreas que lhe 
eram alheias, aprofundando a sua investigação, em assuntos que 
pensava não estarem ao seu alcance.

Os esforços que fizemos na criação de parcerias com alunos 
áreas distintas, com o intuito auxiliarem no desenvolvimento pro-
jetual, principalmente pertencentes ao Instituto Superior Técnico 
(IST), podem contribuir para um entrosamento e consolidação das 
diversas unidades orgânicas da Universidade Lisboa.

Acreditamos que o desenvolvimento do mercado dos videojo-
gos didáticos necessita de investigação e estudo de casos práticos, 
portanto, esperamos que esta investigação seja um contributo nes-
se sentido.

Prevemos que a implementação do videojogo beneficie a co-
munidade educativa pela aquisição um meio de comunicação com 
os alunos, principalmente desinteressados pelas matérias didáti-
cas, mas apreciadores de videojogos, tendo uma oportunidade de 
aprender segundo meios que lhes são mais cativantes. 
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A produção de um videojogo didático extravasa o caso prático den-
tro da comunidade escolar. A aceitação deste método de transmis-
são de conteúdos didáticos de forma lúdica permitiu um equilíbrio 
de Edutainment que pode ser aplicado em qualquer circunstância. 

Com isto, pretendemos influenciar as opiniões gerais sobre a 
negatividade em torno dos videojogos e contribuir para o desen-
volvimento de uma nova linguagem educacional, onde qualquer in-
divíduo pode aprender um conteúdo didático através da diversão.

A aceitação e adesão de um videojogo desta natureza, por parte 
do público-alvo, também permite que os pais e encarregados te-
nham uma oportunidade de se inteirar das temáticas jogadas pelos 
alunos, podendo até jogar em conjunto.

A um nível mais pessoal enquanto designer, beneficiámos desta 
investigação, ganhando e desenvolvendo competências teóricas e 
práticas em áreas distintas, com aplicabilidade académica e profis-
sional, que eventualmente poderão ser desenvolvidas numa futura 
tese de Doutoramento ou mesmo a comercialização do videojogo.
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7. DISSEMINAÇÃO

Como forma de difusão, pretende-se que esta dissertação esteja 
disponível para consulta pela comunidade académica, disponível 
em bibliotecas e centros de investigação. A própria defesa perante 
júri qualificado e plateia também permite a disseminação da inves-
tigação.

Também pretendemos a publicação online, incluindo um fichei-
ro PDF para leitura offline, servindo de referência a artigos científi-
cos, apresentações, congressos e conferências, em áreas que trans-
cendam apenas o Design da Comunicação, como Pedagogia, Design 
de jogos ou Psicologia Educacional.

A extensa procura de um programador, obrigou-nos a apresen-
tar o projeto a várias entidades, entre elas, programadores freelan-
cer e turmas, e alunos, de outras faculdades da U Lisboa.

O teste prático do protótipo permitiu a prática do jogo, por par-
te dos alunos das turmas de amostra e, tal como os respetivos pro-
fessores, mencionaram o projeto a terceiros, disseminando, assim 
a presente investigação.

Mediante os resultados do segundo simulacro, evidenciando 
que uma amostra de alunos da Escola Secundária de Sampaio, re-
almente, melhorou as suas prestações após a prática do videojogo, 
outras escolas do concelho de Sesimbra, tomaram conhecimento 
e mostraram-se recetivas à implementação do jogo, como forma 
de aprendizagem dos procedimentos de incêndio, mostrando que 
este evento teve impacto e disseminou-se, dentro da comunidade 
escolar desta localidade.

Por fim, esta investigação revelou que este videojogo pode ter 
inserção no mercado, sendo que estabelecemos contacto com as 
empresas Acredita Portugal, Dream Shaper, Alva-Alta, Liberty Se-

guros, e Allienz, e vários empreendedores, com o intuito angariar 
parceiros para produção completa de jogo e a sua comercialização. 
A comercialização deste videojogo, certamente seria uma forma de 
difusão e proliferação da investigação que extravasa a comunidade 
escolar.
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8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Para o sucesso desta investigação, foi de extrema importância a 
colaboração do órgão de gestão da Escola Secundária de Sampaio 
(ESS), Escola Básica 2,3 Rodrigues Soromenho (RS) e corporação 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, que permitiram a recolha 
de dados dos protocolos de segurança e plantas, e procedimentos, 
de evacuação de oito escolas do concelho de Sesimbra, contribuin-
do, assim, para a compreensão deste tema e criação do guião do 
videojogo.

A permissão da direção da ESS na recolha de dados, observando 
e fotografando os espaços escolares, servindo de suporte para a 
produção gráfica do mundo jogável e elementos envolventes.

O auxílio do programador permitiu a concretização do protóti-
po, possibilitando a conceção prática do projeto e o seu teste como 
meio de aprendizagem.

Durante a segunda recolha de dados, a cooperação dos alunos e 
professores das escolas ESS e RS no preenchimento dos question-
ários para inquérito, foi crucial, contribuindo para o entendimento 
da relação entre público-alvo e videojogo.

O registo dos dados, relativos às prestações dos alunos da ESS, no 
primeiro simulacro (16 Dezembro 2013), permitiu introduzir um 
elemento de comparação com o segundo evento, validando, assim, 
o estudo do protótipo como meio de aprendizagem de conteúdos 
didáticos, contribuindo para a melhoria das prestações dos alunos 
de uma amostra, num caso prático de evacuação de incêndio.

Este estudo comparativo da prestação das turmas seria obsole-
to sem a participação dos alunos da ESS nos dois simulacros, con-
stituindo o grupo de controlo, demonstrando se os resultados do 
grupo de amostra foram significativos, dentro do universo escolar.

O consentimento dos encarregados de educação e dos próprios 
alunos, maiores de idade, das turmas 10ºH e 12ºPD para a autor-
ização da filmagem dos elementos destas turmas, permitindo o 
registo de dados, por observação observação direta, em três fases 
de recolha distintas: os dois simulacros e a implementação do pro-
tótipo no grupo de amostra.
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TABELA 7
Análise SWOT ao protó-
tipo. Fonte: autor

Forças

. Desenhado para o meio escolar;

. Aprendizagem de conteúdos didáticos;

. Capacidade de aplicação dos conteúdos 
jogáveis, numa situação prática;
. Abordagem lúdica de conteúdos didáticos;
. Grafismo apelativo para jogadoras;
. Sistema de pontuação competitivo e apela-
tivo para os alunos do género masculino;
. Produção de baixo custo.

Oportunidades

. Plataforma interessante para os alunos;

. Público-alvo familiarizado com novas 
técnologias e videojogos;
. Interesse dos alunos, pais e escolas pelo 
tema de segurança escolar;
. Comercialização possível.

Fraquezas

. Narrativa curta do protótipo provoca re-
petitividade no jogo, diminuindo o entusi-
asmo das jogadoras;
. Controlos pouco intuitivos;
. Objetivos do jogo do prótotipo não total-
mente explicitos;
. Restrição do contexto de aplicação do jogo, 
apenas dentro da comunidade escolar.

Ameaças

. Falta de interesse de alunos ao tema;

. Modo de disseminação determinante para 
o sucesso do protótipo.

Para a qualidade desta investigação, o acesso a suportes de in-
formação e seleção de material de estudo com qualidade, rigor e 
credibilidade.como bibliotecas, livrarias, hemerotecas, internet e 
outros meios, bem como o cumprimento dos prazos e metodolo-
gias estipuladas previamente.

Procedemos a uma análise SWOT ao protótipo, baseada nas 
conclusões da análise à experimentação e resultados do jogo na 
amostra, evidenciando as suas forças, e fraquezas (fatores de in-
fluência interna), bem como as oportunidades, e ameaças (fatores 
de influência externa).
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You Can’t Do Simple Maths Under Pressure (2013) Us vs Th3m

Xenosaga (2002) Namco Bandai
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9.4.2 Filmes

A Clockwork Orange (1971) Stanley Kubric

El laberinto del fauno (2006) Guillermo del Toro

Game of Thrones (2011) HBO

Grimm Brothers (2005) Terry Gilliam

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) Chris Columbus

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) Neil 
Jordan

Matrix (1999) The Wachowski Brothers

Nutri-Ventures (2012) Rui Lima Miranda, Rodrigo Carvalho e Pe-
dro Van Zeller

Popeye, o Marinheiro (1929) Elzie Segar

The Phantom of the Opera (2004) Joel Schumacher

The Wizard of Oz (1939) Victor Fleming

Vila Moleza (2004) Magnús Scheving

Wall-E (2008) Andrew Stanton

2001: A Space Odyssey (1968) Stanley Kubric

300 (2006) Zack Snyder

300: Rise of an Empire (2014) Noam Murro
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10.1 Anexo A

Entrevista aos bombeiros da Real Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Se-

simbra, 12 Março 2014.
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10.1.1 Guião da entrevista

Este guião consta de sete blocos, contendo cada um diversos obje-
tivos e um conjunto de tópicos orientadores que se podem eleger 
como possíveis questões. Assim, os blocos e respetivos objetivos 
específicos são os seguintes:

• Bloco A - Legitimação da entrevista, motivação e garantia da confi-

dencialidade. Pretende-se criar um ambiente que motive o diálogo, 
destacar a importância da colaboração sincera para a investigação, 
pedir o consentimento para gravar, informar sobre o objetivo da 
entrevista e da investigação e garantir o princípio da confidencia-
lidade, tanto de quem é entrevistado como de quem é referido nas 
entrevistas de modo a colocar o entrevistado/a à vontade.

• Bloco B – Introdução ao videojogo. Perceber o interesse geral pe-
los jogos, utilizando perguntas simples com o gosto pelos videojo-
gos e exemplos de bons videojogos. Entender o tempo médio utili-
zado em jogo por via de pergunta direta e explicação do porquê.

• Bloco C – Locais de jogo: Conhecer os locais mais comuns para 
a utilização de um videojogo com, questionando diretamente o 
entrevistado/a sobre a disponibilidade e o porquê da escolha de 
um videojogo.

• Bloco D – Disseminação do jogo: Perceber como o entrevistado/a 
se apercebe da existência do jogo e como este é proliferado. Com-
paração entre dois jogos no sentido de entender qual o mais apela-
tivo á primeira impressão.

• Bloco E – Entender o conhecimento e permissão para a aquisição 
de uma app. Inquirir o grau de permissão dos pais para o download 
e compra de um jogo app e como o fazer.

• Bloco F – Novo videojogo: Perceber a aceitação/ rejeição do mo-
delo de jogo da nossa proposta investigativa. Propor a implemen-
tação do videojogo didático e perceber o nível de aceitação, com-
parando com outros jogos concorrentes

• Bloco J – Fecho da entrevista: agradecer a colaboração e oferecer 
disponibilidade para qualquer dúvida ou esclarecimento de parte 
a parte.
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Blocos Objetivos Tópicos orientadores/ possíveis questões

A

Legitimação

Legitimar a entrevista e ga-
rantir a confidencialidade;

Destacar a importância e o 
papel da entrevista para a 
realização da investigação;

Informar o entrevistado/a 
acerca dos objetivos da inves-
tigação.

• Informar em linhas gerais o objetivo da 
entrevista, enquadrando-a no trabalho em 
curso.

• Apelar à colaboração sincera, fundamen-
tal para o êxito do trabalho em curso.

• Assegurar o anonimato.

B

Papel dos bom-
beiros

Perceber o papel e os passos 
durante uma situação de in-
cêndio.

Questionar o tempo do per-
curso.

• Que entidade responsável pela chamada?

• Inquirir o procedimento de evacuação dos 
alunos;

• Especificar as fases de estancamento do 
incêndio.

C

Frequência

Questionar a frequência dos 
incêndios escolares.

Inquirir quais as causas mais 
comuns

• Questionar a frequência dos incêndios 
escolares

• Indagar sobre os locais a evitar durante 
um caso de incêndio

• Inquirir quais as causas mais comuns de 
incêndio e como as evitar

D

Prevenção de in-
cêndio

Entender as causas e soluções 
possíveis para a prevenção de 
incêndio

• Pedir métodos específicos de prevenção.

E

Novo videojogo

Perceber a aceitação/ rejeição 
do modelo de jogo da nossa 
proposta

• Propor a implementação do videojogo 
didático e perceber o nível de aceitação

• Questionar a utilidade do vídeo jogo na 
ajuda aos bombeiros.

F

Opiniões

Pedir opiniões que possam 
ajudar nos conteúdos da te-
mática do jogo

• Perguntar se considera algum aspeto im-
portante a implementar na estória que pos-
sa ajudar na prevenção e evacuação escolar

J

Fecho da entre-
vista

Agradecimento e disponibili-
zação

• Agradecer a colaboração.

• Oferecer e pedir disponibilização para 
esclarecimento de dúvidas.

TABELA 8
Guião da entrevista aos 
bombeiros. Fonte: autor
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10.1.2 Resumo da entrevista

Os bombeiros voluntários de Sesimbra prestam serviço a todo o 
concelho, englobando quinze escolas, das quais não têm qualquer 
registo de incêndios reais nestas escolas. Não possuem também 
quaisquer protocolos formais com as mesmas, nem tão pouco os 
procedimentos e plantas de evacuação, no entanto demonstraram 
conhecimento pessoal das instalações e procedimentos internos.

A razão deve-se à verificação anual (juntamente com funcioná-
rios da Câmara local e centro de saúde) das condições de seguran-
ça, nomeadamente a qualidade de extintores, quadros elétricos, 
sinalética e desobstrução de entradas e vias. Estas entidades tam-
bém são convocadas para participar em simulacros e formação aos 
funcionários escolares sobre o uso de extintores, por outro lado, 
visto o plano de emergência ser um assunto interno escolar, cabe 
aos responsáveis académicos transmitir e testar os conhecimen-
tos. 

Cada escola deve ter no mínimo dois simulacros anuais, no iní-
cio e final do ano letivo, intercalando uma simulação de evacua-
ção (assunto escolar interno) com uma evacuação de incêndio, um 
exercício mais completo que envolve a mobilização dos bombeiros 
com viaturas de combate a incêndio, ambulâncias e máquinas de 
fumo, tal como a proteção civil, polícia e autoridades responsáveis, 
recriando um ambiente mais realista e credível, mas controlado. 
As suas atividades envolvem o socorro das vítimas, extinção de in-
cêndio e extração de fumos, não intervindo nas evacuações (tarefa 
do órgão escolar).

 São disponibilizadas viaturas para o transporte dos alunos para 
centros de saúde, onde aprendem a organização do mesmo e pro-
cedimentos como reanimação cardiorrespiratória. Este simulacro 
é oferecido pelas corporações envolvidas, no entanto, segundo os 
entrevistados, é ocasionalmente recorrido, tendo havido apenas 
dez simulacros nos últimos quatro anos em quinze escolas, devido 
à falta disponibilidade dos órgãos de direção das escolas e princi-
palmente à calendarização de testes e atividades escolares. Muitos 
alunos não encaram os simulacros de forma séria, chegando a difi-
cultar o trabalho dos professores e colaborantes.
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Ao apresentarmos Pyro’clock como meio de aprendizagem das 
normas de incêndio, os entrevistados demonstraram agradado, 
apelando ser um processo contínuo, direcionado diretamente para 
o aluno, ao invés do método atual, desenhado para funcionários 
adultos, que por sua vez transmitem aos alunos, perdendo muita 
informação necessária. Apelaram também que o jogo poderia ser 
uma forma despoletar interesse e curiosidade no tema.

Contribuíram com ideias para o desenvolvimento da temática 
dentro do jogo, nomeadamente, alertando a potenciais dispositivos 
de ignição como garrafas de vidro branco (refletores), isqueiros, 
tabaco, películas, quadros elétricos e à importância da desobstru-
ção de vias, algo que deve ser constantemente vigiado. Introduzi-
ram e compararam Pyro’clock com o jogo Holmatro Rescue Game, 
2013, eficaz na transmissão de conhecimentos mas entediante e 
difícil de manusear.

Descreveram também o papel dos bombeiros num caso real de 
incêndio escolar, começando após o alerta do diretor da respetiva 
escola. No quartel, é sua obrigação alertar as autoridades e prote-
ção civil, solicitando-lhes o local e apressar-se ao mesmo, enviando 
por norma um veículo de combate de incêndio e duas ambulâncias 
de socorro a vítimas. Após a chegada, o comandante deve avaliar 
a situação e seguidamente comunicar a gravidade do incêndio, pe-
dindo auxilio ou evitando a mobilização de outras entidades.





10.2 Anexo B

Questionário aos alunos da Escola Secun-
dária de Sampaio e Escola Básica 2, 3 Ro-
drigues Soromenho, de 20 Fev 2014.
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO| ESCOLA BÁSICA 2, 3 RODRIGUES SOROMENHO
20 Fev. 2014

Este inquérito é anónimo e tem como objetivo abordar o tema dos videojogos, nomeadamente 
o seu impacto no quotidiano dos alunos. Também se pretende fazer uma abordagem á segurança 
escolar.

Videojogos

Joga videojogos?    Sim  Não1. 

Qual a frequência? (2. Escolher uma caixa e escrever o número de horas : minutos respetivo)     

    Diariamente __:__            Semanalmente __:__            Mensalmente __:__          

      Outros. Qual? _________________    __:__

Que 3. tipo de jogos?  Ação  Aventura   Estratégia      Corridas           Desporto 
             
      Puzzle           Simulação        Didáticos      Outros          _________________________

Faz uma lista do que 4. gostas mais nos videojogos (se possível inserir exemplos de jogos).

1.________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________________

Plataformas 5. de jogo mais utilizadas? Numerar de 5 (menos) a 1 (mais)

PC  Consola Telemóvel     Smartphone  Consola Portátil

Segurança escolar

Conheces o plano de evacuação da tua escola?   Sim  Não6. 

Sabes os passos no caso de um incêndio na tua escola? Sim  Não7. 

7.1. Se sim, como aprendeste? _______________________________________________

Interessa-te ter uma app que te ensina o plano de evacuação? Sim  Não8. 

Jogarias um videojogo da tua escola?    Sim  Não9. 

Obrigado pela cooperação.

FIGURA 72
Inquérito aos alunos 
de 20 Fevereiro, 2014. 
Fonte: autor

10.2.1 Inquérito



211

10.2.2 Análise de dados

Duas amostras, total 59 de alunos, 27 da ESS e 32 da RS.

1. Joga videojogos? 

TABELA 9
Pergunta 1- Quantidade 
de jogadores na ESS e 
RS. Fonte: autor

TABELA 10
Pergunta 2- Frequência 
de jogo dos alunos da 
ESS.
Fonte: autor

 
Jogadores Alunos ESS %ESS Alunos RS %RS Total Alunos Total%
Sim 24 89 27 73 51 86
Não 3 11 5 27 8 14
Total 27 100 32 100 59 100

ESS Horas Fr. Total parcial % Tempo médio de jogo
Não joga 0 3 3 1,5 0

Diariamente

1 1

10 37 3:15h/dia

2 3
3 2

3,30 1
4 1
5 1
6 1

Semanalmente

1 1

10 37 3:30h/ semana

1,30 1
2 3
3 2
4 2

14 1
Mensalmente 2 1 1 3 2h/ mês

Outros
Esporádico 2

3 1,5 Esporadicamente
Férias 1

Total 27 27 100 -

2. Frequência de jogo
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RS Horas Fr. Total parcial % Tempo médio de jogo
Não joga 0 5 5 16 0

Diariamente

1 7

11 34 2h/dia
2 1
3 2
7 1

Semanalmente 1 8 8 25 1h/ semana
Mensalmente 1 2 2 6 1h/ mês

Outros
Esporádico 5

6 19 Esporadicamente
Férias 1

Total 32 32 100 -

3. Não considerámos pertinente a análise a esta pergunta, uma vez 
que está embebida na próxima, sendo mais espontânea a verdadei-
ra pois são pedidos exemplos concretos, dos quais podemos orga-
nizar por tipos de jogos.

4. Preferências de jogos e exemplos.
Nas seguintes tabelas podemos constatar os jogos preferidos pelos 
alunos da ESS e Rodrigues Soromenho, e respetivas justificações. 
Cada aluno podia escrever até cinco exemplos, sendo o total de 155 
opiniões (67 dos alunos da ESS e 48 da Rodrigues Soromenho). Os 
dados foram categorizados segundo o tipo a que se enquadram.

TABELA 11
Pergunta 2- Frequência 
de jogo dos alunos da 
RS.
Fonte: autor
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ESS
Tipos Exemplos Justificação Fr. Total parcial %

Desporto

FIFA Gráficos e emoção 12

22 33

Football Ma-
nager Controlo 2

PES Online e progressão 
como jogador 7

NBA 2K14 1

Corridas mo-
torizadas

GTA Desafiante e adrenalina 7

19 28

Hill Climbing 
Racing Simplicidade 1

Gran turismo Velocidade e adrenalina 4
Need for Spe-

ed Gráficos e controlos 6

Pure 1

Aventura

& Suspense

The Last of Us Suspense e narrativa 2

6 9

Red Dead Re-
demption Diversidade 1

Assassin’s 
Creed Grafismo e aliciante 1

Uncharted Grafismo e emoção 2
Simulador Sims Realista e versátil 5 5 8

Shooters mi-
litares

Battlefield 4 Realista e ação 2

10 15

Call of Duty 3
Counter Stri-

ke Versátil e completo 3

Crysis 3 Gráficos 1
Gears of war 1

Mundos 
mágicos

Champions of 
Regnum 1

3 4
League of Le-

gends Equipa e competição 2

Didático

Who wants to 
be a million-

aire
Cultura geral 1

2 3

Geo quiz Educativo 1
Total - - 67 67 100

TABELA 12
Pergunta 4- Jogos 
preferidos pelos alunos 
da ESS. Fonte: autor
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RS
Tipos Exemplos Justificação Fr. Total parcial %

Desporto
FIFA Gráficos e emoção 6

12 25
PES Online e progressão 

como jogador 6

Corridas mo-
torizadas

GTA Grafismo e jogabilidade 11

15 31Formula 1 - 1
Need for Spe-

ed Gráficos e narrativa 3

Aventura

& Suspense

Amnesia Suspense 1

6 13
Slender Terror 2

Red Dead Re-
demption Grandeza do mapa 1

Uncharted - 2
Simulador Sims Realista e versátil 1 1 2

Shooters mi-
litares

Quake - 1

10 21

Call of Duty - 6
Combat Arms - 1
Counter Stri-

ke - 1

Lost Planet - 1
Música SingStar - 1 1 2

Puzzle
Little Big 

Planet Desafiante 2
3 6

Minecraft Moldável 1
Total - - 48 48 100

TABELA 13
Pergunta 4. Jogos 
preferidos pelos alunos 
da RS.
Fonte: autor



215

5. Plataformas de jogo mais utilizadas? Numerar de 5 (menos) a 1 (mais)

Alunos ESS PC Consola Telemóvel Smartphone Consola Portátil
1 3 1 5 2 4
2 2 1 3 4 5
3 3 4 2 1 5
4 1 2 3 4 5
5 5 2 3 1 4
6 3 4 5 1 2
7 1 5 2 3 4
8 2 1 4 5 3
9 2 1 5 4 3

10 1 4 2 3 5
11 1 3 2 5 4
12 3 1 2 4 5
13 4 3 1 2 5
14 1 2 3 5 4
15 2 1 4 5 3
16 4 2 1 3 5
17 1 3 4 5 2

Média 2,29 2,35 3 3,35 4

Alunos RS PC Consola Telemóvel Smartphone Consola Portátil

1 3 2 4 1 5
2 1 2 5 3 4
3 1 5 2 1 3
4 3 2 5 4 2
5 5 2 3 1 4
6 4 5 3 1 2
7 2 5 3 2 4
8 1 2 5 3 4
9 2 4 5 3 1

10 2 3 1 4 5
11 4 1 2 3 4
12 3 1 5 2 4
13 4 3 5 1 2

Média 2,69 2,85 3,69 2,92 3,46

TABELA 14
Pergunta 5- 
Plataformas mais 
utilizadas pelos 
alunos da ESS
Fonte: autor

TABELA 15
Pergunta 5- 
Plataformas mais 
utilizadas pelos 
alunos da RS
Fonte: autor
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Plataformas PC Consola Telemóvel Smartphone Consola portátil
Média ESS 2,29 2,35 3 3,35 4
Média RS 2,69 2,85 3,69 2,92 3,46
Média Total 2,49 2,6 3,35 3,13 3,73
Classificação 1º 2º 4º 3º 5º

TABELA 16
Média das 
plataformas mais 
utilizadas pelos 
alunos da ESS e RS
Fonte: autor

TABELA 17
Conhecimento 
do plano de 
evacuação pelos 
alunos da ESS e RS
Fonte: autor

Da amostra da ESS, do total de 27 alunos, dez não responderam a 
esta questão, enquanto 19 alunos da RS responderam incorreta-
mente, apenas selecionando uma opção do leque apresentado. Es-
ses alunos demonstraram a sua preferência, no entanto não consi-
derámos as suas respostas pois o objetivo era criar uma hierarquia 
de preferências, classificando-as mediante as escolhas dos alunos. 
A consideração das suas repostas não se iria adequar ao modelo de 
tabela inserido acima, podendo deturpar os resultados.

Por outro lado, mediante a quantidade de respostas inválidas, 
concluímos que a formulação da pergunta pode não ter sido eficaz 
pois a numeração implica uma repentina mudança de sistema de 
resposta a que o leitor que não leu a pergunta, utilizará o siste-
ma de escolha múltipla. A melhor abordagem seria reformulação, 
adaptando o sisatema de escolha múltipla ou a colocação desta 
pergunta no início do inquérito, permitindo introdução a deste sis-
tema de resposta. 

6. Conheces o plano de evacuação da tua escola?

Alunos ESS %ESS Alunos RS %RS Total Alunos Total%
Sim 15 55 29 91 44 75
Não 12 45 3 9 15 25
Total 27 100 32 100 59 100

 Nesta pergunta não pretendemos averiguar se os alunos conhe-
cem os planos de emergência, apenas comprovado via teste, mas a 
opinião dos alunos sobre o conhecimento do mesmo, se conside-
ram que a informação é suficiente para considerar “conhecimento 
adquirido”, pedindo para especificar posteriormente.
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Os resultados evidenciam que metade aproximadamente metade 
dos alunos da ESS consideram que não conhecem o plano de eva-
cuação, contrastando com os alunos da RS, onde apenas 9% creem 
desconhecer o mesmo. Após revisão, constámos que esta pergunta 
é redundante, sendo que a pergunta seguinte inquire parâmetros 
semelhantes, apenas mais especificados, sugerindo que a sua ex-
clusão não iria influenciar a investigação.

7. Conheces os passos no caso de um incêndio na tua escola? 
7.1. Se sim, como aprendeste?
Analisámos ambas as perguntas no mesmo quadro de tabelas, se-
parando as escolas para entenderas diferenças nas opiniões dos 
alunos da ESS e RS.

ESS Justificação Fr % Total parcial %

Sim
Simulacro 11 41

14 52
Mapa de evacuação 3 11

Não - 13 48 13 48
Total - 27 100 27 100

RS Justificação Fr % Total parcial %

Sim
Simulacro 11 40

27 91
Professor 16 59

Não 5 9 5 9
Total 32 100 32 100

Segundo estas estes dados, formulámos uma tabela total, abran-
gendo ambas as escolas.

Total Justificação Fr % Total parcial %

Sim
Simulacro 22 38

41 70Professor 16 27
Mapa de evacuação 3 5

Não 18 30 18 30
Total 59 100 59 100

TABELA 18
Pergunta 7 e 7.1- 
Conhecimento dos 
passos no caso de 
incêndio, alunos da ESS. 
Fonte: autor

TABELA 19
Pergunta 7 e 7.1- 
Conhecimento dos 
passos no caso de 
incêndio, alunos da RS. 
Fonte: autor

TABELA 20
Pergunta 7 e 7.1-
Conhecimento dos 
passos no caso de 
incêndio, alunos da RS 
e ESS. 
Fonte: autor
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8. Interessa-te ter uma app que te ensina o plano de evacuação?

Alunos ESS %ESS Alunos RS %RS Total Alunos Total%
Sim 23 85 13 41 36 61
Não 4 15 19 59 23 39
Total 27 100 32 100 59 100

9. Jogarias um jogo da tua escola?
Nesta pergunta pretendemos entender a opinião dos alunos face a 
um jogo da escola e não sobre a mesma, ou seja, queríamos perceber 
a aceitação de um hipotético jogo criado para a escola, ao qual os alu-
nos poderiam utilizar.

Alunos ESS %ESS Alunos RS %RS Total Alunos Total%
Sim  26 96 15 47 41 70
Não 1 4 17 53 18 30
Total 27 100 32 100 59 100

TABELA 22
Pergunta 9- 
Interesse num jogo 
da escola. 
Fonte: autor

TABELA 21
Pergunta 8- Interesse 
numa app didática.
Fonte: autor







10.3 Anexo C

Conteúdos ESRB.
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A Entertainment Software Rating Board (ESRB) (124) é uma orga-
nização de autoregulação que atribui idade, classifica os conteú-
dos e impõe diretrizes de publicidade adotadas pela indústria, 
garantindo os princípios de privacidade on-line responsáveis em 
jogos e vídeo.

Os descritores de conteúdos são parâmetros pelos quais a ESRB 
se rege para classificar um conteúdo. Cada tópico simboliza um 
conteúdo distinto, que será comprovado pelos avaliadores en-
quanto testam o jogo, fazendo uma apreciação final:

1) Simulação de aposta no jogo;
2) O jogador pode apostar dinheiro real ou virtual;
3) Referência e / ou imagens de tabaco;
4) Consumo de tabaco;
5) Referência e / ou imagens de bebidas alcoólicas;
6) Consumo de álcool;
7) Referência e / ou imagens de medicamentos ou drogas ile-
gais;
8) Consumo ou uso de drogas ilegais;
9) Representações descoloridos e / ou irrealistas de sangue;
10) Representações de sangue;
11) Representações de sangue ou a mutilação de partes do 
corpo;
12) Referências a atos violentos;
13) Conflitos agressivos;
14) Fantasia violenta (125);
15) Violência intensa com representações gráficas realistas de 
um conflito físico (126);
16) Representações ou diálogo envolvendo humor negro ou 
sugestivo;
17) Representações ou diálogo utilizando humor vulgar;
18) Uso moderado de praguejo e palavrões;
19) Linguagem forte (127);
20) Referências a palavrões, sexualidade, violência, álcool ou 
drogas nas letras das músicas;
21) Referências explícitas e / ou frequentes a palavrões, sexo, 
violência, uso de álcool ou drogas nas letras das músicas;
22) Referência a temas sugestivos e provocantes;

(124) Fundada em 
1994 em resposta às 
críticas de conteúdo 
violento encontrados 
em videojogos como em 
Mortal Kombat (1992).

(126) podendo envolver 
sangue, mutilação, 
armas e descrições de 
ferimentos e morte

(125) Ações 
violentas envolvendo 
personagens humanos 
ou não-humanos em 
situações facilmente 
distinguíveis da vida 
real

(127) Utilização 
explícita e/ou frequente 
de praguejo e palavrões



223

23) Representações ou diálogo envolvendo humor sexual;
24) Referências a sexo ou sexualidade;
25) Nudez parcial;
26) Representações não explícitas de conteúdo sexual, pos-
sivelmente incluindo nudez parcial;
27) Representações gráficas prolongadas de nudez;
28) Forte Conteúdo Sexual (128);
29) Representações de violação ou atos sexuais violentos;

A esta descrição de conteúdos aliam-se elementos interativos, caso 
necessário, que envolvem ligação online. São eles:

Partilha de informação pessoal, fornecida pelo utilizador como 
morada, correio eletrónico e outras informações serão partilha-
das com terceiros;

Partilha de local, onde o utilizador fornece a sua localização a out-
ros utilizadores da mesma app;

Interação de utilizadores, em que o utilizador aceita risco de ex-
posição e comunicação entre utilizadores sem qualquer tipo de 
filtragem.

Após a triagem de conteúdos atribui-se uma classificação final, 
direcionando o videojogo a uma faixa etária específica.

(128)  Representações 
explícitas e / ou 
frequentes de 
comportamento 
sexual, possivelmente 
incluindo nudez

FIGURA 73
Classificação de ele-
mentos interativos em 
videojogos.
ESRB (2014) ESRB 
Ratings Guide, acedido 
14 Mai 2014
<http://www.esrb.org/
ratings/ratings_guide.
jsp>
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Na capa ou descrição do jogo, a classificação é apresentada sob a 
forma de uma categoria representativa como:

Indicado a crianças novas

Todos, adequado a qualquer idade pois não terá conteúdo que 
possa chocar alguma pessoa.

+10, com conteúdo geralmente adequado para idades superioreas 
a 10 anos. Pode conter maior fantasia, pouca violência, e lingua-
gem e temas minimamente sugestivos.

Adolescentes, maiores que 13 anos, pois pode conter alguma vio-
lência, temas sugestivos, humor negro, sugestão de sangue, suges-
tão de crime e uso de linguagem mais forte

+17, indicado a adolescentes de 17 ou 18 anos e adultos. Pode con-
ter violência, sangue, carnificina e linguagem imprópria.

Adultos, maiores de 18 anos. Pode incluir cenas prolongadas de 
extrema violência, grafismo e temática sexual e apostas em di-
nheiro real.

Classificação Pendente. Ainda não classificando Segundo os pa-
drões da ESRB. Normalmente aparece apenas em publicidade 
e mershadising, no entanto é imediatamente substituído após a 
classificação do mesmo.

FIGURA 74
Classificação etária dos 
conteúdo videojogos
ESRB (2014) ESRB 
Ratings Guide, acedido 
14 Mai 2014
<http://www.esrb.org/
ratings/ratings_guide.
jsp>







10.4 Anexo D

Guião Pyro’clock.
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Este anexo apresenta o guião completo de Pyro’clock, fazendo par-
te do GDD (Game Design Document). Pormenoriza a narrativa, cuts-

cenes, interação com os elementos do jogo e as variedade opções e 
possibilidades dentro do jogo. 

Para uma melhor compreensão, inserimos figuras ilustrativas 
do cenário que pretendemos demonstrar.

10.4.1 Menu Inicial

O menu inicial também tem função de inventário interativo para os 
elementos do jogo, assumindo a forma do quarto do aluno.

Ao entrar no jogo, um jogador novo depara-se com um quarto 
despido (figura 75), apresentando apenas uma cama, um cabide 
vazio, um armário de troféus vazio, uma secretária com computa-
dor e duas portas.

À medida que o jogador progride, vence níveis e atinge objeti-
vos, são inseridos elementos que preenchem o quarto e que o joga-
dor transportar para o single player e multiplayer :
a) Skins sob a forma de roupa pendurada no cabide onde o jogador 
pode interagir, trocando de roupa ou assumindo a forma da skin 
escolhida;
b) Tapete, com função meramente estética;
c) Boomerang que poderá transportar para o jogo, inserindo uma 
arma de longo alcance;

FIGURA 75
Menu inicial
Fonte: autor

d) Extintor de incêndio, tendo a mesma 
usabilidade e interação do tópico acima 
com a exceção que terá menos alcance mas 
poderá apagar chamas;
e) Troféus para o armário que servirão de 
ranking. Elementos de constatação dos ní-
veis e objetivos vencidos (os espaços vazios 
neste armário sugerem que ainda faltam 
objetivos por cumprir).
A interação com os elementos presente 
menu depende do respetivo objeto. O jo-
gador interage com os elementos, clicando 
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(131) T.L. “Estás a ficar 
cansado?”

(130) T.L. “Queres 
sair?”

(129) T.L. “Já para a 
cama?”

neles, o que permite que a personágem jogável se dirija ao local. 
Um segundo clique no mesmo elemento confirma o interesse do 
jogador, permitindo a interação.
A secretária com computador permite a modificação das definições 
do jogo. A esta altura, a personagem senta-se na cadeira, ligando o 
monitor do computador, onde é aberta uma janela, em formato de 
ambiente de trabalho, com opção de ligação ao Facebook e Twit-

ter, como também outras opções para a alteração dos controlos de 
jogo e áudio.

Elementos estéticos interativos como o peluche, baseiam-se na 
ativação de uma fala da personagem, podendo oferecer sugestões 
de jogo. A interação com a guitarra é feita da mesma maneira, neste 
caso, quanto ativada, expele o som de corda diferente, permitindo 
compor uma melodia.

As portas correspondem aos tipos de jogo. Se o aluno entrar na 
porta da esquerda, segue para o single player, ou seja o nível 0. Por 
outro lado, se entrar na porta da direita irá para o multi- player, 
onde irá jogar online contra outros utilizadores.

Por fim, clicando na cama, o aluno indaga “Bed already?” (129) e 
o clicando uma outra vez, o aluno vai para a cama e o jogo encerra. 
Para evitar a repetição, o aluno alterna as frase, nunca repetindo a 
mesma frase, duas vezes seguidas (ex. “Wanna leave?” (130); “Get-

ting tired, hein?” (131); entre outros).
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O plano munda, enquadrando, enqua-
drando o autocarro (de lado) que tapa a es-
cola (de frente). O autocarro desloca-se da 
esquerda para a direita, destapando o alu-
no (de costas) e a escola (figura 77).

FIGURA 78
Tutorial, sequência 
do atravessamento da 
passadeira.
Fonte: autor

10.4.2 Single Player, modo campanha

FIGURA 76
Apresentação aluno.
Fonte: autor

FIGURA 77
Apresentação da escola.
Fonte: autor

10.4.2.1 Nível 0

Uma vez que o aluno entra na porta single 

player, o ecrã lentamente escurece, ficando 
totalmente negro.
1º Cutscene

Aquando a imagem aclara do ambiente cin-
zento, aparece uma carrinha amarela esco-
lar. Esta trava, focando um dos vidros, onde, 
do outro lado, se encontra o aluno (figura 
76), esboçando uma expressão de desen-
canto.

Final da 1º Cutscene. 

O autocarro escolar continua o seu percurso para dar continuidade 
á cena anterior deixando o aluno no passeio da estrada ao lado da 
paragem de autocarros e do outro lado encontra-se a escola (figura 
77).

O jogador pode agora movimentar o aluno, sendo que o seu ob-
jetivo é atravessar a estrada pela passadeira que se encontra um 
pouco afastada, no entanto os carros que passam na estrada impe-
dem o sucesso do objetivo.

Caso o jogador tente atravessar sem ser na passadeira, os carros 
pararão automaticamente (som de travões a fundo), bloqueando 
a passagem para o outro lado e apitam para que o jogador volte 
para trás, sendo que este não terá mais nenhuma opção de jogo se 
não o fizer e tente outra vez. Esporadicamente uma personagem 
secundária, colega do aluno atravessará a estrada na passadeira 
para relembrar o jogador do objetivo primário.

Chegando à passadeira, o jogador tem que clicar em direção ao 
outro lado da passadeira e nessa altura o aluno para. É inserido um 
ponto à direita de o aluno, o jogador clica e surgirá outro ponto na 
esquerda, repetindo e posteriormente á direita novamente. 
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Este processo, na figura 78, remete à metodologia utilizada para 
atravessar a estrada e só depois de a fazer será possível atravessar 
a passadeira (carros param na passadeira e permitem aluno atra-
vessar). Caso jogador esteja nesta situação e não clique diretamen-
te nos pontos apresentados, existem duas opções.

Se clicar para trás, presumimos que não deseja atravessar a rua, 
então o aluno é desbloqueado, podendo movimentar livremente. 
Na situação inversa, ou seja, caso clique para a frente na passadei-
ra, sem que o processo tenha sido concretizado, o aluno é outra vez 
remetido para a situação de bloqueamento, por parte dos carros, 
tendo que repetir o processo, do início.

FIGURA 79
Apresentação bullies.
Fonte: autor

(132) T.L. “Carne fresca, 
como te chamas?”

(133) T.L. “Isso não é 
um nome, a partir de 
agora és o Fininho. Ei 
Fininho, prepara-te 
para as boas-vindas”

2º Cutscene

Após atravessar a passadeira, o aluno dire-
ciona-se para a entrada da escola, quando 
subitamente é interpelado pelos três bullies 

(nerd, musculado e mulher), chocando di-
retamente com um deles. Levanta a cabeça, 
olhando-os diretamente. Estes encontram-
se em contraluz, mas lentamente aclara (fi-
gura 79), enquanto o bully nerd pergunta 
“Fresh meat, what’s your name?” (132), ao 
qual o jogador responde, inserindo o seu 
nome numa caixa de texto. O nerd responde 
“That’s not yor name, for now on you are 

Skinny. Hey Skinny, prepare for your worm 

welcome” (133). O aluno olha em redor á 
procura de soluções enquanto os bullies se 
aproximam.

 
Final da 2º Cutscene

O aluno encontra-se de frente, virado para 
os três bullies que lentamente o rodeiam 
(bully nerd fica estático enquanto os outros 
dois o circundem). Surge uma barra de di-
reção, entre o aluno e o bully nerd,  suge-
rindo o deslize do dedo. Os cantos do ecrã 
escurecem para dar ênfase à ação e o  qual-
quer outro movimento é bloqueado.
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FIGURA 80
Tutorial empurrão.
Fonte: autor

Se o jogador deslizar o dedo em direções 
opostas à indicada, nada acontece. No en-
tanto ao proceder ao passo indicado, o alu-
no dá um empurrão ao bully nerd (figura 
80), introduzindo a opção de deslizar e em-

purrar os adversários, estando disponível 
para o resto do jogo.

Quando o aluno desliza e embate num 
elemento, automaticamente estagna, im-
pedindo que atravesse qualquer objeto ou 
atingir dois elementos num só empurrão.

Ao ser empurrado, qualquer persona-
gem, neste caso o bully nerd, recebe dano, 
demonstrando, saltando para trás.

Automaticamente o cenário é desbloqueado e todos os bullies ten-
tam magoar o aluno com empurrões (iguais ao do aluno). A esta 
altura o jogador já tem a oportunidade de se esquivar e ripostar os 
ataques dos três bullies, criando uma luta de dez a quinze segundos 
pois os ataques do conjunto dos bullies serão muito rápidos para 
muitos jogadores, então faremos esta abordagem rápida para que 
o jogador perca propositadamente. É impossível vencer qualquer 
um dos bullies tal como é impossível o jogador perder devido aos 
ataques dos mesmo.

 No caso de a luta se estender para a estrada, o procedimento 
é o anteriormente utilizado, ou seja, os carros bloqueiam o aluno, 
tornando impossível de atravessar a estrada. A entrada dentro da 
escola é bloqueada pelo bully nerd, tornando impossível que o jo-
gador entre (recebe um empurrão e é lançado para trás).

3º Cutscene

O Diretor interrompe rapidamente a luta perguntando “What’s 

going on?” (134). A esta altura o bully musculado segura o pescoço 
do aluno enquanto os outros olham, respondendo “Nothing, we’re 

just playing” (135). O Diretor diz “I do not care who started. Go to 

class, all of you!” (136). Os bullies saem de cena, sendo que o bully 
nerd diz para o aluno “You are done Skinny” (137) (figura 81). O Di-
retor agarra agressivamente o aluno pela gola enquanto diz “What 

are you still doing here? I’m taking you to class” (138).

(134) T.L. “Que se 
passa?”

(135) T.L. “Nada, apenas 
estamos a brincar”

(136) T.L. “Não me 
interessa quem 
começou, vão para a 
sala!”

(137) T.L. “Estás feito, 
Fininho”

(138) T.L. “O que ainda 
fazes aqui? Vou-te levar 
à sala de aula”.
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Final da 3º cutscene

Aluno e Diretor encontram-se à entrada da 
escola, o Diretor ordena “Follow me!”(139) 
e entra rapidamente na escola. O objetivo 
do aluno é segui-lo, no entanto este é apres-
sado, sendo muito rápido para o aluno. O 
caminho que o Diretor percorre é o mais 
direto para o bloco da sala de aula, no en-
tanto a sua velocidade faz com que jogador 
perdê-lo de vista, dando uma oportunida-
de para explorar o mapa em vez de apenas 
seguir monotonamente outro personagem.
Enquanto o aluno vai explorando andando 
na escola, encontra o Diretor em pontos de 
referência, parado a olhar em redor á pro-
cura do aluno para o dirigir á sala de aula.
Quando o aluno entra no raio de visão do 
Diretor (pouca distância), este rapidamen-
te o apanha e arrasta na direção correta, 
usando frases como “There you are” (140), 
“Don’t run from me” (141), “This way” (142) 
ou apenas “Lazy” (143) (figura 82).

FIGURA 81
Ameaça bully nerd.
Fonte: autor

FIGURA 82
Excursão do diretor.
Fonte: autor

Esta sequência pode ser vista como um tutorial,  pois baseia-se no 
seguimento de um guia (Diretor) até ao local pretendido. Visto ser 
um mapa novo para o jogador, este não tem noção da dimensão ou 
sequer de qual é o bloco de salas de aula que se deve dirigir.

De forma a introduzir o Diretor na estória e, simultaneamente, 
evitar um HUD que evidencie o edifício, resolvemos utilizar uma 
sequência de guia livre. Em detrimento da obrigação do seguimen-
to do Diretor, o jogador pode desviar-se da rota e explorar o mapa, 
tendo sempre o Diretor como referência para seguir a missão e a 
rota para a sala de aula.

Durante a exploração do mapa, o jogador não consegue entrar 
nos blocos da escola, no entanto pode interagir com todos os ele-
mentos como colegas figurantes, podendo empurrar, criando rea-
ções diferentes pois alguns fogem, outros apenas param e olham 
para o aluno, outros podem ripostar (quatro empurrões para o ad-
versário cair ou fugir).

(139) “T.L. Segue-me!”

(140) T.L. “Aí estás!”

(141) T.L. “Não fujas de 
mim!”
(142) T.L. “Por aqui!”

(143) T.L. “Preguiçoso”
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FIGURA 83
Aluno versus 
cheerleaders.
Fonte: autor

FIGURA 84
Interior do bloco A.
Fonte: autor

Esses colegas podem ser personagens sem 
qualquer atributo especial, podem ser che-

erleaders no campo de jogos que o jogador 
terá que as enfrentar todas caso empurre 
apenas uma, e os skaters no parque de ska-

te (acontece o mesmo caso que as cheerlea-

ders) (figura 83).
Se jogador levar dez empurrões dos adversários, perde, sendo di-
retamente transportado para dentro do bloco onde vai ter aulas, 
ou seja, o passo seguinte caso tivesse seguido o Diretor. 

Quer o aluno perca ou siga o Diretor para o bloco de aula, o ce-
nário seguinte é introduzido dentro do bloco A. O Diretor bloqueia 
a única saída e diz “No fooling around, go to your class!”(144). O jo-
gador agora tem limite de liberdade devido à redução de tamanho 
do novo mapa.

Este mapa é constituído por dois pisos, sendo que no primeiro 
(figura 84) existem duas salas de aulas bloqueadas e WC (lavabos) 
feminino e masculino que o aluno pode entrar e interagir.

No WC masculino o aluno pode interagir com os colegas, clican-
do num colega no urinol que responde “Get out!” (145) ou “ You’re 

weird” (146) e no WC feminino, as alunas fogem. É possível inte-
ragir com o ambiente abrindo as portas, torneiras, autoclismos e 
secadores de mão.

Subindo as escadas, o aluno tem acesso ao piso 1, onde se en-
contram cinco salas de aula e cacifos junto das paredes. Neste piso 
não existem alunos a deambular, a única interação possível é fe-
char as portas dos cacifos de estão abertas (usando o empurrão).

(144) T.L. “Não há mais 
brincadeiras, vai para a 
sala!”

(145) T.L. “Sai!”

(146) T.L.“És estranho”
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Neste piso apenas duas salas estão desblo-
queadas, a sala errada, onde o aluno poderá 
entrar e rapidamente o professor diz “You 

are not from my class. Please leave quietly” 
(147) retirando o aluno para fora da sala. 
Nesta sala, o ambiente é escuro pois a tur-
ma está a ver um filme num projetor antigo 
direcionado para o quadro. Quando o alu-
no finalmente entra na sala correta (figura 
85), o ecrã escurece.

10.4.2.2 Nível 1

4º Cutscene

Ecrã totalmente negro que lentamente 
aclara, revelando o aluno entediado, quase 
a adormecer, sentado numa secretária no 
fundo da sala a olhar para uma janela. Sur-
ge a legenda “Level 1” (148).
A quebra na sequência da narrativa denún-
cia que passou algum tempo desde a sua 
entrada para a aula. O Professor de Física 
apresenta matéria, de uma forma entedian-
te (som abafado, intencionalmente imper-
cetível) e aluno demonstra a sua indiferen-
ça. No quadro da sala estão desenhas, a giz, 
plantas de uma máquina do tempo. 
O aluno vê fumo a sair da janela, tenta dis-
persa-lo e fecha a janela (figura 86). Este 

FIGURA 85
Aluno entra na sala de 
aula.
Fonte: autor

(147) T.L. “Não és da 
minha turma. Por favor 
sai silenciosamente”

(148) T.L. “Nível 1”

FIGURA 86
Entrada nível 1.
Fonte: autor repara que no outro lado do vidro, um fogo intenso alastra-se. O 

plano aproxima o seu olhar, assustado pelas chamas, no reflexo do 
vidro.
Uma colega do aluno, situada diretamente à sua frente, olha para 
as chamas, aterrorizada. Lentamente levanta o braço enquanto tre-
me de medo, timidamente chamando a atenção do Professor.
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Subitamente toca o alarme de incêndio. Os alunos da turma fazem 
um momento de silêncio, antes de entrarem em pânico, reagindo 
de maneiras distintas, sendo que alguns sentam-se no chão com os 
joelhos no peito, outros correm e gritam pela sala. A personágem 
jogável do aluno levanta-se da mesa, induzindo o inicio do jogo.

Final da 4º Cutscene

Sala de aula, o aluno encontra-se na ponta oposta à porta de saída. 
O seu objetivo é desviar-se dos colegas para sair da sala. Pelo cami-
nho, a sala está caótica e reina o pânico com papéis a voar, cadeiras 
e mesas derrubadas e os colegas tentam derrubar o aluno. 

Este pode também empurrar os colegas, porém, é impossível 
derrotar um colega, pois eles apenas dispersam, correndo direta-
mente na direção oposta ao empate, a mesma direção que foram 
empurrados.

Quando aluno alcança a porta de saída, esta encontra-se tran-
cada. O Professor interpela-o, apelando “We must leave together, 

put them in line at the door, push them if you have to!” (149). Agora, 
o jogador necessita alinhar a turma, na porta de saída, utilizando 
uma estratégia, baseada na previsão da rota dos seus colegas, en-
curralando-os no local correto.

Cada tipo de aluno necessita de uma abordagem diferente, mos-
trando ao jogador que, além de existirem várias soluções para o 
mesmo problema, cada indivíduo pode reagir de maneiras distin-
tas. Os alunos que estão sentados, por vezes, necessitam ser em-
purrados na direção correta da sendo que não se mexem, apenas 
saltam um pouco devido empurrão, enquanto os colegas que cor-
rem em pânico necessitam que o empurrão os faça correr na dire-
ção oposta, logo o jogador terá que criar uma estratégia e timing 

ideal para a concretização).
Quando alinhados, os alunos ficam imóveis e quando o último 

é inserido, a porta de saída é destrancada, fornecendo feedback ao 
jogador, denunciando que já pode evacuar sala (figura 87).

O Professor introduz o novo objetivo “Now, ordely to the safe 

zone in the sprots field” (150) e quanto o aluno alcança a porta, dá-se 
uma explosão de fogo vinda da janela que se alastra e para dentro 
da sala, projetando o aluno para fora, ou seja, o corredor do piso 1 
do bloco A, nomeadamente contra os cacifos, amolgando-os.

(149) T.L. “Temos que 
sair juntos, ordena-os 
em linha, empurra-os se 
necessário”

(150) T.L. “Agora, 
ordeiramente para a 
zona de segurança no 
campo de jogos”
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FIGURA 87
Alinhamento dos 
alunos.
Fonte: autor

Lentamente o aluno levanta-se, contemplando a porta da sua sala 
que se encontra em chamas, intransponível, dizendo “I’m out of 

here” (151). É inserido um cronómetro no canto superior esquerdo 
do ecrã, mostrando três minutos e o jogador agora necessita de se 
dirigir ao ponto de encontro, (campo de jogos), no menor tempo 
possível.

No piso 1 do bloco A, alguns colegas da escola, incluindo o pro-
fessor da turma errada (nível 0) fogem em pânico, dificultando a 
passagem do aluno, enquanto outros acionam um extintor de in-
cêndio, que pode ferir aluno.

É possível interagir com o ambiente usando o empurrão, permi-
tindo fechar cacifos, apagar as chamas dos colegas que se encon-
tram em apuros e dispersar as investidas de outros. Alguns colegas 
podem ripostar, sendo que o jogador pode derrota-los, ou evitá-
los, para poupar tempo.

O jogador desce ao piso 0 e depara-se com a mesma situação, 
inclusive nas casas de banho, podendo interagir da mesma forma 
que no nível 0. Nas fases de evacuação não existem cutscenes nem 
informações relevantes para a estória pois o objetivo é apenas che-
gar ao ponto de segurança no menor tempo possível.

O aluno sai do bloco A para o exterior, onde existem elementos 
como explosões que provocam o pânico nos figurantes que correm 
e dispersam, podendo derrubar o aluno (figura 88). O jogador, ago-
ra, deve percorrer o trajeto pertencente ao bloco A, então, o acesso 
a outros possíveis caminhos é cortado, no decurso da evacuação.

(151) T.L. “Vou sair 
daqui”
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FIGURA 88
Saída do bloco A.
Fonte: autor

O jogador, depara-se com oito possíveis 
direções, podem ser reduzidas em apenas 
quatro caminhos, visto ser uma perspetiva 
isométrica (Nordeste NE, Noroeste NO, Su-
deste SE e Sudoeste SO), sendo o caminho 
ideal, ou seja o mais direto é o NO.

Nessa direção, e demorando o menos 
tempo possível, o jogador pode contornar 
o bloco D por qualquer lado, sendo pela di-
reita mais direto.

Após contornar o bloco, o aluno depara-se com dois possíveis ca-
minhos (direita e esquerda). Para a direita, o jogador tem a pos-
sibilidade de andar um corredor até que no fim do mesmo, dá-se 
uma explosão dentro do bloco C que além de impossibilitar a pas-
sagem, apanha a relva do parque o que progressivamente vai ar-
dendo, tornando a tarefa do aluno mais difícil pois terá de voltar 
atrás e o progresso do fogo pode cortar outros caminhos se alas-
trar o suficiente.

Se o jogador se dirigir para a esquerda, percorre o caminho 
correto com alguns obstáculos como colegas e queda de árvores 
entrará no skate parque. Caso o jogador não seja suficientemen-
te rápido, o fogo proveniente da explosão do bloco C, incendiará 
o terreno que o aluno percorre, impossibilitando o caminho ou 
até matando-o (recomeça dentro do bloco A com o cronometro a 
zero).

Chegando ao skate parque, o jogador passa pelo campo de vo-
leibol, onde a rede se rompe e os postes caem, podendo atingir o 
aluno. Para o atravessar, o jogador terá que contornar o parque, 
enfrentando os skaters, personagens mais velozes e que causam 
grande impacto, projetando o aluno para trás e fazendo-o perder 
vida. Após o skate parque, o aluno finalmente entra no ponto de 
segurança e o cronómetro para.

Caso o aluno se dirija para SO, o aluno terá apenas pouco espaço 
para andar até a passagem ser bloqueada pelo final do mapa, tendo 
que escolher outra direção. Para NE, o aluno atravessará pelo meio 
do bloco A e D, tomando o caminho principal na planta, mas errado 
segundo o plano de emergência.
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Esse caminho é bloqueado antes do aluno atravessar os blocos C 
e B, devido à passagem das chamas. Automaticamente o bloco C 
incendeia-se, como referido anteriormente, podendo atrasar ainda 
mais o percurso do jogador, pois terá que regressar ao ponto inicial 
e repensar o trajeto, devido ao bloqueamento. 

Por último, se o jogador tomar a opção SE (trajeto mais longo), 
contorna o recinto escolar, entrando nas traseiras do campo de jo-
gos. Neste percurso, o aluno encontra os mesmos elementos dos 
outros percursos, tais como colegas em pânico, árvores a tombar, 
entre outros. Caso jogador não percorra o caminho correto, por 
falta de tempo, desencadeia o seu bloqueamento, sendo obrigado 
a tomar o caminho SO, possibilitando a conquista do nível, mas de-
morando mais tempo, tendo uma pontuação inferior.

Seja qual for a via tomada, chegando ao ponto de segurança 
(campo de jogos), o cronómetro estagna, permitindo um pequeno 
descanso, permitindo que o jogador entenda que atingiu o objeti-
vo, iniciando-se, agora, uma nova atividade.

1º Boss (adversário final do nível 1)

As chamas alastram e encurralam o campo, impedindo qualquer 
possibilidade de saída do espaço. O jogador pode deambular pelo 
mapa durante três segundos, antes do surgimento do bully muscu-
lado, confrontando o aluno, dizendo “I was looking for you! Come 

here!” (152).
O cronómetro reinicia (partindo do tempo que o jogador demo-

rou a completar o plano de evacuação) e começa a sequência de 
luta entre o bully e o aluno em que o objetivo passa por utilizar as 
chamas como arma. 

(152) T.L. “Estava à tua 
procura, anda cá!”

O bully usa o empurrão como arma, sendo 
que a distância do ataque desta persona-
gem equivale a quatro vezes, ao empurrão 
do aluno. Contudo, antes do movimento, 
anda um pouco para trás, denunciado o ata-
que iminente, proporcionando uma opor-
tunidade de desvio, por parte do jogador 
(figura 89).

FIGURA 89
Empurrão do bully mus-
culado. Fonte: autor
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O aluno pode empurrar o adversário para se distanciar, mas, de-
vido à sua robustez, não receberá dano. A única forma de provo-
car dano é encurralando-o entre as chamas, que se vão alastran-
do, encurtando o espaço de jogo, no decorrer da luta. O bully tem 
constantemente o aluno em mira e o seu empurrão é despoletado 
quando está na distância ideal para embater no aluno. 

O desafio só é vencido se o bully entrar nas chamas três vezes, 
sendo que cada o contacto com o fogo, agrava a raiva desta perso-
nágem, tornando-o mais forte. 

Inicialmente, o bully utiliza o empurrão a cada três segundos. Ao 
tocar nas chamas, o bully apaga uma réstia de fogo, mostrando que  
o jogador provocou dano, não letal, no adversário, devendo repetir 
este procedimento.

Demonstrando maior agressividade, devido ao acontecimento 
anterior, o bully agora faz duas investidas seguidas, a cada três se-
gundos, dificultando mais a tarefa. Ao tocar outra vez nas chamas, 
este desaparece durante cinco segundos, criando uma ilusão de vi-
tória incerta e alívio momentâneo. Subitamente, o bully reaparece, 
sendo notóriamente mais agressivo, induzindo ser a última fase. 
A cada investida, esta personagem deixa um rasto de chamas que 
provocam dano, caso o jogador as atravesse. 

Progressivamente, as chamas que ladeiam o campo intensifi-
cam-se e encurtam o espaço de jogo. A um minuto do esgotamento 
do tempo, o cronómetro muda de cor, passando por uma escala de 
cor de branco a vermelho, tal como o próprio ambiente, criando a 
sensação de urgência e proximidade das chamas.

Finalmente, vencendo o bully pela terceira vez, este foge do cam-
po de visão do ecrã, enquanto as chamas continuam a alastrar.

Fim 1º Boss

 Ao entender que é impossível evitar as chamas, o Diretor surge, 
vindo do canto direito inferior do ecrã, dispersando o fogo com um 
extintor de incêndio, salvando o aluno, enquando pede “Come with 

me, hurry!” (153). O jogador agora necessita seguir o Diretor, que 
dispersa as chamas, proporcionando oportunidades para o joga-
dor percorrer um caminho.

(153) T.L. “Vem comigo, 
rápido!”
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As chamas criam um labirinto, onde o Diretor consegue atraves-
sar,  devido ao extinto, mas, o aluno é deixado para trás tendo de 
contornar as chama. Durante o percurso, as personagens têm um 
diálogo que contextualiza a situação e introduz os objetivos do ní-
vel seguinte:

- Aluno começa por questionar “What… What is happening?” 

(154)

- Diretor “It’s a fire. unfortenly I can’t stop it, but you can prevent 

it.” (155)

- Aluno “Prevent… how?” (156)

- Diretor “Your Professor had been working on a time machine, 

didn’t you heard it in class?” (157)

- Aluno “Hmm… Maybe” (158)

- Diretor “Well, it works and I’m going to send you to the past to 

prevent this disaster”(159)

- Aluno “Is the Professor alright?” (160)

Chegando às traseiras do bar, o aluno é bloqueado, enquanto o 
Diretor interage com um poste (despercebido no ambiente). O pos-
te expande-se, revelando uma máquina do tempo ativa, apresen-
tando um vórtice rodopiante, de brilho azul. O Diretor responde 
“He will be if you succeed”(161) (figura 90).

 O jogador é desbloqueado, para dirigir o aluno à máquina, inte-
ragindo com ela. O bloqueamento de qualquer outra rota, devido 
às chamas, obriga o jogador a interagir com máquina. Estas cha-
mas não afetam o jogador, apenas impedem a sua passagem.

FIGURA 90
Diretor direciona aluno 
para a máquina do tem-
po. Fonte: autor

(154) T.L. “O que está a 
acontecer?”

(155) T.L. “É um 
incêndio. Infelizmente 
não consigo pará-lo, 
mas tu consegues 
preveni-lo”

(156) T.L. “Preveni-lo? 
Como?”
(157) T.L. “O teu 
Professor trabalhou 
numa máquina do 
tempo, não ouviste, nas 
aulas?”

(158) T.L. “Hmm… 
Talvez”

(159) T.L. “Bem, 
funciona e vou-te 
enviar para o passado 
para prevenires este 
desastre”

(160) T.L. “O Professor 
está bem?”

(161) T.L. “Ficará se 
fores bem-sucedido”
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Quando o jogador entra na máquina, o vórtice rodopia rápidamen-
te, o brilho azul fica mais intenso e num clarão branco, o cenário 
caótico de chamas é substituído pelo mapa normal, tranquilo e 
sem chamas (figura 91).

Surge a pontuação final atribuída pelo cronómetro e as opções 
“Repeat” (162) e “Level 2” (163) para repetir o nível ou seguir para 
o próximo, respetivamente. Esta opção será também inserida no 
final dos outros níveis à exceção do último.

10.4.2.3 Nível 2

Com este novo cenário limpo, sem chamas, centrando apenas a má-
quina do tempo, sem o Diretor, surgindo a legenda “Level 2” (163), 
enquanto o vórtice rodopia, sendo impercetível qualquer persona-
gem dentro da máquina.

O jogador assume que o aluno se encontra dentro da máqui-
na do tempo. A personagem diz “Here comes the hero to save the 

world” (164), saindo por sua vez o Professor. Este fica estupefac-
to, balbuciando e introduzindo a personagem jogável deste nível 
“What? I am the Professor?.... But he died… I died… I cannot fail this 

time” (165).
A máquina do tempo recolhe, regressando à sua forma inicial, 

apenas um poste, e o jogador não consegue interagir novamente 
com esta.

Som do toque da campainha para a entrada e Professor introduz 
e explica a nova missão “It’s not the fire bell, there is still time. I bet-I bet-

ter go to class and see what went wrong” (166).
A personagem jogável é desbloqueada, podendo explorar o 

mapa. Os seus movimentos idênticos aos do aluno, inclusive o em-

purrão. O objetivo do jogador é voltar à sala de aula do bloco A, 
tendo a liberdade de exploração do mapa, igual ao nível 0, apre-
sentando as mesmas interações e reações, incluindo no exterior da 
escola e no interior de cada bloco.

A única alteração é a implementação da personagem do Diretor 
que percorre a escola rapidamente, saltando de aluno em aluno, 
reclamando com cada um (figura 92). Cada vez que o Professor in-
terage com o Diretor, este apenas dá um pulo atrás, continuando o 
seu percurso aleatório, transmitindo ao jogador que é apenas uma 
presença constante no ambiente escolar.

FIGURA 91
Viagem no tempo.
Fonte: autor

(162) T.L. “Repetir”

(163) T.L. “Nível 2”

(164) T.L. “Aí vem o 
herói para salvar o 
mundo!”
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Visualmente, o Diretor não se pode sobressair e desenquadrar do 
ambiente, sendo apenas considerado um figurante, neste nível. 
Uma vez que o jogador entra na sua sala de aula, no bloco A, o ecrã 
escurece, iniciando outra cutscene.

5º Cutscene

O ecrã aclara e o Professor entra na sala, contemplando a sua tur-
ma sentada, inclusive exceção da cadeira vazia do aluno. O Profes-
sor, num silêncio constrangedor pensa (voz do professor abafada) 
“Awckward…. What do I say? Where in the world is… me” (167). Antes 
de poder acabar o pensamento, a porta da sala abre-se, revelando 
o aluno, em contraluz.

Enquando o aluno se senta, o Professor reflete “I should warn 

him about the fire and the time machine” (168), verbalizando o seu 
pensamento numa forma caótica, tentando ensinar à turma, e im-
plicitamente ao aluno, as regras da máquina do tempo e alertando 
a iminência do incêndio “We have made a time machine, and we can 

travel to the past and prevent ... bad things from happening… like a 

fire. If there is a fire, just stay together or go to a time machine” (169). 
Os alunos da turma expressam interrogação e confusão, enquanto 
o aluno principal expressa completo desinteresse (figura 93).

FIGURA 92
Professor volta à sala.
Fonte: autor

(165) T.L. “O quê? Eu 
sou o Professor? Mas 
ele morreu… Eu morri… 
não posso falhar desta 
vez”

(166) T.L. “Não é a 
campainha de incêndio, 
ainda tenho tempo. É 
melhor ir para a aula e 
averiguar o que correu 
mal”

(167) T.L. “Estranho… 
o que digo? Onde raio 
estou…eu?”

(168) T.L. “Devia avisá-
lo sobre o fogo e a 
máquina do tempo”

(169) T.L. “Fizemos uma 
máquina e conseguimos 
viajar para o passado 
e prevenir… coisas 
más… como um fogo. Se 
houver um fogo, fiquem 
juntos ou vão para uma 
máquina do tempo”
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FIGURA 93
Professor na sala.
Fonte: autor

Subitamente a colega da carteira da frente 
do aluno levanta a mão, com um ar apavo-
rado e a sirene de incêndio toca. Os alunos 
recriam a reações presenciadas no nível 1, 
onde alguns sentam-se no chão com os joe-
lhos no peito e outros correm e gritam pela 
sala. O Professor é focado, induzindo o co-
meço do jogo.

Final 5º Cutscene

Sala de aula, o Professor situa-se à frente do quadro e o aluno en-
contra-se na ponta oposta. O objetivo é alinhar os alunos em fila 
em frente da porta de saída, utilizando a mesma imagética, intera-
ção, obstáculos, dificuldades e sistema de organização utilizado no 
nível 1. Quando cenário é desbloqueado, o cronómetro reaparece 
mostrando quatro minutos e o Professor diz “I have to gather them 

up before it is too late” (170), começando o jogo.
Após reunir todos os alunos, com o aluno principal posicionado 

na frente (líder da fila), a porta de saída é aberta, permitindo a saí-
da ordeira, sendo o Professor o último elemento a sair. No piso 1 do 
bloco A, a situação provocada pelo pânico é identica ao nível 1. 

O objetivo do jogador é liderar sua a turma até ao ponto de se-
gurança, evitando perder os seus alunos, principalmente o aluno 
correspondente à sua versão do passada, correndo o risco de per-
der o jogo, automaticamente.

A turma percorre o percurso a passo constante, enquanto ou-
tros elementos procuram dispersar e quebrar a formação da linha. 
Se algum elemento do grupo da turma se separar, o jogador neces-
sita socorrê-lo, reunindo-o com o resto dos colegas. Para mudar a 
direção do rumo da turma, o jogador interage o primeiro elemento 
com o aluno líder da fila, apontando a direção que pretende seguir, 
sendo que os outros elementos seguem-no.

Saindo do bloco (figura 94), o jogador depara-se com obstácu-
los dinâmicos, como indivíduos que correm em pânico, com, ou 
sem, extintores ou de incêndio e outras turmas em linha que, ao se 
cruzarem com a turma do Professor, confundem e desviam alguns 
alunos, da rota. Nesta situação, o jogador necessita de controlar a 
sua turma e resgatar o elemento perdido.

(170) T.L. “Tenho que os 
alinhar antes que seja 
demasiado tarde”
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FIGURA 94
Evacuação, Professor
Fonte: autor

No mapa da escola as opções de direção 
são idênticas à evacuação do nível 1, nome-
adamente Nordeste (NE), Noroeste (NO), 
Sudeste (SE) e Sudoeste (SO). Se o jogador 
tomar o mesmo rumo do nível 1 (NO), será 
permitido seguir até à entrada do skate par-
que pois uma árvore cairá, forçando a reti-
rada até ao ponto inicial. Este passo serve 
para a conhecer o resto do mapa e ensinar 
que nem sempre é possível o caminho ide-
al e é necessário ajustar consoante a situa-
ção.

Desta vez, o caminho ideal é SE, contornando o recinto escolar, en-
trando pelas traseiras do campo de jogos. No caso de o jogador 
liderar a turma pelo caminho NE, a passagem bloqueia, semelhan-
temente ao nível 1, com o incendeio dos blocos C e B.

Um aluno da fila é perdido se tocar no fogo, mas é possível com-
letar o jogo na mesma, diminuindo a sua pontuação final. É impres-
cindível salvar o aluno (Professor no passado), sendo que o nível 
apenas acaba todos os elementos da turma chegam ao ponto de 
segurança.

Aquando a sua chegada, o cronómetro para, bloqueando o ce-
nário e a personágem jogável. Os alunos concentram-se no campo 
de desporto e subitamente surge a bully mulher, empurrando alu-
no, que foge do ecrã visivel. A bully persegue-o gritando “I got you 

now” (171) e correm, saindo do ecrã. O Professor diz alarmado “Guys 

don’t run… if he dies it is all gone… I have to follow him” (172).
O cenário é desbloqueado para que o jogador encontre e salve o 

aluno enquantoto o Professor se dirige aos seus alunos “Class, stay 

where you are, I will be right back” (173).
As chamas obstruem qualquer passagem possível, excetuando 

u, caminho, pré definido, que liga o campo e o local da máquina do 
tempo, que se encontra fechada. Ao chegar, o cenário e persona-
gem jogável bloqueiam e as chamas impedem o retorno ao campo, 
criando uma arena fechada. 

(171) T.L. “Apanhei-te”

(172) T.L. “Não 
corram… se ele morrer, 
acaba tudo… tenho que 
o seguir”

(173) T.L. “Turma, 
fiquem aí, eu já volto”
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 2º Boss

O Professor encontra-se no canto oposto à bully, que empurra o 
aluno, caindo inconsciente.

Uma explosão provoca um rastilho labiríntico na arena, ligando 
os dois extremos. O jogador tem como objetivo percorrer o lam-
birinto, no menor tempo possível para salvar o aluno. O cenário 
é desbloqueado e, enquanto o caminho é percorrido, a bully arre-
messa os objetos variados, provenientes da sua pochete, tais como 
halteres, extintores de incêndio que, ao rebentar, provocam uma 
clareira sem chamas, dando ao jogador, a oportunidade de pisar 
essa área, criando novos caminhos. Também arremessa dinamite, 
demorando dois segundos a detonar, e baldes de tinta, que pintam 
o terreno e apagam chamas, mas tornam escorregadio, numa área 
pequena.

Neste nível, as chamas não encurtam, contudo, o cronómetro 
desce constantemente. A um minuto do fim, utiliza-se o mesmo 
procedimento do nível 1, onde ecrã lentamente avermelha e a mú-
sica acelera, provocando um sentido de urgência. Se o jogador to-
car nas chamas do labirinto, estas provocam dano.

Após atravessar as chamas, o jogador necessita empurrar a 
bully, cessando os seu arremessos e fugindo, rápidamente, para o 
lado oposto da arena, atravessando diretamente as chamas, fazen-
do com que o fogo se disperse e altere o labirinto.

Chegando ao outro lado, a bully sacode-se, apagando as próprias 
chamas e retoma o arremesso de objetos, sendo que o jogador terá 
de repetir a travessia do lado oposto e com novo labirinto (figura 
95).

Finalmente, ao empurrar a bully a segun-
da vez, esta foge, saindo do ecrã visivel, 
deixando apenas o labirinto de fogo entre 
o Professor e o aluno, inconsciente, junto 
da máquina do tempo. O jogador necessita 
de atravessar as chamas, uma última vez, 
para interagir com aluno, porém, antes de 
completar a travessia, a máquina do tempo 
aciona, criando um ambiente que remete 
ao final do nível 1.

FIGURA 95
Professor versus bully 
mulher. Fonte: autor
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O Professor introduz para o novo objetivo “The fire can’t be stoped. 

I have to send him to the past…Maybe if I give him a little push”(174), 
sendo que agora o jogador terá de empurrar o aluno para a dentro 
da máquina.

Caso o jogador toque nas chamas terá mesma reação de dano, 
no entanto não o receberá, de forma a não morrer nesta fase final 
do nível. Se tentar entrar na máquina antes do aluno, o Professor 
não entrará, dizendo “I have to put him first” (175).

Empurrar o aluno impulsiona-o na direção pretendida. O joga-
dor não pode empurrar o aluno para as chamas, sendo a sua pas-
sagem  bloqueada. Ao inserir o aluno na máquina, o vórtice azul in-
tensifica e transportando-o para o passado. O Professor contempla 
as chamas alastrantes, dizendo “Well, I should be going too” (176), e 
agora tem que entrar na máquina. Caso o jogador não entre na má-
quina, para evitar a demora, o Professor repete a frase, induzindo 
o seguimento para o próximo nível.

Finalmente, depois de entrar na máquina, o vórtice azul rodopia 
rapidamente e um clarão assinala a transição temporal.

10.4.2.4 Nível 3

No novo mapa livre de fogo, é inserida a legenda “Level 3” (177), 
referindo-se ao terceiro e último nível. Dentro da máquina, a per-
sonagem diz “I wonder how old I am now” (178), saindo o Diretor,  
queixando-se “Not the Principal…I have to find out what went wrong 

and I can’t fail this time… again” (179). 
O jogador tem agora oportunidade de se movimentar pelo mapa 

livremente, sendo possível explorar uma nova capacidade, a subs-
tituição do empurrão, pelo uso de um extintor de incêndio, em que 
o seu acionamento é realizado da mesma forma. O deslizamento do 
dedo numa determinada direção, por parte do jogador, correspon-
de ao acionamento do extintor. A extensão do borrife é idêntico à 
distância percorrida pelo empurrão das outras personagens jogá-
veis e provoca o mesmo dano. Pretendemos que esta arma tenha 
atributos parecidos ao empurrão, para que o jogador reconheça as 
suas capacidades, potencialidadesdes, limitações e utilização.

(174) T.L. “O fogo é 
imparável. Tenho que o 
enviar para o passado… 
Talvez se lhe der um 
pequeno empurrão”

(175) T.L. “Tenho que o 
meter primeiro”

(176) T.L. “Bem, 
também devo ir”

(177) T.L. “Nível 3”

(178) T.L. “Questiono-
me o quão velho serei 
agora”

(179) T.L. “Não o 
Diretor… Tenho que 
descobrir o que correu 
mal e não desta vez não 
posso falhar… outra 
vez”
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Esta habilidade foi introduzida anteriormente no final nível 1 
aquando a intervenção do Diretor, empunhando o extintor de in-
cêndio, extinguindo as chamas e direcionando o aluno para a má-
quina do tempo. Logo, o jogador já tem uma noção da importância 
do Diretor e o seu potencial. 

Após o momento introdutório, o Diretor explica o objetivo “I 

should start by looking arround for anything suspicious”(180), sendo 
que o jogador necessita explorar o mapa para evitar quaisquer si-
nais de incêndio. Este objetivo principal é dividido em quatro mini 
sequências, espalhadas pelo mapa. Estas têm de ser completas, in-
dependentemente da sua ordem, estando referenciadas no canto 
superior direito do ecrã, onde o cronometro era inserido, constan-
do 0/4, onde o primeiro numero refere o os mini objetivos cumpri-
dos e o segundo o total a cumprir (HUD).

Cada sequência representa uma ação de prevenção de incêndio, 
sendo que uma encontra-se fora do recinto escolar. Quando o joga-
dor sai dos portões da escola, os três bullies atormentam o aluno 
(Diretor no passado). O Diretor pergunta “What is going on?”(181) 

e o objetivo do jogador é salvar o aluno dos bullies, dispersando-os 
e recriando o nível 0.

O Diretor pergunta ao aluno “What are you still doing here? I’m 

taking you to class” (182), tendo agora que o escoltar até sala de 
aula. O aluno percorre o caminho num passo constante, enquanto 
os três bullies o flanqueiam, tentando empurrá-lo. O objetivo do 
jogador é de repelir as investidas dos adversário para proteger o 
aluno, acionando o extintor e tendo atenção ao movimento dos 
três bullies, em simultâneo, com trajetórias de impacto direciona-
das apenas para o aluno (figura 96).

O Diretor pode ser empurrado, caso se entreponha entre o alu-
no e a trajetória de um bully. 

O Diretor pode borrifar o extintor contra o aluno para que este 
se impulsione na direção pretendida, podendo revelar-se um mé-
todo útil para evitar o embate com os bullies. São permitidos qua-
tro empurrões, quer ao aluno, quer ao Diretor, antes que estes per-
cam o jogo, recomeçando no início, ou seja no checkpoint,  junto da 
máquina do tempo.

(180) T.L. “Devo 
começar por procurar 
por algo suspeito”

(181) T.L. “Que se 
passa?”

(182) T.L. “O que se 
passa? Vou levar-te à 
sala”
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Quando o aluno entra no bloco A, o Dire-
tor acompanha, sendo, automaticamente, 
transportado para o interior, cessando as 
hostilidades dos bullies. Dentro do edifício, 
o Diretor diz “No fooling around, go to your 

class”(183) e o aluno automaticamente se-
gue o seu rumo, saindo do cenário e impli-
citamente indo para a sala.

Após a saída do aluno, o Diretor desabafa 
“I just saved myself and I didn’t even know” 
(184) e a personagem é desbloqueada para 
que possa continuar o objetivo principal.

Outro mini objetivo a completar situa-
se no ponto extremo Este, no parque, onde 
o bully nerd encontra-se de costas para o 
Diretor, mostrando que não está ciente da 
situação, possuindo algumas caixas com fo-
guetes (figura 97).

(183) T.L. “Não há 
brincadeiras, vai para a 
sala!”

(184) T.L. “Acabei 
de me salvar e nem 
sabia”

FIGURA 96
Diretor repele ataques.
Fonte: autor

O jogador necessecita apagar a caixa,  desviando-se e bloqueando 
os foguetes projetados pelo bully, usando o extintor como escudo 
refletor. Ao embater diretamente no chão, cada foguete provoca 
uma chama que o Diretor pode apagar com o extintor. Os foguetes 
refletidos pelo Diretor, caem no chão, formando uma cratera.

Quando finalmente o Diretor borrifa o bully nerd, este cessa bal-
buciando “Hey…I didn’t hear you…Sorry…”(185), fugindo de seguida. 
O Diretor questiona “Is this school going mad?”(186), finalizando a 
sequência e mini- objetivo, podendo seguir outra vez na explora-
ção do mapa.

Na sala de aula do bloco A introduzida no nível 0, oposta à sala 
de aula do aluno e Professor, a turma continua a ver um filme num 
projetor. Surpreendido, o professor da aula diz “Principal, what a 

nice surprise” (187) e, automaticamente, o projetor avaria, incen-
deia e explode. Mesas e cadeiras ardem, alunos correm, fugindo 
das chamas. O jogador deve socorrer os alunos, apagando o fogo 
presente na sala e controlar o incêndio. A porta é bloqueada para 
que não haja opção de saída. Ao extinguir o incêndio, o Diretor diz 
“That was too close” (188), podendo se retirar da sala.

FIGURA 97
Diretor versus bully 
nerd. Fonte: autor

(185) T.L “Hey… Não o 
ouvi… Desculpe”

(186) T.L. “Esta escola 
está a enlouquecer?”

(187) T.L. “Diretor, que 
bela surpresa”

(188) T.L. “Esta foi 
justa”
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FIGURA 98
Diretor versus 
cheerleaders
Fonte: autor

Finalmente, no campo de jogos, existe ou-
tro mini objetivo, onde quatro cheeleaders 
se encontram a fumar num canto, enquanto 
as restantes pousam no meio do campo. O 
jogador tem borrifar o extintor, apagando a 
origem do fogo, completando o mini obje-
tivo. Porém, as cheerleaders juntam-se, in-
dignadas, para enfrentar o jogador, dizen-
do “You Bully” (189), “She was just smoking” 
(190).

O jogador pode optar pelo confronto direto, ou evitá-lo, afastando 
as cheerleaders com o extintor, enquanto se retira pelo lado oposto 
(figura 98). 

Estando a salvo (sem adversários diretos), com todos os desa-
fios completos, o Diretor diz “That is all. Better go to the time ma-

chine, don’t want to be old forever”(191) e o jogador pode continuar 
com a exploração do mapa ou seguir para a máquina do tempo. 
Chegando ao destino, o Diretor depara-se com os três bullies a for-
çarem a abertura da máquina do tempo e apela “Stop it, you don’t 

know what you are doing”(192). A máquina expele faíscas, por ser 
forçosamente aberta e acionada, mas, desta vez, o vórtice é ama-
relo e vermelho como fogo, fazendo os bullies recuar, assustados, 
questionando “What is happening?”(193) (figura 99).

De dentro da máquina, emerge uma figura humanoide compos-
ta por fogo, uma chama humana. O Diretor reflete “The time machi-

ne started the fire! You three, call the fireman” (194) pedindo ajuda 
aos bullies, que fogem, apavorados.

(189) T.L. “Seu rufia”

(190) T.L. “Ela apenas 
estava a fumar”

(191) T.L. “É tudo. 
Melhor ir para a 
máquina do tempo, não 
quero ser ficar velho 
para sempre”

FIGURA 99
Mau funcionamento da 
máquina do tempo.
Fonte: autor

(192) T.L. “Parem, não 
sabem o que estão a 
fazer”

(193) T.L. “O que está a 
acontecer”

(194) T.L. “A máquina 
do tempo despoletou 
o fogo! Vocês os três, 
chamem os bombeiros”
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Boss Final

O cenário é desbloqueado, iniciando o combate entre o Diretor e a 
chama humana. Esta personagem desloca-se rapidamente em linha 
reta, circundando sempre o jogador e investindo com muita rapi-
dez (o jogador deve repelir os ataques recorrendo ao extintor).

 A sua passagem deixa um rasto de chamas que o jogador tam-
bém pode apagar com o extintor, caso se encontre encurralado (fi-
gura 100). Isto permite que o mapa da escola seja a própria arena, 
não existem limites para além do terreno de jogo, excluindo os blo-
cos e a saída da escola, encontrando-se inacessíveis.

A esta altura, depreende-se que os alunos estejam no processo 
de evacuação, então, no mapa não estão presentes elementos que 
contribuir para o agravamento da dificuldade do nível.

A chama humana pode-se multiplicar em três mini chamas, fa-
cilmente extintas pelo jogador, induzindo que o objetivo é vencer 
a chama principal. Esta chama, mesmo que saia do raio de visão 
do ecrã, circunda sempre o Diretor, para que o jogador dispende 
muito tempo na sua procura pelo mapa.

Por vezes, a chama estagna, brilhando intensamente e expelin-
do uma onda circular que, exponencialmente, expande o seu diâ-
metro. Esta explosão consome muita energia, provocando cansaço, 
evidenciado pela redução de brilho, durante cinco segundos, an-
tes de voltar ao ativo. Esta oportunidade, permite que o jogador se 
aproxime e ataque a chama, provocando-lhe dano.

FIGURA 100
Diretor versus fogo.
Fonte: autor
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A terceira vez que o Diretor ataca a chama principal, esta estingue-
se, tal como o seu rastilho. O Diretor diz, exausto “It is over. I should 

go back to my own time now”(195), induzindo o regresso ao local 
máquina do tempo, caso não se encontre perto.

Nesta altura, são introduzidas turmas, lideradas por professores, 
percorrendo os percursos de evacuação de incêndio, à semelhança 
da evacuação do nível 2, e concentrando-se no campo de jogos. O 
jogador pode explorar, sem interagir com o mapa ou personagens 
para que a sua atenção seja virada para a máquina do tempo.

Chegando finalmente à maquina, os três bullies reapare-
cem. O bully nerd diz “Wait! Thank you for saving us. Sorry about 

anything”(196) e o bully musculado finaliza “Bye bye future man. 

We’ll miss you”(197). O Diretor responde para si mesmo “Nice kids. 

Crazy, mindless bullies. But nice kids”(198), entrando para a máqui-
na do tempo. O vórtice azul volta a funcionar e o clarão branco fi-
naliza o jogo.

10.4.3 Créditos

O clarão passa e o jogador encontra-se no menu inicial, no quar-
to do aluno agora a máquina do tempo encostada numa parede 
que permite que o aluno alterne com Professor e Diretor. O aluno 
encontra-se no meio e é controlável para que possa voltar a jogar, 
single ou multi-player, controlar as definições ou encerrar o jogo.

(195) T.L. “Acabou. 
Devo voltar agora para 
o meu tempo”

(196) T.L. “Espere! 
Obrigado por nos 
salvares. Desculpe 
qualquer coisa”

(197) T.L. “Adeus 
homem do futuro. 
Sentiremos a sua falta”

(198) T.L. “Bons 
miúdos. Loucos, sem 
cabeça. Mas bons 
miúdos”







10.5 Anexo E

História dos videojogos e jogadores
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Games are great. You learn a lot about strategy, you interact with 

other people, you use tools and creativity. I am a gamer, period.(199) 
(Maxine, H. 2008 apud Dvorak R.)

Every day over a million people visit virtual worlds, a figure set to 

grow over the coming years. What is it that draws them to these 

imaginary places? What do they do after they’ve arrived? How can 

the people who create such worlds – their designers – ensure that 

player’s needs are met? Can they do this while satisfying their own 

needs, too? (200)

(Bartle R. 2003, p. XIX)

Os primórdios do videojogo remontam a 1946 quando Thomas T. 
Goldsmith e Estle Ray Mann registraram a patente, lançando o jogo 
no ano seguinte chamado dispositivo de diversões tubo de raios 
catódicos. O jogo, que usa um tubo de raios catódicos ligado a um 
monitor osciloscópio, desafia os jogadores a disparar uma arma 
sobre um alvo. No caso de os jogadores não acertarem, o monitor 
piscava simulando uma explosão.

Maxine, H. (2008) (201) introduz que em 1958, o físico William 
Higinbotham (202) lançou Tennis for Two, com a perspetiva de en-
quadrar exposições museológicas e cativar a atenção de visitantes 
criando um objeto interativo que despoletasse curiosidade e diver-
timento.

Para a construção do protótipo, Higinbotham aproveitou um 
osciloscópio antigo de diâmetro cinco polegadas (instrumento de 
medida eletrónico que utiliza um eixo vertical e outro horizontal 
para criar um gráfico bidimensional) com um algoritmo matemá-
tico que calculava a trajetória de um projétil para programar um 
jogo de ténis interativo e para dois jogos (203). 

A 18 Outubro de 1958, Tennis for Two foi aberto ao público no 
Laboratório Nacional de Brookhaven revelando-se um sucesso. A 
revista New York Times (201) citou Mona Rowe, porta-voz do labo-
ratório, dizendo que a fila de espera para jogar rondava as várias 
centenas de pessoas.

(199) T.L. “Os jogos são 
ótimos. Aprendemos 
muito sobre a 
estratégia, interagimos 
com as pessoas, 
usamos ferramentas e 
criatividade. Eu sou um 
jogador, ponto.”
Maxine, H. (2008) 
thanks Ronald, ed. New 
York, New York Times, 
p. LI1, acedido a 23 Nov 
2013
<http://www.nytimes.
com/2008/11/09/
nyregion/long-island> 

(200) T.L. “Todos 
os dias mais de um 
milhão de pessoas 
visitam mundos 
virtuais – número 
que deverá crescer 
nos próximos anos. 
O que os atrai a esses 
lugares imaginários? O 
que fazem depois que 
chegar? Como podem 
as pessoas que criam 
esses mundos – os 
designers - garantir 
que as necessidades do 
jogador são atendidas? 
Podem fazer isso 
enquanto satisfazem 
as suas próprias 
necessidades?”

(201) Maxine, H. (2008) 
thanks Ronald, ed. New 
York, New York Times, 
p. LI1, acedido a 23 Nov 
2013
<http://www.nytimes.
com/2008/11/09/
nyregion/long-island> 

(202) Os avanços 
científicos e 
tecnológicos de William 
Higinbotham foram 
reconhecidos por seis 
prémios Nobel
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(203) A projeção da 
placa de circuito e seus 
componentes demorou 
apenas dois dias no 
entanto a construção 
da máquina em si 
demorou cerca de três 
semanas.

Tanto o videojogo como o seu criador tornaram-se populares, lan-
çando, em 1959, uma versão com maior diâmetro do monitor e 
mais opções de jogo, simulando a gravidade da Lua ou de Júpiter. 

O autor adiciona que Dr. Higinbotham nunca patentiou Tennis 

for Two, alegando que o jogo era apenas um salto a partir do com-
putador inicial que ele tinha usado além de o seu laboratório ser 
financiado pelo governo federal fazendo do jogo sua propriedade. 

A noção do videojogo como algo lucrativo ainda não era lúcida, 
mas Tennis for Two deu um passo para uma mudança de paradig-
ma onde o videojogo pode entreter populações em massa e possi-
velmente criar negócios lucrativos.

Em 1982 a revista criativa Computing creditou Tennis for Two 
como o primeiro videojogo de sempre. Os primeiros jogadores 
deste de Tennis for Two entendiam que se tratava de um avanço 
tecnológico de relevo, “Gabava-me para as pessoas que eu era, pro-
vavelmente, a primeira criança a jogar um videojogo”. (Maxine, H. 
2008 apud Dvorak R.) (204)

Kent, S. (2001) acrescenta que Tennis for Two abriu portas para 
outro jogo, Pong (1972), possuindo grandes semelhanças a nível 
gráfico e na jogabilidade, remetendo também para um jogo de té-
nis. Esta versão era pouco mais evoluída tendo em conta a dife-
rença temporal com o seu antecessor. Contudo o autor reconhece 
Pong como o primeiro videojogo a ter êxito comercial.

Bellis, M. (2014) refere que em 1960 o Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), ainda hoje um dos centros de investigação com-
putacional mais reconhecido e premiado do mundo, criou o Labo-

ratório de Inteligência Artificial e o Laboratório Lincoln. A união do 
trabalho de ambas as partes criou o TX-0, computador pequeno e 
interativo, funcionando na linguagem de programação LISP, susci-
tando interesse de organizações para o seu desenvolvimento, como 
a criação de programas de ferramentas, música, entre outros.

Em 1961, utilizando o TX-0, Steve Russell, Martin Graetz e Way-
ne Witanen, com o intuito de desenvolver o grafismo vetorial do 
computador, criaram um protótipo teste baseado nos romances de 
ficção científica do escritor E.E. Smith. O resultado foi, um ano mais 
tarde, a criação de Spacewar (1962) onde dois jogadores lutam en-
tre si, controlando uma nave espacial.

(204) H. Maxine 2008, 
thanks Ronald, ed. New 
York, New York Times. 
p. LI1,
 acedido dia 23.11.13 
<http://www.nytimes.
com/2008/11/09/
nyregion/long-island> 
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Durante a década de 60, este jogo foi disseminado pela América 
do Norte, nomeadamente pelos computadores de laboratório das 
universidades, servindo de exemplo de desenvolvimento de jogos 
e tecnologia. O autor cita o criador ao escrever que seria a inevi-
tável a produção de um jogo semelhante devido a características 
excitantes e em crescente proliferação.

Devido ao elevado custo de hardware dos computadores naque-
la altura, especialmente os capazes de suportar a interfaces e visu-
alização do Spacewar, apenas no início da década seguinte é que o 
videojogo começou a ser comercializado.

A solução a este problema foi a criação de um novo modelo de 
computadores mais pequenos como o Data General Nova e DEC 
PDP-11, utilizando menos materiais e assim, baixando o custo de 
produção o suficiente para se aliar às empresas de videojogos, 
criando jogos a custo de moedas, hoje conhecidos como jogos de 

arcada.
A indústria destes videojogos proliferou, durante a década de 

70, atingindo o seu apogeu, conotado como época de ouro, entre 
1978 e 1986, devido ao número de vendas e receitas geradas. O 
início desta era foi marcado pelo Space Invaders (1978), criado por 
Tomohiro Nishikado e vendido pela empresa Taito. O jogo influen-
ciou, e ainda hoje influencía, muitos jogos militares e de tiros, ou 
shooters.

Cohen, D. (2014) (205) acredita que o último grande sucesso vi-
deojogo arcada foi Bubble Bobble (1986) dando lugar a uma mu-
dança plataforma dominada pelas consolas domésticas. Este jogo 
foi lançado também para consola, sendo hoje conhecido como Pu-

zzle Bobble.
Vasconcelos, J & Ribeiro N. (2013) explicam que a revolução das 

consolas começou no Japão anos antes, quando a Nitendo (206) re-
solveu apostar na área dos jogos depois do grande sucesso, Donkey 

Kong (1981) (figura 101), que despoletou um crescimento econó-
mico e tecnológico nessa área. No final desta década, a mesma em-
presa lança a primeira consola portátil, a Nitendo Game Boy. 

Cohen D. (2014) (205) acrescenta que a época dourada dos jogos 
de arcada impulsionou uma evolução gráfica e narrativa continua-
da pela nova geração de jogos de consola.

(206) A empresa, 
fundada por Fusajiro 
Yamauchi em 1889 
como uma empresa 
de fabrico Hanafuda, 
baralhos de cartas 
tradicionais japonesas, 
utilizou esta 
oportunidade para 
moldar e desenvolver 
o mundo dos jogos, 
utilizando como 
mascote a personagem 
deste primeiro sucesso, 
o canalizador italiano 
conhecido por Mário, 
que ainda hoje é 
associado à marca 
Nitendo.

(205) Cohen, D. 2014, 
The History of Classic 
Video Games - The 
Golden Age and First 
Generation, acedido 20 
Maio 2014
<http://classicgames.
about.com/
od/history/tp/
yofClassicVideoGames.
htm>
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Até a essa altura, os jogos significavam con-
vívio pois eram jogados em salões, bares e 
cafés, sendo uma ação sociável e competiti-
va. A introdução de consolas na vida domés-
tica alterou o modo de jogar e os próprios 
jogadores pois agora este pode experien-
ciar comodamente e solitariamente.

A Extra Credits (2013) (207) explica que 
os designers de jogos necessitaram de con-
ceber géneros inovadores e versáteis para 
agradar vários tipos de público e, para tal, 
durante a década de 80 desenvolveram jo-
gos que marcaram futuras gerações, crian-
do os alicerces para novas temáticas de 
jogos de ação e aventura como Legend of 

Zelda (1986), RPG (Role Play Games, jogos 
de personagens), jogos de corrida, puzzles, 
shooters, estratégia, luta, entre outros.

(207) Extra Credits: 
When Difficult Is Fun 
(2013)Extra Credits, 
acedido a 14 Fev 2014
<http://www.
youtube.com/
atch?v=ea6UuRTjkKs>

FIGURA 101
Donkey Kong.
Zombiepickle (2011) 
Donkey Kong, 
[Internet], acedido 19 
Mai 2014
<http://zpnerdblog.
wordpress.com/>

As próprias mecânicas de jogo, apresentação, grafismo foram re-
pensadas e desenhadas de acordo com a nova plataforma, no en-
tanto a filosofia de jogos árduos demorou muito tempo a ser altera-
da. No tempo dos videojogos de arcada, onde uma moeda equivalia 
a um jogo, estes eram intencionalmente difíceis para que os joga-
dores necessitassem de muitas moedas, ou muitas tentativas para 
o vencer, sendo um método lucrativo.

A mesma fonte acredita que a tecnologia evoluiu para as conso-
las, contudo, os designers responsáveis por essa transmissão per-
maneceram com a filosofia de jogos difíceis e desafiantes, o que 
teve boa aceitação por parte do público durante os primeiros anos. 
Esta indústria direcionava a venda para rapazes entre os 8 e 14 
anos, que obtivessem videojogos esporadicamente como em épo-
cas festivas, logo o objetivo era fazer o jogo durar.

Acrescentam que no início dos anos 90, os custos de produção 
aumentaram, fazendo com que os produtores apontassem para um 
público-alvo mais alargado e com a constante inserção dos video-
jogos na vida social, a jogabilidade já não constava um problema. 
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Receando o encerramento de estúdios de Design de jogos, a dificul-
dade dos mesmos alterou-se, de jogos difíceis e punitivos a jogos 
mais acessíveis com a filosofia de “todos ganham” como o World of 

Warcraft (1994). Esta viragem de paradigma permitiu uma evolu-
ção na utilização, jogabilidade e principalmente na conceção dos 
desafios com curvas de aprendizagem dos conceitos do jogo deli-
beradamente elaboradas.

Makien, J. (2011) acrescenta que a década de 90 foi marcada 
por uma evolução dos videojogos a todos os níveis, sendo que as 
consolas, controlos, tecnologia, grafismo, interatividade e narrati-
va evoluíram de acordo com as respostas dos jogadores, criando 
uma empatia entre produtor e cliente que acompanhou as gera-
ções de jogadores.

O ato de jogar tornou-se mais comum, aceite dentro e fora de 
casa, suportado pela constante introdução de novos modelos, quer 
consolas, elementos ou jogos, que intensificam a experiência do 
jogador, tal como o Game Boy (1989) da Nitendo e o seu sucessor 
Game Boy Colour (1998) que juntos venderam mais de 119 milhões 
de exemplares pelo mundo, desenvolvendo o conceito de platafor-
ma móvel.

A evolução dos videojogos divergiu por caminhos diferentes 
de acordo com as plataformas em que se inseriam devido às dife-
rentes capacidades gráficas, de armazenamento e processamento, 
sendo que muitas produtoras criam versões distintas do mesmo 
jogo para plataformas fixas e móveis.

Walsh, M. (2009) e Newzoo (2011)(208) explicam que evolução 
da tecnologia dos computadores pessoais (PC) permitiu o proces-
samento de videojogos utilizados nas consolas, sendo que muitos 
jogadores optaram por abdicar da compra de consolas. A aliança 
entre PC e videojogo permitiu, a muitos jogadores, evitar gastos 
financeiros para acompanhar a evolução das consolas, tais como 
a incompatibilidades entre versões da mesma ou entre consolas.  
Lentamente, durante os últimos dez anos, as vendas têm decresci-
do, porém, muitos jogadores permanecem com as consolas.

Walsh, M. (2009) afirma que empresas, como a Playstation, 
Xbox ou Wii mostraram-se conscientes desse problema e, progres-
sivamente, têm introduzido características como acesso a internet, 

(208) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.newzoo.
com/keynotes/azure-
gaming-summit-2013-
overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>
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redes sociais e outros elementos com o intuito de criar um ambien-
te mais pessoal e versátil para evitar a queda das consolas.

Por outro lado, as plataformas móveis ganharam preponderân-
cia no mercado, sendo uma das plataformas mais vendida pois, um 
pouco à semelhança do PC, proporciona ao utilizador mais ativida-
des que apenas jogo.

A Entertainment Software Association (2014) (209) explica que 
os telemóveis começaram a implementar videojogos, tornando-se 
plataformas móveis de jogo quando a Nokia, em 1998 instalou uma 
versão adaptada de Snake (1976) no modelo Nokia 6110 (figura 
102). Pouco tempo depois as outras marcas de telemóvel adota-
ram o mesmo método, inserindo outros jogos e melhorando anti-
gos a par das evoluções tecnológicas como o consumo de bateria, 
colorização ou tamanho do ecrã.

FIGURA 102
Nokia 6110 com jogo 
Snake.
Plant, M. (2013) Say 
hello to Sssnake, acedido 
20 Mai 2014
<http://blogs.which.
co.uk/technology/
phones-3/nokia-which-
history-lumia-625/>

Estes jogos tinham o objetivo de servir 
como distrações, devido à sua curta dura-
ção, normalmente jogados de acordo com 
uma pontuação, ausentando qualquer se-
guimento narrativo, impedindo que o jo-
gador reflita sobre qualquer outro aspeto 
senão o jogo em si (209). 

A sua simplicidade gráfica e formal tam-
bém era um aspeto pertinente pois visto o 
jogo ser considerado um atributo secun-
dário, por vezes trivial, nas funções de um 

(209) Entertainment 
Software Association 
2014, The Evolution of 
Mobile Games, acedido 
20 Mai 2014
<http://www.theesa.
com/games-improving-
what-matters/mobile-
games.asp>

telemóvel, a sua capacidade de armazenamento memória e proces-
samento, deveria ser limitada.

Snake (1976) tornou-se uma mais-valia para a Nokia, sendo um 
atributo que qualquer comprador esperava, e representou o nasci-
mento de um novo modelo e método de jogo, possível a qualquer 
altura e qualquer lugar, sendo o antecessor de muitos jogos para 
plataforma móvel (209).

A mesma fonte desenvolve que no início da década de 2000, no 
Japão os jogos móveis ganharam muita popularidade no ramo dos 
telemóveis. A evolução tecnologia permitiu a criação de jogos pu-
zzles, animais de estimação virtual, o uso de câmaras, scanner de 
impressão digital e jogos tridimensionais com gráficos semelhan-
tes a consolas.
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Apenas em 2003 a Namco, começou a introduzir o conceito jogo 
móvel, na Europa e EUA. Nesse ano, a Nokia lançou o telemóvel/
plataforma móvel de jogo N-Gage, mas, retirou o produto da linha 
de produção pois vendeu dois milhões de exemplares, não sendo 
considerado um sucesso.

Os telemóveis dessa época já tinham capacidade tecnológica 
para processar jogos coloridos e tridimensionais, não necessitan-
do de um telemóvel que invertesse as prioridades entre o jogo e as 
funções primárias do aparelho. O estudo da Newzoo (2013) (210) 
estima que em 2003, as receitas provenientes da produção de jo-
gos para telemóvel eram de 1 bilião de dólares, aumentando cinco 
vezes até 2007, correspondendo a um quarto de todas as vendas 
de videojogo.

A International center for the History of Eletronic Games (2013) 
(211) e Entertainment Software Association (2014) (212) explicam 
que  progressão do modelo bidimensional para tridimensional foi 
um passo que demorou alguns anos a ser conseguido. No entanto, 
devido ao revivalismo do modelo de jogos arcada iniciado no Ja-
pão, a imagética e o grafismo dos videojogos tem voltado à origem 
2D devido motivos estéticos, funcionais, mais leve em termos de 
tamanho do ficheiro e devido à inserção de videojogos em telemó-
veis, tabletes, entre outros.

Mobi Thinking (2013) (213) acrescenta que a evolução dos tele-
móveis permitiu a ausência de teclado ou pelo menos a substitui-
ção de botões pelo toque no visor, alterando o interface, controlos 
e manuseamento do mesmo. A introdução dos smartphones como 
o N-Series da Nokia (2005) e o iPhone da Apple (2007) e de lojas 
virtuais de armazenamento e descarregamento de jogos como a 
GooglePlayStore ou a AppStore, onde, em 2008, metade das apps 

vendidas eram referentes a jogos (210).
Fun is the future (...) videogames are the only mean that can cap-

ture people against their will, in a predictable way and without for-

cing the user. (214)

A mesma fonte (214) introduz uma alteração que se tem notado 
nas mecânicas de jogo, principalmente em jogos indie ou para app 

como Super Meat Boy (2008) ou Dumb Ways to Die (2013) é a rapi-
dez dos eventos.

(210) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.newzoo.
com/keynotes/azure-
gaming-summit-2013-
overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>

(212) Entertainment 
Software Association 
(2014) The Evolution of 
Mobile Games, acedido 
20 Mai 2014
<http://www.theesa.
com/games-improving-
what-matters/mobile-
games.asp>

(211) International 
center for the History of 
Eletronic Games (2013) 
Videogame History 
Timeline, acedido 16 
Out 2013
<www.icheg.org/
icheg-game-history/
timeline/>

(213) Mobi Thinking 
(2013) Global mobile 
statistics 2013 Section E: 
Mobile apps, app stores, 
pricing and failure rates, 
acedido 20 Mai 2014
<http://mobithinking.
com/mobile-marketing-
tools/latest-mobile-
stats/>
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A emoção e addictivity (elemento viciante) podem estar implícitas 
na sua velocidade e jogabilidade, sendo que o público está cada vez 
mais habituado e processa mais rapidamente a informação trans-
mitida por um videojogo.

Nestes casos, o objetivo do designer é produzir um jogo que ca-
tivante, utilizando obstáculos e circunstâncias altamente previsí-
veis, mas onde a sua disposição exija rapidez e controlo, tornando 
a probabilidade de perder é bastante elevada. 

Essa situação também é sincronizada com a rapidez do jogo 
pois o jogador é obrigado a repetir o mesmo nível e os mesmos 
métodos até conseguir o vencer. Isto permitiu uma alteração no 
sistema de pontuação e na atribuição de vidas (número de vezes 
que o jogador pode perder sem fazer game over (215)).

A estrutura destes jogos recorre à ausência total de vidas, ou 
seja, se o jogador falhar uma vez, recomeça no início do nível sem 
que haja paragens, suficientemente longas para desconcentrar o 
jogador. O game over (perder o jogo) apenas acontece quando o 
jogador desliga o jogo por completo, proporcionando assim uma 
experiência contínua, sem interrupções, que direciona a atenção 
do jogador apenas para o ecrã.

Walsh, M. (2009) crê que a relação jogo e jogador evoluiu mais 
ainda nos últimos anos devido à crescente facilidade de acesso a 
informação, redes sociais, a acessibilidade de preços e até a pirata-
ria online que tornaram a disseminação de um jogo rápida e global. 
Países maioritariamente orientais tendem em tornar o videojogo 
num evento social (216). 

Walsh, M. (2009) vai ainda mais longe, comparando a socieda-
de cibernética com uma colónia de formigas, trabalhando para o 
mesmo objetivo, quando individualmente não teriam qualquer re-
levância.

(216) Newzoo (2013) 
Azure Gaming Summit 
2013: Overview of and 
Future Outlook on the 
Global Games Market, 
acedido 12 Abril 2014
<http://www.newzoo.
com/keynotes/azure-
gaming-summit-2013-
overview-of-and-
future-outlook-on-the-
global-games-market/>

(214) T.L. “Diversão 
é o futuro (…) os 
videojogos são o único 
meio que consegue 
cativar as pessoas 
contra a sua vontade, de 
uma forma previsível e 
sem forçar o utilizador”
Fun is the Future: 
Mastering Gamification 
(2010) Gabe 
Zichermann, Google 
tech talks, EUA, acedido 
23 Nov 2013
<http://www.
youtube.com/
atch?v=6O1gNVeaE4g> 

(215) Game over 
(fim do jogo) é o ato 
perder o jogo, tendo 
de o recomeçar, 
obrigatóriamente, do 
ínicio
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Na perspetiva do autor, a facilidade de comunicação permitiu uma 
mudança de paradigma onde os consumidores baseiam-se em opi-
niões alheias para consumir por via de fatores como:

a) Utilizadores comentam e apreciam produtos, serviços ou sis-
temas por via de blogs, vídeos, redes sociais, tornando numa enor-

me conversa;
b) Os registos e trackbacks permitem o acesso e utilização a 

qualquer curioso. Um simples link pode ser suficiente para facilitar 
a adesão e criar algo viral;

c) Sites como Youtube ou Facebook permitem que o utilizador 
veja o número de visualizações ou adesões, sendo um fator deter-
minante na criação e medição de popularidade;

d) A votação, cotação e ligação a assuntos de interesse por parte 
de um utilizador permite que outros o sigam. A criação de uma 
conta ou avatar online cria uma identidade a que lhe está subja-
cente produtos de interesse que podem ser visíveis e visitados por 
outros.







10.6 Anexo F

Mapas em Pyro’clock
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10.6.1 Quarto do aluno/ menu inicial

Este mapa é utilizado apenas no menu, servindo também de inven-
tário interativo para os elementos do jogo, assumindo a forma do 
quarto do aluno. A dimensão do quarto enquadra-se no tamanho 
do visor do smartphone, logo a câmara permanece estática enquan-
to a personagem se movimenta dentro dos limites do ecrã.

A deslocação e interação, tal como em toda a experiência de 
jogo, é feita a partir do clique direto no ecrã, referindo o local onde 
se pretende dirigir.

FIGURA 103
Menu inicial. Fonte: 
autor

FIGURA 104
Funções do menu ini-
cial. Fonte: autor

 A primeira vez que um jogador entre no 
menu (figura 103), depara-se com um quar-
to despido, contendo apenas uma cama, um 
cabide vazio, um armário de troféus vazio, 
uma secretária com computador e duas 
portas, sendo que cada asset (elemento) 
desempenha uma função distinta (figura 
104).

Baseámo-nos na metodologia da gamifi-

cation para idealizar que progressivamen-
te, consoante o desempenho do jogador, o 
inventário apetrecha-se de novos itens (ar-
mas, roupas, troféus, entre outros), como 
recompensa pela evolução do jogo, que 
o que o jogador transportar para o single 

player e multiplayer.
Neste mapa inicial, cada elemento assume 
uma função prática. Itens ganhos poste-
riormente pelo jogador, podem apenas ser 
estéticos como skins (ver glossário) (figura 
105). 

A interação com o cabide permite que a 
personagem troque a roupa. O armário dos 
troféus também é completado consoante os 
objetivos compridos, como a vitória de ní-
veis, servindo como mostrador de ranking, 
introduzindo um elemento de comparação 
e competição de estatuto entre jogadores.

FIGURA 105
Exemplos de skins para 
o aluno. Fonte: autor.
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 Nas figuras 103 e 104 também podemos 
destacar a secretária com computador, que 
acede às definições do jogo. Ao interagir 
com a secretária, é aberta a janela de defi-
nições em formato de ambiente de trabalho 
(figura 106) com opção de ligação com o 
Facebook e Twitter e também outras opções 
de alteração da resolução, ajuste de cores 
RGB e luminosidade, volume interno do 
jogo. As alterações diretamente visíveis no 
reflexo do aluno, no computador, formam 
uma “ponte” entre o jogo e as definições.

FIGURA 106
Definições de jogo 
Pyro’clock. Fonte: autor

(217) T.L. “Já para a 
cama?”

(218) T.L. “Queres 
sair?”
(219)  T.L. “Estás a ficar 
cansado?”

Ao invés de jogos como FIFA 14 (2013) onde a lista de definições é 
extensa, acompanhando a complexidade gráfica e formal do jogo, 
em Pyro’clock não necessitamos dessa abordagem, pelo contrário, 
consideramos que a simplificação do mesmo torna-a mais legível 
e dedutiva, permitindo um grafismo coerente durante a experiên-
cia.

 Para retroceder para o menu, o jogador apenas necessita de to-
car no espaço vazio, sendo avisado a primeira vez que entra nas 
definições. Cremos que este mecanismo evita a introdução de ele-
mentos desnecessários que poderão confundir o utilizador. A opção 
de retroceder implica que o jogador finalizou a sua tarefa e preten-
de sair, sendo o toque no espaço vazio o mais intuitivo. Exemplos 
como Facebook ou Google utilizam este sistema quando uma janela 
é evidenciada e o clique em espaço vazio permite retroceder.

As portas correspondem aos tipos de jogo. Se o aluno entrar na 
porta da esquerda, segue para o single player, ou seja o nível 0. Por 
outro lado, ao entrar na outra, irá para o multi- player, onde irá 
jogar online contra outros utilizadores.

Por fim clicando na cama, o aluno pergunta “Bed already?” (217) , 
e se o jogador clicar novamente, deduzimos que este aceita, encer-
rando o jogo. Para evitar repetição da expressão, o aluno altera a 
frase para que nunca diga a mesma frase duas vezes seguidas (ex. 
“Wanna leave?” (218), “Getting tired, hein?” (219), entre outros).
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10.6.2 Escola ESS

O mapa escolhido para o protótipo, é o que representa o espaço 
exterior da escola, por ser comum a todos os elementos da comu-
nidade escolar da ESS, dada a possibilidade de haver aulas em edi-
fícios distintos. 

Neste mapa, a câmara acompanha o movimento da personagem 
jogável, centrando-a no ecrã. É importante delimitar o seu períme-
tro pois a própria câmara conduz o jogador, mostrando-lhe os limi-
tes e o caminho, impedindo que o ecrã revele cenário indesejado. 
A esta altura, a câmara estagna, permitindo que o jogador se des-
loque para o limite do ecrã, criando uma barreira visual intranspo-
nível para jogador.

Por razões temporais, o programador apenas teve disponibili-
dade para prototipar um mapa, o que condicionou a nossa escolha. 
No entanto, este mapa proporciona os elementos essenciais e mais 
importantes da recriação da evacuação. Baseámo-nos na recolha 
de arquivo da planta da ESS (figura 107) e em fotos da vista aérea 
(figura 108), e pormenorizada, para produzir o mapa jogável.

Para melhor compreensão do espaço, sintetizamos o mapa (fi-
gura 109) que retrata os pontos principais, útil para a recolha de 
arquivo com auxílio mecânico, nomeadamente fotos pormenori-
zadas e compreensão do espaço. Este também se revelou impor-
tante para a assemblagem do mapa geral Pyro’clock em perspetiva 
isométrica (figura 110), facilitando o posicionamento e orientação 
dos elementos.

FIGURA 107
Planta ESS. Fornecida 
pelo órgão de gestão da 
escola.

FIGURA 108
Vista aérea da ESS. 
[Google Maps] acesso 
26 Mai 2014
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Para a criação do mapa acima, necessitá-
mos de um estudo ao espaço, não apenas 
pela recolha de arquivo (fotos e plantas) 
como uma observação direta dos espaços 
específicos e vivência no mesmo.

Iremos agora evidenciar alguns porme-
nores do mapa, comparando com fotos do 
espaço real da ESS.

10.6.2.1 Ponto de segurança/campo de 

jogos

O campo de jogos simboliza o ponto de en-
contro das turmas no caso de evacuação. 
Para a representação do espaço fizemos um 
levantamento dos atributos essenciais para 
a representação do espaço, neste caso um 
campo jogos verde, ladeado por uma pista 
de atletismo vermelha delimitada com li-
nhas (figura 111) e quatro tabelas de bas-
quetebol (figuras 112 e 113). 

FIGURA 109
Síntese mapa ESS. 
Fonte: autor baseado na 
planta da mesma escola

FIGURA 110
Mapa escola Pyro’clock. 
Fonte: autor

FIGURA 111
Campo de jogos, por-
menor linhas do campo. 
Fonte: autor
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Simplificámos a sua forma, subtraindo al-
gumas linhas do campo e homogeneizando 
as cores sem condicionar a perceção visual, 
redimensionámos o campo e aclaráramos 
as suas cores, transparecendo um ambien-
te mais alegre e enquadrando-se melhor na 
perspetiva isométrica, tornando o espaço 
mais concentrando, permitindo ao jogador 
rapidamente atravessá-lo, o que seria mais 
moroso, numa escala proporcional.

Neste pormenor do mapa da escola, ape-
nas as tabelas têm altura, sendo necessário 
implementá-las como um elemento à parte. 
Adaptámos o seu formato à perspetiva iso-
métrica, geometrizando a forma dos pos-
tes. No entanto, por razões de proporções, 
implementámos o campo de jogos (sem 
tabelas) como asset, inserindo-o em 150 
telhas (15x10). O resultado foi um campo 
de jogos simples, percetível, que pretende 
atribuir preponderância às personagens e 
ação (figura 114).

Em Pyro’clock, este local é o ponto de sal-
vação, sendo que o completamento do jogo 
e conquista do nível é dado quando todos 
os alunos entram no campo de jogos. Esta 
“meta” é evidenciada pela presença do Di-
retor (figura 115) e pela colocação ordeira 
em fila por parte dos alunos no ponto de 
encontro. No protótipo, devido a questões 
temporais, os alunos apenas desaparecem 
do campo de visão, dando oportunidade ao 
jogador para se concentrar nos elementos 
restantes.

FIGURA 112
Campo de jogos. Fonte: 
autor

FIGURA 113
Campo de jogos. por-
menor pista de corrida. 
Fonte: autor

FIGURA 114
Campo de jogos 
Pyro’clock. Fonte: autor

FIGURA 115
Campo de jogos, protó-
tipo Pyro’clock. Fonte: 
autor
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10.6.2.2 Campo de voleibol 

Segundo a opinião de alguns elementos da 
comunidade, e testemunhado pela obser-
vação direta, o campo de voleibol é um local 
pouco frequentado, sendo apenas utilizado 
em ocasiões especiais como torneios de 
vólei. No entanto, visualmente é um mar-
co de referência na evacuação de incêndio 
(figura 116), logo necessitámos de o colo-
car, simplificando a sua forma (reduzindo o 
tamanho e cingindo a apenas uma rede) e 
atribuindo apenas um tom de amarelo para 
a representação da areia no chão. Uma vez 
que apenas a rede possui cota, desenhámo-
la à parte, introduzindo primeiro os ele-
mentos da textura do chão (figura 117).

10.6.2.3 Skate park

Este local é denominado skate park, onde 
é permitida a prática do mesmo, ou outros 
desportos, tendo outrora existindo mesmo 
rampas próprias, retiradas poucos anos 
atrás. No momento da recolha de arquivo, 
notámos apenas a existência de corrimões 
próprios para a prática do desporto (figura 
118). Simplificámos a sua forma, reduzindo 
a quantidade de suportes verticais e intro-
duzimos assets de rampas de skate, criando 
um espaço mais apetrechado, versátil e ani-
mado (figura 119). 

FIGURA 116
Campo de voleibol. 
Fonte: autor

FIGURA 117
Campo de voleibol 
Pyro’clock. Fonte: autor

FIGURA 118
Corrimão skate park. 
Fonte: autor

FIGURA 119
Skate parque Pyro’clock. 
Fonte: autor
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FIGURA 120
Arvoredo presente na 
ESS. Fonte: autor

FIGURA 121
Arvoredo presente em Pyro’clock. Fonte: autor

FIGURA 122
Estrada Pyro’clock. 
Fonte: autor

10.6.2.4 Florestação

A vegetação é um elemento marcante nes-
te espaço escolar, delimitando todo o perí-
metro e inserindo-se em algumas zonas do 
pátio. Existe uma grande variedade de ar-
voredo, maioria de pinheiros, eucaliptos e 
palmeiras (figura 120). Limitámos o leque 
de árvores em três tipos, multiplicando-os 
e redimensionando-os, proporcionando a 
ilusão de variedade, poupando, assim, tem-
po e trabalho (figura 121).

10.6.2.5 Estrada

Pretendemos distinguir a cor da estrada e 
do passeio, demonstrando os limites, sendo 
um local a ter cautela. O início da narrati-
va situa-se neste local, fazendo a transição 
entre o quarto do aluno (menu inicial) e a 
escola, onde a maior parte personagens são 
introduzidas. O local pode servir de “esca-
pe” ao espaço escolar, demonstrando que 
existe mais no mundo jogável por explorar. 
No entanto, sendo o foco dentro do recinto 
escolar, limitámos o espaço a uma estrada 
ladeada por dois passeios, para que o joga-
dor não se disperse (figura 122).
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Este pormenor do mapa possui elementos 
móveis, nomeadamente veículos, recrean-
do um ambiente mais credível e permitin-
do introduzir mecânicas de jogo didáticas 
como o atravessamento correto da passa-
deira (figura 123), especificado no guião, 
anexo D. 

Não necessitámos de criar uma sprite 

sheet para estes elementos pois a ilusão de 
movimento limita-se ao constante arrasta-
mento do mesmo desenho no mapa segun-
do uma direção. No entanto desenhámos 
cinco modelos de veículos distintos (figura 
124) e suas respetivas perspetivas segundo 
isometria, podendo apenas alterar as cores 
e alcançar um número ilimitado de solu-
ções.

10.6.2.6 Pombal

Na entrada da escola situa-se o pombal, 
que não sendo partilhado pela maioria das 
outras escolas, é uma referência para ESS, 
estando até patente no logotipo antigo da 
instituição (figura 125). O novo logotipo, 
iniciado no ano letivo 2013/2014, abdicou 
deste elemento devido à agregação de ou-
tras escolas, criando a AGES (Agrupamento 
de Escolas de Sampaio).

Durante a recolha de arquivo, constatá-
mos que este elemento é visível por fora da 
escola, sendo o ponto mais elevado e verti-
cal dentro do espaço, simbolizando a entra-
da ao pé da portaria (figuras 126 e 127).

FIGURA 123
Atravessamento da pas-
sadeira.  Fonte: autor

FIGURA 124
Modelos de veículos, 
perspetiva frontal iso-
métrica. Fonte: autor

FIGURA 125
Logotipo ESS, 1986-
2013. JozeSlb. (2011) 
ES Sampaio, acedido a 
28 Mai 2014
<http://pt.wikipedia.
org/wiki/Escola_
Secund%C3%A1ria_de_
ampaio#mediaviewer/
Ficheiro:ES_Sampaio.
png>

FIGURA 126
Pombal ESS.  Fonte: 
autor
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Necessitámos aumentar a altura do pom-
bal pois o telhado forma uma diagonal, que 
segundo a perspetiva isométrica, tiraria 
verticalidade e imponência ao edifício. De-
senhámos telhas nos telhados do pombal 
(figuras 129 e 129) e portaria pois são os 
únicos edifícios que realmente as possuem. 
Focámo-nos mais na estética de ambos, di-
ferentes dos restantes edifícios, fosse en-
quadrada no ambiente do mapa e assente 
na perspetiva isométrica.

FIGURA 127
Traseiras do pombal 
ESS.  Fonte: autor

FIGURA 128
Pombal e portaria, 
Pyro’clock.  Fonte: autor

FIGURA 129
Pormenor das telhas do pombal em Pyro’clock.  
Fonte: autor

FIGURA 130
Bloco de sala de aula D.  Fonte: autor

FIGURA 131
Bloco de sala de aula C.  
Fonte: autor

10.6.2.7 Blocos de sala

Os edifícios ou blocos de sala são os pon-
tos de partida dos alunos durante uma eva-
cuação de incêndio. Os quatro edifícios de 
aula (A, B, C e D) correspondentes (fig 130, 
131 e 132) são semelhantes, quer nos ma-
teriais usados, texturas, cores e dimensões, 
diferenciando-se apenas o interior e a dis-
posição das portas e janelas. Os outros dois 
edifícios, E (figura 133) e F, apresentam di-
mensões diferentes, sendo o bar/refeitório 
e balneários desportivo/arrecadação, res-
petivamente, no entanto as texturas e cores 
são iguais.
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FIGURA 132
Pormenor, bloco de sala 
de aula D.  Fonte: autor

FIGURA 133
Edifício E, bar/ refeitó-
rio.  Fonte: autor

FIGURA 134
Entrada Edifício B.  
Fonte: autor

Como exemplificado na figura 134, porme-
nores como entradas, portas, janelas e cores 
foram baseados diretamente nos edifícios 
reais e adequadas ao modelo, perspetiva, 
direção luminosa e estética do jogo.

Desenhámos os edifícios semelhante-
mente (em separado), apenas distinguin-
do a disposição e cor das portas e janelas, 
estando algumas abertas e outras denotam 
luzes no interior (figuras 135 e 136). Tal 
como todos os elementos, a sua disposição 
no mundo jogável, baseou-se no mapa da 
planta da escola.

FIGURA 135
Edifícios A, B, C, D e F, 
Pyro’clock.  Fonte: autor

FIGURA 136
Pormenor edifício 
Pyro’clock.  Fonte: autor



278

FIGURA 137
Interior do bloco A.  
Fonte: autor

FIGURA 139
Interior do bloco A, 
Pyro’clock.  Fonte: autor

FIGURA 138
WC do bloco A.
Fonte: autor

10.6.2.8 Interior dos blocos de sala

Este é o terceiro mapa constituinte do mun-
do jogável, situado dentro de um bloco de 
aula. Baseámo-nos o bloco A para desenhar 
o interior dos edifícios. A escolha deveu-se 
à sua localização e preponderância, sendo 
o edifício onde existem aulas, mais distan-
te do ponto de encontro. Para o protótipo, 
escolhemos o exterior deste edifício como 
ponto de partida e consequentemente tes-
te da amostra. O bloco A possui dois pisos, 
unidos por uma escada (figura 137), sendo 
que o piso 0 tem duas casas de banho (figu-
ra 138) e quatro salas de aula, enquanto o 
andar de cima tem sete salas. Pretendemos 
simplificar o mapa, inserindo apenas uma 
sala no piso 0, enfatizando o WC e escadas 
(figura 139) e o piso de acima com quatro 
salas de aula, onde apenas duas estão aber-
tas, por questões de controlo de liberdade 
dentro do jogo. Caso contário, implicaria 
um trabalho de conceção maior que pode-
ria até contribuir para a confusão dentro do 
jogo.
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10.6.2.9 Interior da sala de aula

O último mapa no mundo jogável. No in-
terior do bloco de aula, o jogador tem a 
oportunidade de entrar em apenas duas 
salas de aula. Ambas apresentam a mesma 
estética e objetos (mesas, cadeiras, janelas, 
quadro, cabides, soalho e paredes). O que 
as distingue são elementos como a lumino-
sidade, pois uma sala estará em penumbra 
enquanto é projetado um filme, enquanto 
a outra estará iluminada com o propósito 
de realçar o espaço e objetos, visto ser local 
de referência, fulcral para o desenrolar da 
estória. Também diferem as personagens, 
disposição e orientação de objetos, dese-
nhados segundo as fotos recolhidas (figura  
140) e observação direta. No entanto, alte-
rámos alguns pormenores como cores dos 
estiradores devido à semelhança cromática 
com as paredes. 

Evitámos uma grande diversidade no le-
que de cores utilizadas, tal como a intensi-
dade do brilho, direcionando o foco de aten-
ção às personagens e consequentemente à 
ação (figura 141) . O comportamento da câ-
mara e deslocação das personagens é idên-
tico à alínea anterior visto ambos os mapas 
terem as mesmas dimensões.

FIGURA 141
Sala de aula, Pyro’clock. 
Fonte: autor

FIGURA 140
Sala de aula. Fonte: 
autor





10.7 Anexo G
Personagens e sprite sheets
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10.7.1 Personagens

Neste anexo apresentamos a evolução de cada personagem desde 
esboço a sprite sheet. Cada personagem foi concebida e desenvol-
vida em desenho em papel, posteriormente representada em ve-
tor no programa Adobe Illustrator. Cada posição da personagem 
desenhada era convertida individualmente para imagem bitmap 
e compilada com outros desenhos, formando a sprite sheet. Como 
previamente referido, caso a personagem seja simétrica, é possível 
que a sprite contenha apenas desenhos respetivos a uma face, pos-
teriormente espelhando-a para obter a perspetiva oposta.

Primeiramente apresentaremos as personagens jogáveis em 
Pyro’clock, por sequência de jogo (aluno, professor e diretor). 
Seguem-se as personagens secundárias constituidas por vilões, 
bullies e o fogo. Finalmente apresentaremos os figurantes inseri-
dos no protótipo.



283

FIGURA 143
Sprite Sheet aluno. 
Fonte: autor

FIGURA 142
Desenvolvimento Aluno
Fonte: autor

O Aluno é a primeira personagem jogável, apresentada no menu 
inicial, o seu quarto, e protagonista dos níveis 0 e 1. Sendo este, 
um jovem adolescente, aluno do ensino secundário, pretendemos 
introduzir esta personagem no início para que o público se reveja 
nesta personagem acompanhando o seu processo evolutivo. Pre-
tendemos criar uma personagem comum, expondo e assumindo as 
suas imperfeições, para um enquadramento mais realista, afastan-
do da noção de herói infalível. 

O objetivo deste projeto é dar uma alternativa à aprendizagem 
tradicional, baseada na leitura de forma a cativar até os alunos 
mais desinteressados e para tal, temos que criar personalidades 
que demonstrem as suas fraquezas e defeitos para que possamos 
ironizá-las e superá-las, no final. Criámos então um jovem vítima 
de bullying, mas ele mesmo é rebelde, mal compreendido, distraí-
do e desconcentrado que facilmente se insere em sarilhos.
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O Professor é a evolução do aluno no segundo nível, mais velho, 
experiente e preocupado. É responsável por ordenar e liderar uma 
turma de alunos com o intuito de os salvar, e a si mesmo. Conside-
rámos o método da viagem do tempo mais adequado que a intro-
dução de três personagens distintas (aluno, professor e diretor) 
por duas razões:

a) Queremos ensinar as funções de todos os elementos da comu-
nidade escolar para que os alunos possam compreender e acima de 
tudo respeitar o trabalho dos professores e diretores e vice-versa. 
Consideramos a franqueza e transparência excelentes maneiras de 
distinguir e atribuir funções para que todas funcionem em conjun-
to com um só objetivo e não se interpelem;

b) O público-alvo assemelhasse mais ao aluno, havendo maiores 
possibilidades de se reverem na personagem que qualquer outra 
e, tirando partido desse atributo, podemos demonstrar as tarefas 
dos professores e diretores utilizando apenas uma personagem 
que viaja numa máquina do tempo, proporcionando continuidade 
narrativa e das mecânicas de jogo que podem ser repetidas duran-
te por cada personagem jogável sem que o jogador estranhe.

A figura 145 mostra a sprite sheet da personagem jogável do 
protótipo, no entanto os desenhos da última linha não foram utili-
zados devido, sendo substituídos pelos raios de HUD.

FIGURA 144
Desenvolvimento 
Profesor
Fonte: autor
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FIGURA 145
Sprite Sheet professor. 
Fonte: autor

FIGURA 146
Mokup protótipo 2. 
Fonte: autor

Baseados nos resultados do teste do protótipo, concentrámo-nos 
na produção de uma nova versão, melhorando aspetos como os 
controlos, abolindo os raios HUD e inserindo apenas o controlo do 
empurrão. A figura abaixo é um mokup (síntese), baseado na cap-
tação desse movimento aplicado no professor enquanto evita as 
chamas.
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FIGURA 148
Sprite Sheet diretor 
Fonte: autor

O Diretor é a última personagem jogável, simbolizando o final 
do ciclo do jogo e da hierarquia dentro da escola. No decurso da 
narrativa,o Diretor foi constantemente introduzido, logo, quando 
é desbloqueado, o jogador à partida percebe os seus atributos e 
função, criando um desenlace de eventos que explicam episódios 
anteriores. 

O Diretor (220) é teimoso e facilmente enerva-se, estando cansa-
do de reviver a situação. A sua experiência permite não se preocupe 
tanto com a evacuação, mas com a prevenção do próprio incêndio. 

À partida, já sabe todos os episódios que se desencadearão e 
terá que os evitar indivudualmente enquanto salva as suas versões 
passadas (Aluno e Professor) sem que estas saibam. Isto serve 
como apresentação e explicação total da estória, sob três pontos-
de-vista distintos, onde uma personagem completa a história da 
anterior, formando uma coerência narrativa, percetível apenas na 
conclusão do jogo.

FIGURA 147
Desenvolvimento 
Diretor. Fonte: autor

(220) O seu ataque, 
ao invés do empurrão 
nas duas personagens 
anteriores, é o aciona-
mento de um extintor 
de incêndio. Esta arma 
é apresentada no final 
do nível 1, quando o 
Diretor salva o aluno, 
direcionando-o também 
à máquina do tempo. 
Logo, quando o jogador 
utiliza o Diretor pela 
primeira vez, já tem 
uma noção das habili-
dades e capacidades do 
mesmo, deixando a 
exploração do seu po-
tencial ao seu critério.
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FIGURA 148
Sprite Sheet diretor 
Fonte: autor

FIGURA 149
Desenho bullies
Fonte: autor

Os bullies (agressores) são um grupo de jovens alunos que atormen-
tam o aluno, servindo de adversários/vilões (mini bosses) no final de 
cada nível. Considerámos que a abordagem tema bullying seria perti-
nente pois é um problema atual comum nas escolas, principalmente 
secundárias, envolvendo o nosso público-alvo, na semelhança do jogo 
Bully (2006). Também proporcionou uma oportunidade de ironizar e 
estereotipar a situação, tornando a sua abordagem mais leve e possi-
velmente um elemento cativante da narrativa.

Pretendemos mostrando que um bullying é uma fraqueza, em vez 
de valentia. A evolução do aluno para professor e, posteriormente, 
diretor, reflete uma alteração dos comportamentos dos bullies, tor-
nando-se mais submissos sob a presença de uma figura imponente. 

No final, o próprio jogador terá que salvar os bullies, compreenden-
do que são apenas alunos mal comportados e que o bullying é apenas 
uma situação passageira e atenuável ou controlável, quando entendi-
da. Os mesmos irão ajudar o jogador na extinção do fogo, criando uma 
relação de respeito mútuo ganho durante o jogo entre os elementos 
da comunidade escolar.
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O Bully Nerd é o líder deste grupo e aparenta ser a antítese de um 
agressor. Pequeno, magro, tímido, visualmente não apresenta ca-
racterísticas de força, no entanto é uma personagem cínica e fal-
sa, usando os seus dois ajudante como escudo, mantendo a sua 
reputação. Por essas rezões, considerámos uma personagem que 
no início se encontra na penumbra ou contraluz, sendo impossível 
visualizar esta personagem na totalidade.Os seus óculos grandes 
e refletores escondem os olhos, transformando este bully, aparen-
temente inofensivo numa personagem misteriosa e sinistra.

O termo nerd (ver glossário) é um estereótipo utilizado para 
descrever o aspeto físico formal, inofensivo e atarracado da perso-
nagem, normalmente associado à alienação do desporto, ao invés 
de um grande nível cognitivo e facilidade na tecnologia e informá-
tica. 

FIGURA 150
Desenvolvimento 
bully nerd
Fonte: autor
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FIGURA 152
Sprite Sheet diretor 
Fonte: autor

FIGURA 151
Ataque de longo alcance do bully nerd
Fonte: autor

Introduzido no primeiro nível, o jogador 
apenas tem a oportunidade de o defrontar 
no nível 3, como Diretor, enquanto previne 
o incêndio. O jogador depara-se com dispa-
ro descontrolado de foguetes por parte do 
bully nerd, sendo que o seu objetivo é apre-
ender os foguetes. O ataque do bully nerd 
é de longo alcance, sendo o disparo de um 
foguete que explode ao cair no chão (figu-
ra 151), deixando uma chama no seu local, 
que o jogador necessita de evitar para inte-
ragir com a personagem.
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FIGURA 155
Sprite Sheet, bully 
musculado
Fonte: autor

Visualmente é o elemento mais imponente, fisicamente apresen-
tando todas as condições para liderar o grupo, no entanto é sub-
misso perante o intelecto do bully nerd, tornando-se apenas um 
guarda-costas, acanhando ordens de outros.

Pretendemos satirizar o estereótipo dos excessos no culturismo, 
desenhando uma personagem bruta, exageradamente musculada, 
com um corpo disforme, tendo pernas notoriamente menos desen-
volvidas que o resto do corpo. As suas roupas curtas, justas e com 
cores escuras predominantes (verde e preto) realçam as zonas cla-
ras  como cabeça e braços,  e remetem aos uniformes militares.

Adversário final do nível 1, o ataque desta personagem é um 
empurrão ou atropelamento mais violento que o do aluno ou Pro-
fessor. Para tal, necessita de balanço, evidenciando, dando feedba-

ck ao jogador, que terá de se desviar e terá uma oportunidade de 
aproximação ao adversário e proporcionar dano (figura 154).

FIGURA 153
Desenvolvimento, bully 
musculado
Fonte: autor

FIGURA 154
Ataque do bully 
musculado
Fonte: autor



291

FIGURA 158
Sprite Sheet, bully 
mulher
Fonte: autor

FIGURA 156
Desenvolvimento, bully 
mulher
Fonte: autor

FIGURA 157
Arremesso, bully 
mulher
Fonte: autor

O terceiro elemento do grupo dos bullies e 
única personagem feminina não-figurante. 
Esta personagem não alerta para os pro-
blemas de saúde provocados pelo tabaco, 
porém, inserimo-la no contexto de méto-
dos de ignição de incêndios, como sugerido 
na entrevista aos Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra.

Adversária final no nível 2, o seu ataque 
baseia-se no arremesso de vários objetos 
(figura 157), sendo, tal como o Bully Nerd, 
necessário encurtar a distância, esquivan-
do-se, para interagir e criar dano.
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FIGURA 161
Sprite Sheet fogo 
humano. Fonte: autor

FIGURA 160
Fogo humanoide, 
alteração cromática.
Fonte: autor

Esta personagem é a personificação do fogo e o adversário final, 
no último nível, nascido devido a uma avaria da máquina do tem-
po, o próprio utensilio utilizado para evitar o incêndio. Pretende-
mos que o jogador conclua que vencendo a personagem, evitará o 
incêndio escolar, simbolizando a conclusão da estória e fecho de 
um círculo que engloba o personagem jogável (aluno, professor e 
diretor), a máquina do tempo e o fogo. Introduzimos esta persona-
gem para que o jogador tivesse um objetivo final físico, como uma 
recompensa pelo esforço anterior, após ter jogado níveis didáticos. 
Acreditamos que se o jogo fosse vencido, apenas pela extinção de 
um incêndio, ou pela evacuação, ausentaria de emoção e diverti-
mento, assemelhando-se apenas a um simulador ou a um típico 
jogo sério.

No último nível, sob a pele do Diretor, aquando o jogador vence 
o fogo, este aumenta a velocidade e intensifica as cores, tornando-
se mais agressivo, demonstrando que o fogo se está a extinguir (fi-
gura 160).

FIGURA 159
Desenvolvimento, fogo 
humano. Fonte: autor
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FIGURA 162
Sprite Sheet, Figurante 
homem 1. Fonte: autor

Os desenhos personagens figurantes obe-
decem aos mesmos procedimentos que os 
principais e secundários, no entanto foram 
compactados no programa Texture Packer 

Pro, logo a sua disposição é aleatória, não 
correspondendo à sequência apresentada 
pelos restantes. 

Em termos práticos, a sequência dos 
desenhos numa sprite não é problemática 
pois o objetivo é criar uma lógica dentro 
do jogo com possibilidade de modificação. 
Todas as personagens que se seguem foram 
utilizadas no protótipo.

Personagens que não possuem simetrias  
necessitam que todas as faces sejam dese-
nhadas individualmente.
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FIGURA 163
Sprite Sheet, Figurante 
homem 2
Fonte: autor

FIGURA 164
Sprite Sheet, 
Figurante homem 3
Fonte: autor

FIGURA 165
Sprite Sheet, Figurante 
homem 4
Fonte: autor
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FIGURA 166
Sprite Sheet, Figurante 
mulher 1. Fonte: autor

FIGURA 167
Sprite Sheet, Figurante 
mulher 2. Fonte: autor

FIGURA 168
Sprite Sheet,Figurante 
mulher 3. Fonte: autor

FIGURA 169
Sprite Sheet, Figurante 
mulher 4. Fonte: autor
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FIGURA 170
Sprite sheet. Textura estrada
Fonte: autor

10.7.2 Texturas

Cada figura representa uma sprite sheet 
utilizada no protótipo. A assemblagem de 
cada telha (quadrado) origina o chão do 
mundo jogável.

FIGURA 172
Sprite sheet. Textura areia
Fonte: autor

FIGURA 173
Sprite sheet. Textura canteiro de relva
Fonte: autor

FIGURA 171
Sprite sheet. Textura relva
Fonte: autor
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FIGURA 171
Sprite sheet. Textura relva
Fonte: autor

10.7.3 Objetos móveis

O modo de animação destes elementos é ig-
ual ao de cada personagem, pela repetição 
de frames ou desenhos expostos numa 
sprite sheet. Estes objetos ausentam de 
identidade, personalidade ou qualquer 
relevância para a narrativa senão mera-
mente estética. À exceção do fogo, todos as 
figuram foram inseridas no protótipo.

FIGURA 174
Sprite Sheet, carro azul
Fonte: autor

FIGURA 175
Sprite Sheet, carro vermelho
Fonte: autor

FIGURA 177
Sprite Sheet, fogo.
Fonte: autor

FIGURA 176
Sprite Sheet, carro verde
Fonte: autor

FIGURA 178
Sprite Sheet, autocarro escolar
Fonte: autor





10.8 Anexo H

Primeiro simulacro, 16 Dezembro 2013.
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO| 16 Dez. 2013 

Proposta para Inquérito. Plano de Evacuação

Pretende-se com este projeto apreciar o processo e a capacidade 
de organização dos alunos durante um exercício de evacuação, no-
meadamente uma simulação de incêndio. 

O objetivo é comparar os tempos e nível de organização dos alunos 
no simulacro desde o toque da campainha (sirene) até ao ponto 
de encontro, de forma a contribuir para uma noção inicial sobre a 
prestação dos alunos atual. Este inquérito será valioso para a futu-
ra produção de um videojogo tendo as normas de segurança como 
tema principal.

Neste sentido, pedimos a colaboração do órgão de gestão e dos 
professores envolvidos, nos seguintes aspetos:

a) Preenchimento inquérito em anexo durante o simulacro (míni-
mo um professor por bloco);

b) Filmagem de pelo menos uma turma, desde o toque da campai-
nha até à chegada ao ponto de encontro e reações pós- simulação;

c) Cronometragem do percurso (registada por escrito no inquéri-
to).

Obrigado pela cooperação

Autorização

Vimos por este meio solicitar a V. Ex. autorização para a filmagem 
e futura disposição de imagem do seu educando com o propósito 
de captação dos procedimentos de evacuação por parte dos alunos 
do 10ºH da Escola Secundária de Sampaio para a realização de um 
projeto académico.

Atenciosamente.

Assinatura _____________________________________________________________

FIGURA 179
Proposta para inquérito  
durante o 1º simulacro 
na ESS.
Fonte: autor

FIGURA 180
Pedido de autorização 
aos encarregados 
de educação para a 
filmagem dos alunos do 
10ºH para o simulacro
Fonte: autor

10.8.1 Protocolos e inquérito
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INQUÉRITO| ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO

Este inquérito é anónimo e tem como objetivo avaliar as prestações dos alunos durante 
um exercício de evacuação. Para o preenchimento deste inquérito é necessário crono-
metrar a sua respetiva turma desde o toque da sirene até á da turma inteira ao ponto de 
segurança.

Este inquérito é apenas sobre os alunos

Faça uma cruz no quadrado                     Total     Muita     Pouca   Nenhuma

Adesão e seriedade no toque da 1. sirene   

Organização ao 2. alinhar os alunos?

Organização e seriedade durante o 3. percurso?

Conhecimento4.  sobre os planos de emergência?

Tempo5.  total  _________ 

Classificação6.  geral (total= bom; Nenhuma=mau)

Observações (opcional)

____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Turma ___  Nº de alunos ___  Bloco de saída ___

Obrigado pela cooperação.

FIGURA 181
Exemplo de inquérito 
do primeiro simulacro
Fonte: autor
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10.8.2 Análise dos dados

Para uma medição mais correta das cotações atribuídas pelos pro-
fessores, substituímos termos por valores numéricos:

Total = 4 Muita = 3 Pouca= 2 Nenhuma = 1

Bloco A

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
9º H 13 3 3 3 3 5m 3 3
9º I 23 4 3 3 3 4:40m 3 3,2

10º H 24 3 3 2 2 3:50m 3 2,6
12º PD 11 3 3 3 3 4:11m 3 3
Média 18 3,25 3 2,75 2,75 4:25m 3 2,95

Bloco B

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
10º G 29 2 2 3 2 1:50 m 3 2,4

10ºPMC 24 2 2 3 2 1: 50 m 3 2,4
11ºPI 3 3 3 3 3 1: 32 m 3 3
Média 19 2,3 2,3 3 2,3 1:44 m 3 2,58

Bloco C

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
9º C 24 2 3 2 3 5 m 3 2,6
9º F 22 4 3 2 3 3 m 3 3

10º C 13 4 2 4 4 4 m 4 3,6
11º C 22 4 2 2 3 2:07 m 3 2,8
12º A 18 3 4 4 4 4:01 m 4 3,8
Média 20 3,4 2,8 2,6 3,4 4:01 m 3,2 3,08

Bloco D

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
9º A 20 2 2 2 3 3:17 m 2 2,2

10º PI 6 4 3 3 2 3:03 m 3 3
11º A 19 2 2 2 4:32 m 3 2,25
Média 15 2,7 2,3 2,5 2,5 3:51 m 2,7 2,54

TABELA 23
Resultados do 
primeiro simulacro, 
bloco A.
Fonte: autor

TABELA 24
Resultados do 
primeiro simulacro, 
bloco B.
Fonte: autor

TABELA 25
Resultados do 
primeiro simulacro, 
bloco C.
Fonte: autor

TABELA 26
Resultados do 
primeiro simulacro, 
bloco D.
Fonte: autor
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Bloco E e F - Nenhuma turma tem aulas nestes edifícios portanto 
não os considerámos.

Apenas dois professores preencheram o campo das observações, 
escrevendo que a turma 9ºI “No campo, a organização ao alinhar 
os alunos foi nenhuma” e “Na zona Educação Física encontravam-
se os alunos que iriam participar nas inter-turmas. O toque foi 
pouco audível e os alunos não reagiram. Foi por indicação dos 
professores que se dirigiram ao ponto de encontro” sobre o 10º 
PCM.

Estas duas opiniões são relativas a turmas que já se encontra-
vam em aula no campo de jogos (ponto de segurança), logo não 
considerámos pertinente a avaliação da sua prestação pois não 
existiu qualquer tipo de evacuação. No entanto, estas opiniões 
contrastam com os resultados dos inquéritos, pois a média arre-
donda atribuída ao parâmetro de adesão, seriedade e organização 
ao sair da sala (pergunta 1) e durante o percurso (pergunta 3) é 3, 
equivalente a Muita.





10.9 Anexo I

Inquérito online após jogo.
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Este inquérito online foi destinado aos alunos que compõem a amostra (10º PI, 11º PD e 
12º PD), adaptado a formato em papel.

Introdução
Este inquérito é anónimo, destinado apenas para os alunos que experienciaram o video-
jogo Pyro'clock e tem como objetivo inquirir os parâmetros de aprendizagem e registar 
a sua empatia com o jogo. As respostas serão analisadas constituindo feedback essencial 
para o seu melhoramento.

Dados demográficos

1. Género  Masculino   Feminino 

2. Idade

-13 13 14 15 16 17 18 19      +19

Videojogo Pyro’clock

Estas perguntas baseiam-se a tua experiência geral sobre o jogo de simulação de incên-
dio.

3. Qual foi o grau de dificuldade que sentiste ao jogar?
1= Nenhum; 6 = Total

1 2 3 4 5 6

4. Achaste o Pyro'clock adequado para a tua idade?  Sim  Não

4.1 Especifica, quais as faixas etárias a que o jogo pertence? Seleciona uma que consid-
eres adequada

-5 5-10 10-15 15-18 +18

5. Achaste o jogo divertido? Escala o divertimento que sentiste a jogar
 
Muito aborrecido         Aborrecido            Indiferente           Divertido Muito divertido

FIGURA 182
Inquérito online após jogo. Página 1/5
Fonte: autor

10.9.1 Inquérito online
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 6. Consideras o Pyro’clock um jogo lúdico ou didático? 

Escala onde achas que a temática do jogo se situa. 1= Apenas lúdico; 6= Apenas didático

1 2 3 4 5 6

7. O que aprendeste com o Pyro'clock?

O papel do aluno

O papel do professor

Ambos

Nada

8. Quais foram os procedimentos que aprendeste? Caixas de verificação

Organização

Rapidez

Trajeto de evacuação

Outras    Quais? _____________________

Perguntas específicas

Esta secção destina-se à compreensão da aprendizagem dos procedimentos transmitidos 
pelo Pyro'clock

9. Ao sair da sala, o material escolar deve ser recolhido ao sair da sala?

Sim, para evitar propagação de incêndio

Não, para apressar a evacuação

Não sei

FIGURA 183
Inquérito online após jogo. Página 2/5
Fonte: autor
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10. Qual é o papel principal do professor? Escolhe a (s) opções mais adequadas

Fechar as janelas e portas

Combater o incêndio

Chamar os bombeiros e autoridades

Manter a turma unida

Socorrer os alunos

Certificar que o material escolar é recolhido

Levar e preencher o dístico de sala

Nenhuma das anteriores

Não sei

11. Como soa o alarme numa situação de incêndio? O alarme de incêndio é feito pela 
campainha da escola.

Som contínuo

Som descontínuo

Não sei

12. Que entidade é o coordenador da fila? O coordenador da fila é o primeiro elemento, 
ao qual todos devem seguir.

Um aluno da turma

O professor da turma

Um professor, podendo ser de outra turma

O diretor da escola

Não sei

FIGURA 184
Inquérito online após jogo. Página 3/5
Fonte: autor
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13. Durante a marcha de evacuação entre a sala e o ponto de segurança. Cada turma 
deve-se ordenar em:

Fila indiana, passo lento e ordeiro

Fila indiana, passo rápido

Filas de dois, passo controlado

Não sei
 

Enquadramento na tua escola

Finalmente, queremos analisar a tua empatia com o jogo e o seu enquadramento no meio 
escolar

14. Segundo os meios de informação que a tua escola dispõe: Achas pertinente a imple-
mentação do videojogo como forma de ensino?

Sim  Não

14.1. Porquê? Justifica a reposta anterior

15. Este jogo foi apenas um protótipo. Gostarias de jogar a versão completa?

Sim se for gratuito

Sim, mesmo que tenha de pagar

Não

16. Achas o videojogo, o melhor meio de ensinamento dos procedimentos de incêndio?
 
Sim  Não

FIGURA 185
Inquérito online após jogo. Página 4/5
Fonte: autor
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10.9.2 Análise dos dados

Masculino 13 (59%)  Feminino 9 (41%)

2. Idades

Idades -13 13 14 15 16 17 18 19 +19
Fr. - - - 2 2 6 4 3 5
% - - - 9 9 27 18 14 23

3. Qual foi o grau de dificuldade que sentiste ao jogar?

1 2 3 4 5 6
Fr. 3 - 8 8 3 -
% 14 - 36 36 14 -

Média 3,36 Intermédio

TABELA 27
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 2, idades.
Fonte: autor

TABELA 28
Inquérito pós-jogo, per-
gunta 3, dificuldade.
Fonte: autor

17. Quais consideras ser os meios mais adequados?

Videojogo

Livro

Panfleto

Web site

Mapa

Professores

Vídeo

17.1 Porquê? Justifica a resposta anterior

FIGURA 186
Inquérito online após 
jogo. Página 4/5
Fonte: autor
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TABELA 29
Inquérito pós-jogo, per-
gunta 4.1, adequação de 
idades segundo o jogo.
Fonte: autor

TABELA 30
Inquérito pós-jogo, per-
gunta 5, divertimento 
no jogo.
Fonte: autor

4. Achaste o Pyro’clock adequado para a tua idade? 

Sim 14 (65%) Não 8 (35%)

4.1 Se a resposta foi negativa

Idades -5 5-10 10-15 15-18 +18
Fr. - 2 3 14 3
% - 9 13 65 13

5. Achaste o jogo divertido?

Fr. %
Muito divertido 13 59
Divertido 4 18
Indiferente 1 5
Aborrecido 3 13
Muito aborrecido 1 5

 

6. Consideras o Pyro’clock um jogo lúdico ou didático? Escala onde 
achas que a temática do jogo se situa. 1= Apenas lúdico; 6= Apenas 
didático

Consideras o Pyro’clock um jogo lúdico ou didático?

1 2 3 4 5 6
Fr. - 1 7 7 5 2
% - 4 32 32 23 9

 Média= 4

7. O que aprendeste com o Pyro’clock?

Fr. %
Papel do professor 3 14
Papel do aluno 0 -
Ambos 18 82
Nada 1 5

 

TABELA 31
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 6, lúdico e 
didático.
Fonte: autor

TABELA 32
Inquérito pós-jogo, per-
gunta 7, aprendizagem 
com o Pyro’clock.
Fonte: autor
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8. Quais foram os procedimentos que aprendeste?

Procedimentos Fr. %
Organização 20 44
Rapidez 12 27
Trajeto de evacuação 12 27
Outros (bons gráficos) 1 2

 

Perguntas específicas

Esta secção serviu para a avaliação da aprendizagem dos conte-
údos do protótipo e o inquirimento sobre outros procedimentos 
não explícitos nesta versão, mas que apresentados no guião com-
pleto de Pyro’clock. As três perguntas que se seguem constam nos 
protocolos de evacuação escolar, não sendo abordadas no protóti-
po, são mencionadas no guião, logo pretendemos averiguar o seu 
conhecimento por parte dos elementos da amostra para ponderar 
a sua implementação em próximos testes.

9. Ao sair da sala, o material escolar deve ser recolhido ao sair da 
sala?

Esta pergunta foi elaborada de forma a suscitar dúvida no inqui-
rido, afirmando duas hipóteses antagónicas, à qual uma é verda-
deira (V) e a outra falsa (F).

Aprendizagem V/F Fr. %
Sim, para evitar o incêndio F 5 23
Não, para evitar a propagação V 17 77
Não sei - - -

 

TABELA 33
Inquérito pós-jogo, per-
gunta 8, aprendizagem 
dos procedimentos em 
Pyro’clock.
Fonte: autor

TABELA 34
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 9.
Fonte: autor
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TABELA 35
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 10.
Fonte: autor

TABELA 36
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 11.
Fonte: autor

TABELA 37
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 12.
Fonte: autor

10. Qual é o papel principal do professor?

Papel do professor V/F Fr. %
Fechar as janelas e portas V 3 6
Combater o incêndio F - -
Chamar os bombeiros e autoridades F 5 10
Manter a turma unida V 20 40
Socorrer os alunos V 15 30
Certificar que o material escolar é recolhido F 1 2
Levar e preencher o dístico de sala V 6 12
Nenhuma das anteriores - - -
Não sei - - -

 

11. Como soa o alarme numa situação de incêndio?

Alarme de incêndio V/F Fr. %
Som contínuo F 13 59
Som descontínuo V 8 36
Não sei - 1 5

 

As duas próximas perguntas são diretamente direcionadas à apren-
dizagem dos conteúdos do Pyro’clock. Pretendemos não obviar ou 
induzir o inquirido, logo escolhemos tópicos subtilmente apresen-
tados, nomeadamente a organização da fila e o líder da mesma.

12. Que entidade é o coordenador da fila?

Coordenador da fila V/F Fr. %
Um aluno da turma V 8 36
Um professor da turma F 10 45
Um professor, podendo ser de outra turma F 4 18
O diretor da escola F - -
Não sei - - -
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13. Durante a marcha de evacuação entre a sala e o ponto de segu-
rança
 
Ordenação da fila V/F Fr. %
Fila indiana, passo lento e ordeiro F 8 36
Fila indiana, passo rápido V 12 55
Fila de dois, passo controlado F 2 9
Não sei - - -

 

Segundo estes valores, podemos analisar os dados em função das 
respostas corretas/ incorretas, formulando um gráfico de análise, 
abaixo apresentado.

14. Segundo os meios de informação que a tua escola dispõe: Achas 
pertinente a implementação do videojogo como forma de ensino? 

14.1 Porquê?

Ordenação da fila Fr. % Total parcial %

Sim

Fácil na aprendizagem 4 19

21 95

Auxilia professor na tarefa 2 9
Melhor comunicação 5 23
Simulador constante 1 4
Utensílio individual 1 4
Alunos identificam-se 5 23
Método divertido 3 14

Não - 1 4 1 5
 

15. Este jogo foi apenas um protótipo. 
Sim, se for gratuito 18 (82%) 
Sim, mesmo que tenha de pagar 3 (14%)
Não 1 (5%)
 
16. Achas o videojogo, o melhor meio de ensinamento dos procedi-
mentos de incêndio?

Sim 23  Não 0

TABELA 38
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 13.
Fonte: autor

TABELA 39
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 14 e 14.1.
Fonte: autor
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17. Quais consideras ser os meios mais adequados?
Na tabela 37 apresentamos os dados sobre a opinião dos alunos, 
nomeadamente a escolha do meio mais adequado para a transmis-
são de conhecimentos e respetiva justificação. Cada aluno pôde 
escolher mais que uma opção, sendo que alguns elementos não a 
justificaram, logo, iremos conotá-las como n/a (not applicable ou 
não aplicável).

TABELA 40
Inquérito pós-jogo, 
pergunta 17.
Fonte: autor

Meios Justificação Fr. Total parcial %

Videojogo

Versatilidade 1

21 40

Vários pontos de vista 3
Fácil acessibilidade 2
Dinamismo e interatividade 3
Memorização com divertimento 3
n/a 9

Livro - - - -

Panfleto
Hábito 1

5 9Leitura fácil 1
n/a 3

Web site
Interesse geracional 1

7 13Acessibilidade 3
n/a 3

Mapa
Hábito 2

3 6
Comum nas escolas 1

Professores

Oralidade 1

9 17
Método tradicional 3
Imponência e respeito 1
Hábito 3
Acessibilidade 1

Vídeo
Divertimento 3

8 15Comodismo 1
n/a 4

Outros - - - -





10.10 Anexo J

Segundo simulacro, 15 Maio 2014
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO|15 Maio. 2014

Proposta para Inquérito. Plano de Evacuação

Pretende-se com este projeto apreciar o processo e a capacidade 
de organização dos alunos durante um exercício de evacuação, 
nomeadamente uma simulação de incêndio. 

Após a recolha de dados no dia 16 Dezembro 2013, pretende-
mos testar aprendizagem dos alunos sobre os procedimentos de 
evacuação através do videojogo didático introduzido na semana 
entre 6 e 14 de Maio. Para tal, necessitaremos de cronometrar os 
tempos inquirir os professores sobre as prestações das suas tur-
mas desde o toque da sirene até ao ponto de encontro.  

Neste sentido, pedimos a colaboração do órgão de gestão e dos 
professores envolvidos, nos seguintes aspetos:

a) Preenchimento do inquérito em anexo durante o simulacro 
(mínimo um professor por bloco);

b) Cronometragem do percurso de cada turma por parte do res-
petivo professor responsável (registada por escrito no inquérito).

c) Requisição de uma ou mais câmaras destinadas à filmagem de 
pelo menos uma turma do 11º PD e/ou 12º PD, partindo do bloco 
A, durante todo o percurso e reações pós- simulação;

d) Inquérito pós- simulacro destinado às turmas que constituem 
a amostra deste projeto (10º PI, 11º PD e 12º PD) para comprovar 
os resultados e avaliar o sucesso do videojogo na transmissão de 
conhecimentos.

Obrigado pela cooperação.

Autorização

Vimos por este meio solicitar a V. Ex. autorização para a filmagem e 
futura disposição de imagem do seu educando com o propósito de 
captação dos procedimentos de evacuação por parte dos alunos do 
12ºPD da Escola Secundária de Sampaio para a realização de um 
projeto académico.

Atenciosamente.

Assinatura _____________________________________________________________

FIGURA 187
Proposta para inquérito  
durante o 2º simulacro 
na ESS.
Fonte: autor

FIGURA 188
Pedido de autorização 
aos encarregados 
de educação para a 
filmagem dos alunos do 
12ºPD para o simulacro
Fonte: autor

10.10.1 Protocolos e inquérito
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INQUÉRITO| ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO

Este inquérito é anónimo e tem como objetivo avaliar as prestações dos alunos durante 
um exercício de evacuação. Para o preenchimento deste inquérito é necessário crono-
metrar a sua respetiva turma desde o toque da sirene até á da turma inteira ao ponto de 
segurança.

Este inquérito é apenas sobre os alunos

Faça uma cruz no quadrado                     Total     Muita     Pouca   Nenhuma

Adesão e seriedade no toque da 1. sirene   

Organização ao 2. alinhar os alunos?

Organização e seriedade durante o 3. percurso?

Conhecimento4.  sobre os planos de emergência?

Tempo5.  total  _________ 

Classificação6.  geral (total= bom; Nenhuma=mau)

Observações (opcional)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Turma ___  Nº de alunos ___  Bloco de saída ___

Obrigado pela cooperação.

FIGURA 189
Exemplo de inquérito 
do segundo simulacro
Fonte: autor
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10.10.2 Análise dos dados

Simulacro 15 Maio 2014, ESS

Bloco A

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
11º PD 8 4 4 4 4 1:21 m 4 4
12º D 22 2 2 3 2 3:10 m 2 2,2

12º PD 9 4 4 4 4 1:12m 4 4
12º PI 10 3 3 3 2 1:58m 2 2,6
Média 12 3,25 3,25 3,5 3 1:55 m 3 3,2

Bloco B

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
10º PI 13 4 4 4 4 1:19m 4 4
10º PT 12 4 3 3 2 2:27m 3 3
11º B 8 3 4 4 4 1:40m 4 3,8
11º C 11 3 3 3 3 1:36m 3 3
11º PI 5 3 4 3 3 2:52m 3 3,2
Média 10 3,4 3,6 3,4 3,2 1:59m 3,4 3,4

Bloco C – Nenhuma turma teve aulas neste edifício

Bloco D

Turma Alunos 1. 2. 3. 4. 5.Tempo 6. Média/turma
10º PD 10 3 3 3 2 2:52m 4 3

Bloco E e F - Nenhuma turma tem aulas nestes edifícios portanto não 
os considerámos.

Observações

A professora responsável pela turma 12º PD, uma das três professo-
ras que também jogaram, foi a única, do universo total, que preen-
cheu e entregou o dístico da sala.

TABELA 41
Resultados do 
segundo simulacro, 
bloco A.
Fonte: autor

TABELA 42
Resultados do 
segundo simulacro, 
bloco B.
Fonte: autor

TABELA 43
Resultados do 
segundo simulacro, 
bloco D.
Fonte: autor







10.11 Anexo K

Inquérito pós-simulacro, 15 Maio 2014



324

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO

15 Maio 2014

INQUÉRITO
Este inquérito é anónimo e tem como objetivo inquirir os alunos da ESS após o simulacro.

Pretendemos também questionar a pertinência do videojogo Pyro’clock neste cenário.

Turma ____   Sexo:  Masculino  Feminino

1. Sentiste alguma dificuldade na simulação de incêndio?

Não          Sim 

1.1 Se sim, qual? ______________________________________________________________

2. Consideras que videojogo Pyro’clock auxiliou na memorização dos procedimentos necessá-
rios?

Não           Sim              

2.1 Se sim, em quais? _____________________________________________________________

3. Segundo o mapa representado, desenha o trajeto de evacuação recreado no videojogo

FIGURA 190
Exemplo de inquérito pós-simulacro.
Fonte: autor

10.11.1 Inquérito
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10.11.2 Análise dos dados

Dados Demográficos

Género
10ºPI 11ºPD 12ºPD

Fr. % Fr. % Fr. %
Masculino 9 82 7 86 5 46
Feminino 2 18 1 14 6 54

Total 11 100 8 100 11 100

1. Sentiste alguma dificuldade na simulação de incêndio?

1. 10ºPI % 11ºPD % 12ºPD %
Sim 0 0 0 0 0 0
Não 11 100 8 100 11 100

2. Consideras que videojogo Pyro’clock auxiliou na memorização dos 
procedimentos necessários?

2. 10ºPI % 11ºPD % 12ºPD %
Sim 9 82 8 100 11 100
Não 2 18 0 0 0 0

2.1 Quais? 

Note-se que aqui cada inquirido pode escolher mais que um parâmetro

2.1 Quais? 
10ºPI 11ºPD 12ºPD

Fr. Total 
parcial

% Fr. Total 
parcial % Fr. Total 

parcial %

Trajeto 5

11

46 8

23

35 10

14

72
Organização 3 27 8 35 2 14

Ritmo - 6 26 2 14
Papel do 

aluno 1 9 1 4 - -

Papel do 
professor 2 18 - - - -

3. Segundo o mapa representado, desenha o trajeto de evacuação re-
creado no videojogo

3. 10ºPI 11ºPD 12ºPD Total %
Correto 11 8 11 100

Incorreto 0 0 0 0

TABELA 44
Inquérito pós-simula-
cro, dados demográfi-
cos.
Fonte: autor

TABELA 45
Inquérito pós-simu-
lacro, pergunta 1, 
dificuldade durante o 
simulacro.
Fonte: autor

TABELA 46
Inquérito pós-
simulacro, pergunta 2, 
auxílio do protótipo
Fonte: autor

TABELA 47
Inquérito pós-simu-
lacro, pergunta 2.1, 
especificação do auxílio 
do protótipo.
Fonte: autor

TABELA 48
Inquérito pós-simula-
cro, pergunta 3, dese-
nho do trajeto.
Fonte: autor





10.12 Anexo L

Autorização para fotografar a ESS
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FIGURA 191
Pedido de autorização 
para fotografar a ESS.
Fonte: autor, autorizado 
e carimbado pelo 
Diretor da ESS







10.13 Anexo M

Registo das pontuações máximas durante 
as sessões de jogo do protótipo
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10º PI. 1º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

10 M 0:08
12 M 0: 14
15 M 0:15
17 F 0:17
24 M 0:18
25 M 0:20
30 M 0:25
49 M 0:35
59 M 0:43
61 M 0:45
67 M 0:51
88 M 1:10
89 M 1:15
90 M 1:33
92 M 1:35

100 M 1:36
121 M 1:38
132 M 1:40
133 M 1:43
141 M 1:45
144 M 1:50

10.13.1 Primeira sessão

Estes registos são relativos às pontuações da primeira sessão de 
jogo do protótipo, entre 6 e 13 Maio 2014. Cada sessão, teve a 
duração de duas horas. As pontuações dos alunos que permane-
ceram na sala após a sessão não foram registadas, mas por via de 
observação direta, entendemos que não foram superiores às esti-
puladas nas seguintes tabelas.

TABELA 49
Pontuações máximas da 
turma 10ºPI, durante 
o primeiro simulacro. 
Fonte: autor



333

12º PD. 1º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

2 F 0:13
5 F 0: 14

14 F 0:15
23 F 0:17
25 F 0:18
45 F 0:20
46 F 0:25
48 M 0:35
50 M 0:43
59 M 0:45
67 M 0:51
98 M 1:10

112 M 1:33
119 M 1:47

11º PD. 1º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

1 M 0:10
3 F 0: 11
5 F 0:13
8 M 0:15

10 F 0:16
14 M 0:18
20 M 0:23
25 M 0:26
28 M 0:28
35 M 0:31
52 M 0:33
53 M 0:34
61 M 0:46
65 M 0:56
71 M 1:01
80 M 1:22
89 M 1:25
99  M 1:26

126 M 1:28

TABELA 50
Pontuações máximas da 
turma 11ºPD, durante 
o primeiro simulacro. 
Fonte: autor

TABELA 51
Pontuações máximas da 
turma 12ºPD, durante 
o primeiro simulacro. 
Fonte: autor
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10º PI. 2º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

81 M 0:01
83 M 0: 09
93 M 0:16

122 M 0:19
132 M 0:21
133 M 0:36
139 M 0:45
141 M 0:50
145 M 1:03
149 M 1:09

11º PD. 2º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

10 M 0:01
12 M 0: 02
14 M 0:03
45 M 0:05
67 M 0:18
69 M 0:20
89 M 0:25
90 M 0:28
91 M 0:29
97 M 0:31

100 M 0:33
110 M 0:37
113 M 0:41
118 M 0:43
119 M 0:56
120 M 1:01
128 M 1:02
132 M 1:04
139 M 1:11

TABELA 52
Pontuações máximas da 
turma 10ºPI, durante 
o segundo simulacro. 
Fonte: autor

TABELA 53
Pontuações máximas da 
turma 11ºPD, durante 
o segundo simulacro. 
Fonte: autor

10.13.2 Segunda sessão

Estes registos são relativos às pontuações da segunda sessão de 
jogo do protótipo, entre 6 e 13 Maio 2014. Cada sessão, teve a du-
ração de duas horas.
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12º PD. 2º sessão
Pontuação Género Hora: minuto (de jogo)

73 F 0:02
77 M 0:04
95 M 0:06

100 M 0:10
112 M 0:15
113 M 0:30
119 M 0:41
121 M 0:43
124 M 1:01
129 M 1:02

TABELA 54
Pontuações máximas da 
turma 12ºPD, durante 
o segundo simulacro. 
Fonte: autor





10.14 Anexo N

Custos do videojogo
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Para este subcapítulo, baseámo-nos em valores hipotéticos e tempo 
real utilizado para a produção do protótipo da investigação. A intera-
ção com o programador durou cerca de um mês. Durante este perío-
do, existiram muitos imprevistos e incompatibilidades que atrasaram 
a produção, sendo que os preparativos demoraram  mais que a pro-
gramação do jogo em si, noemeadamente trinta horas, no total de dez 
dias, distribuídos por duas semanas.

O programador encarregue do protótipo cobra por norma 6€/
hora, tendo os programas e todas as ferramentas devidamente legais, 
então, a totalidade do protótipo (30 horas) seriam 180€. Alargando 
para o projeto inteiro, pressupomos que a programação completa do 
Pyro’clock demoraria um mês e meio de trabalhando a tempo inteiro, 
prefazendo um total de 1440€.

Supondo que o designer de jogos cobra o mesmo pela produção 
da arte, demorando cerca de dois meses, ou 320 horas de trabalho, 
podemos afirmar que o seu contributo valeria 1920€.

Conversas com técnicos de som de videojogos como Pedro Carro-
gio Zoio, fundador da empresa Dragon Masters Audio permitiram-nos 
inteirar melhor sobre o seu contributo, preços e métodos de paga-
mento nesta área. Dado ser trabalho criativo faseado, por norma, em 
jogos novos de baixo custo, é acordado um valor percentual do lucro 
após a venda que, dependo do caso, pode oscilar entre 10% e 30%. Se 
optarmos pela compra individual de faixas sonoras, o valor cobrado 
pela produção uma música original situa-se entre 30€ a 50€, depen-
dendo da sua composição e dimensão. Efeitos de som custam 3€, cada 
unidade. A produção de seis músicas para três níveis base e o menu 
inicial custariam entre 180€ a 300€, e efeitos de som para diálogo, 
fogo, andamento, velocidade, colisão, extintor de incêndio, toque da 
campainha, som ambiente e carros, 27€.

Segundo as contas acima descritas, podemos concluir que o custo 
total da produção do videojogo Pyro’clock seria entre 3527€ e 3687€, 
para o total de três a quatro meses de trabalho. O custo total seria divi-
dido pelo técnico de som (entre 207€ e 327€) programador (1440€) 
e designer (1920€).

Claro que estes valores variam consoante o valor cobrado e tempo 
utilizado por cada indivíduo, tal como alterações e imprevistos, bem 
como a possibilidade de distribuição ou implementação em lojas vir-
tuais.







11. APÊNDICE 
Plano de evacuação da ESS
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Este apêndice é referente aos procedimentos de segurança apli-
cados na ESS, mas pode ser aplicado a qualquer escola básica e 
secundária do país, pois obedece a protocolos estabelecidos e pe-
riodicamente atualizados pela Secretaria-Geral da Educação no 

Manual de Utilização, Manutenção e Segurança nas Escolas.
O regulamento, missão, prioridades e objetivos são idênti-

cos entre escolas, enquanto a rota de evacuação e responsáveis 
são adaptados à respetiva planta e organização escolar. Por estas 
razões, considerámos pertinente apenas apresentar o plano de 
emergência escolar da ESS, a escola representada no videojogo, 
evitando possiveis redundâncias. 

11.1 Resumo fornecido aos alunos

Os exercícios de evacuação devem envolver todos os ocupantes 
da escola, para a criação de rotinas de comportamento e de atu-
ação em caso de sinistro. Os objetivos são sensibilizar todos os 
ocupantes da escola com a finalidade de informar e envolver os 
participantes, identificar e reconhecer o sinal sonoro de alarme, 
conhecer e adquirir uma cultura de segurança de forma a cumprir 
as instruções.

Segue-se uma lista base das instruções gerais da ESS, expostas 
juntamente com o mapa escolar em todos os edifícios, e fornecidas 
pelo órgão de gestão da ESS:

a) Compete à Direção da Escola decidir sobre a evacuação total 
ou parcial das instalações escolares;

b) Caso haja uma situação de emergência na escola, far-se-á soar 
um alarme acústico. A campainha normal da escola soará com um 
toque diferenciado: tocará persistentemente de forma descontí-
nua - * - * - * - * -;

c) A coordenação da evacuação das turmas que estejam na sala 
de aula é feita pelo professor e pelo aluno chefe de fila, que poderá 
ser o delegado de turma. Deixe o material escolar na sala;

d) Em caso de uma emergência que obrigue à evacuação, o chefe 
de fila segue à frente da turma, sendo o professor o último a sair 
da sala, por forma a verificar se não fica ninguém para trás, se há 
necessidade em socorrer alguém e se as janelas e a porta da sala 
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ficaram fechadas. O professor leva o dístico de sala que preenche e 
entrega no ponto de encontro;

e) Os alunos devem sair da sala em fila indiana e em passo rápi-
do, sem corridas nem atropelos, seguindo as setas de saída. Devem 
obedecer às instruções dadas pelos coordenadores de evacuação e 
sinaleiros, devidamente identificados e colocados em locais estra-
tégicos e pontos críticos;

f) Compete ao chefe de segurança manter todos os utentes da 
escola no ponto de reunião - situado no campo de jogos - e proced-
er ao seu registo, pelo que, antes de se dar por concluída a situação 
de emergência, ninguém deverá abandonar o local sob qualquer 
pretexto e sem a devida autorização;

g) O Refeitório, o Bar, o Centro de Recursos, a Secretaria, a Sala 
de Professores, demais espaços interiores da escola deverão ser 
igualmente evacuados, havendo um responsável por conduzir o 
grupo de utentes ao ponto de encontro e um outro por fechar o 
pavilhão e proceder ao respetivo relatório;

h) Toda a informação que pretendas transmitir ou receber será 
feita por intermédio do teu chefe de fila ou pelo professor da tur-
ma, por esse facto deves manter-te sempre junto deles;

i) O regresso à normalidade é determinado exclusivamente pela 
Direção da Escola, que informará a comunidade pelos meios que 
considere convenientes.

FIGURA 192
Planta de evacuação de 
incêndio da ESS.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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11.2 Plano completo de emergência da ESS

11.2.1 Introdução 

As condições de segurança individual e colectiva são hoje encara-
das como uma prioridade em todos os estabelecimentos. É fun-
damental, conhecer os riscos potenciais; tecnológicos, naturais e 
sociais, para se tomarem as medidas necessárias de prevenção e 
planeamento de modo a garantir a intervenção imediata em situa-
ções de emergência, minimizando as consequências.

Para o cumprimento do estipulado nas directivas e na legisla-
ção há que implementar a vigilância adequada e dotar todos os 
ocupantes dos estabelecimentos da informação e formação neces-
sárias para assegurar que todos respondam eficazmente e com a 
rapidez exigida face a uma situação de emergência.

É neste contexto de preocupação e de empenho em dar resposta 
a um direito que é de todos - segurança, que o Órgão de Gestão da 
Escola decidiu elaborar  um instrumento de apoio que constitua:

a) Um meio de reflexão sobre os riscos, os meios e a forma de 
actuar;

b) Um guia das etapas a percorrer em caso de sismo, incêndio 
ou qualquer outra situação que justifique a evacuação da Escola ou 
a intervenção de uma equipa de socorro.

11.2.2 Referências

As referências legislativas a considerar para efeitos do presente 
plano são as seguintes:

a) Decreto-lei 414/98 de 31 de Dezembro rectificado pelo DR 
nº44/99 série I-A de 27 de Fevereiro, correspondente ao Regula-
mento de segurança contra incêndio em edifícios escolares;

b) Portaria nº1444/02 de 7 de Novembro correspondente às 
normas de segurança contra incêndio a observar na exploração 
dos estabelecimentos escolares;

c) Norma Portuguesa 4386/2001, Instituto Português da Quali-
dade – Equipamentos de segurança e de combate a incêndio, sím-
bolos gráficos para as plantas de emergência. Norma que define as 
plantas de emergência a usar nos diversos locais complementando 
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os sinais de segurança utilizados no âmbito da prevenção, protec-
ção e combate ao incêndio;

d) Manual de utilização, manutenção e segurança nas escolas – 
edição do Ministério da Educação de 2003.

11.2.3 Missão

O presente plano visa assegurar o cumprimento das medidas 
excepcionais de emergência, com vista a reduzir os danos humanos 
e materiais, em situação de acidente grave ou catástrofe, bem como 
concorrer para a reposição e reabilitação das condições mínimas 
de normalidade do ambiente escolar. A direcção do plano compete 
ao Presidente do Conselho Executivo da Escola.

11.2.4 Identificação da Escola

Nome da Escola: Escola Secundária com 3º Ciclo de Sampaio
Morada: Rua dos Casais Ricos
Nº de telefone: 212688160
Nº de fax: 212688179
E-mail:cd.esec.sampaio@mail.telepac.pt

11.2.5 Descrição e caracterização da Escola

 Bloco A
1º Piso 2º Piso
5 salas de aula 7 salas de aula
2 instalações sanitárias 1 gabinete
2 arrecadações 2 arrecadações

Bloco B
1º Piso 2º Piso
1 Laboratório de Física 7 Salas de aula
1 Laboratório de Química 1 Gabinete
2 Sala de aula 1 Arrecadação
1 Sala de preparação
1 Sala de reagentes
2 Instalações sanitárias
2 Arrecadações

TABELA 55
Descrição do Bloco A.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 56
Descrição do Bloco B.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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Bloco C
1º Piso 2º Piso
3 Salas de aula 6 Salas de aula 
1 Laboratório de Biologia 1 Sala de informática
1 Sala de preparação de Biologia
1 Sala Biotério
Instalações sanitárias 

Bloco D
1º Piso 2º Piso
Sala de professores Centro de recursos
Serviços Administrativos 3 Salas de Informática
Instalações sanitárias Arrecadação
Reprografia
Conselho Executivo
Bar de professores

Bloco E 
1º Piso
Cozinha
Refeitório
Bar de alunos
Instalações sanitárias
Papelaria
Gabinete SASE
Sala de pessoal não docente
Auditório

Bloco F
1º Piso
Balneários Femininos
Balneários Masculinos
Gabinete de professores
Instalações sanitárias
Caldeiras

No total, a escola possui os seguintes espaços:

Tipo de espaço Quantidade
Sala de informática 4
Centro de recursos 1
Oficina de educação tecnológica 1
Salas de desenho 2
Laboratórios 3
Salas de aula 31
Instalações sanitárias 11
Balneários 1

TABELA 57
Descrição do Bloco C.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 58
Descrição do Bloco D.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 59
Descrição do Bloco E.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 60
Descrição do Bloco F.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 61
Tipos de espaço na ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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A população escolar distribui-se por três turnos, conforme exposto 
no quadro seguinte:

População Manhã Tarde Noite
Alunos 991 907 37
Professores 95 110 10
Funcionários auxiliares 27 33 6
Funcionários administrativos e outros 11 11 -

O número total de funcionários apresenta-se no quadro subse-
quente:

Categoria Nº
Professores do quadro 96
Professores além do quadro 14
Estagiários -
Funcionários administrativos 11
Auxiliares de acção educativa 26
Guardas 2
Cozinheiro 5

Os meios e recursos existentes na escola repartem-se por meios de 
apoio ao normal decorrer do quotidiano da escola, que podem vir 
a ser usados em acções de socorro e ainda por meios de combate 
a incêndio de 1ª intervenção como sejam os extintores, rede de 
incêndio armada, e ainda sistemas de iluminação, sinalização exis-
tente, sistema de alarme e alerta, entre outros. Segue-se a respec-
tiva descrição da situação relativamente a esta matéria podendo 
aplicar-se também na tabela 55.

TABELA 62
Distribuição da popula-
ção na ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 63
Número total de funcio-
nários na ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 64
Meios e recursos da ESS.
Fonte: autor, baseado no Arquivo do órgão de gestão 
da ESS.

Tipo Género Nº Localização
Combate a incêndios Bocas-de-incêndio 6 1 em cada pavilhão e 1 exterior
Combate a incêndios Extintores 14 Pavilhões
Combate a incêndios Mantas 2 Laboratório
Iluminação Sistema de iluminação
Sinalética Sistema de sinalização
Comunicações Telefones
Comunicações Campainha
Comunicações Fax
Primeiros socorros Kit primeiros socorros 1 Gabinete médico
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Quadro síntese das características estruturais

Tema Descrição
Ano de construção 1986
Tipo de construção Tradicional
Estrutura Betão armado e alvenaria
Compartimentação interior Alvenaria, tijolo

Pavimentos Em betão com diferentes tipos de revestimento: cerâmico, 
pedra,  linóleo, e tacos de madeira

Revestimentos Alguns tectos como do bar, refeitório, oficinas são revesti-
dos a cortiça. Restantes são em roscone

Portas das salas São em madeira com cerca de 80 cm de largura abrindo 
para dentro das salas

Escadas interiores
De acesso aos pisos superiores dos blocos são de 2 lances 
revestidas com mármore e com cerca de 1,5m de largura. 
São protegidas com guarda.

Escadas/
Rampas exteriores

Ligam os blocos entre si e são em cimento antiderrapante. 
Duas com corrimão lateral e outras com guarda.

Portas para o exterior dos 
pavilhões

São em alumínio e abrem para fora, com uma largura de 2 
folhas de 80cm.

Estado de conservação
O complexo escolar tem graves problemas ao nível da rede 
de saneamento básico, rede de águas, pavimentos exterio-
res e pintura interior e exterior.

Rede eléctrica Rede eléctrica em sobrecarga e com mais de 20 anos, veri-
ficada anualmente.

Rede de gás Com mais de 20 anos, verificada anualmente.

Vedação 

Todo o recinto escolar se encontra vedado com malha 
electrosoldada assente num murete em alvenaria com cer-
ca de 50 cm e pilares de cimento dispostos regularmente 
de 3 em 3 metros. A vedação tem cerca de 2 metros de 
altura é rematada com 3 fiadas de arame farpado em po-
leias a 45 graus.

Parque de estacionamento

No interior do recinto da escola implantam-se duas áreas 
de estacionamento para um total de 60 viaturas ligeiras 
com pavimento betuminoso sendo rematado com lancil de 
pedra/ betão ou com muro.

Existem riscos internos de incêndio, em virtude de existirem a 
funcionar, uma cozinha e um laboratório alimentados por rede de 
gás e quadros eléctricos nos diversos pavilhões.Não são assinala-
dos quaisquer riscos externos que possam afectar o normal quoti-
diano da escola.

TABELA 65
Síntese das característi-
cas estruturais da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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TABELA 66
Contactos de entidades 
externas da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 67
Contactos de entidades 
internas da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

11.2.6 Organização

O Responsável de Segurança é o Presidente do Conselho Executivo 
e os Delegados de Segurança são o Vice-presidente do Conselho 
Executivo e dois professores. Contactos de entidades externas:

Entidade Morada Contactos Técnico

SMPC Rua Cândido dos Reis T: 212280521
Responsável pela Protecção 
Civil do Concelho

PSP
Rua 4 de Maio
2970 Sesimbra

T: 212230269 Comandante de Posto

CBV
Rua Cândido dos Reis
2970 Sesimbra

T: 212288450 Comandante de Bombeiros

Hospital

Hospital Garcia de Orta, 
Av. Torrado da Silva Pragal. 
2801-951 Almada. 

T: 212 940 294.     
T2: 212 957 004

C.Saúde
Av.da Liberdade, 31–1º
 2970 Sesimbra

T: 212233104

Contactos internos:

Pav./Bloco/Andar Contactos
Portão 315
Pavilhão A 309
Pavilhão B 310
Pavilhão C 311
Pavilhão D 306
PBX 300
Sala de Professores 305
Reprografia 303
Biblioteca 308
Conselho Executivo 307
Presidente do C.  Exec. 304
Secretaria 301
Chefe de secretaria 302
Bar 312
SASE 313
Refeitório 314
Balneários 319
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11.2.7 Execução

As Regras de exploração e de comportamento a adoptar pelo pes-
soal destinadas a garantir a manutenção das condições de segu-
rança no decurso da utilização nos domínios de:

a) Acessibilidade dos meios de socorro;
b) Praticabilidade dos caminhos de evacuação;
c) Eficácia dos meios de compartimentação, isolamento e pro-

tecção;
d) Conservação dos espaços do estabelecimento em condições 

de limpeza e arrumação adequadas;
e) Segurança na produção, na manipulação e no armazenamen-

to de matérias e substâncias perigosas;
f) Sensibilização dos alunos para os riscos de incêndio;
O plano de actuação contempla a organização das operações a 

desencadear face à ocorrência, isto é, a aplicação das regras com-
portamentais e dos procedimentos em situação de emergência:

a) Caracterização e tipificação de alarmes. Campainha da esco-
la: Toque persistente de forma descontínua;

b) Atitude adequada face ao alarme para cada actor no âmbito 
da estrutura interna de segurança contemplando.

c) Atitudes e comportamentos de segurança face aos riscos. A 
definição de grelhas de acção face aos diferentes riscos permite 
uma melhor gestão da emergência e uma melhor adequação da 
resposta em especial no que se refere ao controlo dos comporta-
mentos em situação de crise, permitindo racionalizar a actuação 
no terreno. Assim e neste âmbito restrito desenhou-se uma grelha 
de atitudes para cada tipo de risco considerando:

- Ameaça de bomba;
- Acidente químico (fora do recinto);
- Acidente químico (no recinto)/ ameaça de explosão;
- Explosão;
- Queda de aeronaves;
- Incêndio (fora do recinto)/ incêndio florestal;
- Incêndio (no recinto escolar);
- Inundação;
- Condições metereológicas adversas;
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- Sismo.
Atitudes e comportamentos de segurança especiais a cumprir 

pelos elementos que constituem a estrutura interna de segurança, 
como seja:

a) Corte de alimentação de energia eléctrica;
b) Corte de alimentação de combustíveis;
c) Fecho de portas;
d) Fecho de instalações de controlo de fumos;
e) Activação dos meios de 1ª intervenção adequados;
f) Transmissão do alerta às entidades externas;
g) Prestação dos primeiros socorros;
h) Acolhimento e informação aos agentes de protecção civil;
i) Informação pública.

11.2.8 Plano de evacuação

O plano de evacuação particulariza as regras básicas/gerais para 
se proceder a uma saída ordenada e em segurança das instalações, 
com vista a minimizar os comportamentos de pânico que possam 
vir a verificar-se.

a) Pontos de concentração: Campo de jogos da Escola;
b) Processo de encaminhamento para o exterior dos pavilhões. 

O encaminhamento para os pontos de concentração deve ser feito 
ordeiramente, sem correr e sem alarmismos. O cumprimento des-
tas regras é fundamental para evitar situações de descontrolo;

c)Processo de encaminhamento para os pontos de concentra-
ção. O comportamento ordenado e disciplinado deve ser mantido 
no exterior dos pavilhões por forma a garantir que todos chegam 
sãos e salvos ao ponto de encontro. Aí o professor que desempenha 
o papel de Cerra Fila deve dirigir-se ao Checkpoint e confirmar que 
tem consigo todos os alunos da respectiva turma, identificando-a 
e/ou reportando alguma falta;

d) Processo de verificação de presenças nos pavilhões. O funcio-
nário que ficou destacado como responsável por verificar se todas 
as salas estão vazias, deve confirmá-lo e sair em seguida para o 
ponto de concentração respectivo, dirigindo-se igualmente ao Che-

ckpoint confirmando a situação.
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Por pavilhão existem dois verificadores: um no primeiro piso e 
outro no r/c (sempre que for possível aplicar esta distribuição de 
tarefa);

e) Processo de confirmação de presenças nos pontos de encon-
tro.  Estão destacados um professor e um substituto para cada pon-
to de encontro (sempre que existir mais que um), para cumprir a 
tarefa de verificador geral no respectivo Checkpoint. Para este efei-
to existe uma ficha de registo de dados;

f) Auxilio a pessoas com dificuldades de locomoção. Na existên-
cia de indivíduos que não sejam autónomos é sempre designado 
um acompanhante. É este acompanhante que deve fazer cumprir 
as regras de evacuação estabelecidas;

g) Regras comportamentais a adoptar em situação de evacua-
ção por todos aqueles que não têm tarefas a cumprir no âmbito da 
estrutura interna de segurança (Instruções gerais de segurança);

h) Para além das tarefas que estão cometidas a cada elemento 
da estrutura de segurança da escola, compete a cada aluno, profes-
sor ou funcionário cumprir um conjunto de regras básicas de segu-
rança a fim de garantir a sua sobrevivência em situação de crise.

11.2.9 Instrução, formação e exercicios

No inicio de cada ano lectivo realizam-se sessões informativas para 
o pessoal docente e pessoal discente, com vista à sua familiarização 
e aprendizagem quanto aos procedimentos a tomar face às respon-
sabilidades cometidas no âmbito da estrutura interna de seguran-
ça, bem como no que concerne aos comportamentos de segurança 
a adoptar face aos riscos e ainda no que se refere às instruções 
para manipulação dos equipamentos de primeira intervenção.

Com o objectivo de rotinar procedimentos e treinar as acções 
previstas no plano de actuação e no plano de evacuação, realiza-
se anualmente dois exercícios internos de simulação de uma 
determinada ocorrência, implicando a evacuação da população 
escolar. 
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Sempre que possível de quatro em quatro anos, e após 
acompanhamento prévio, realiza-se um exercício de simulação 
envolvendo alguns agentes de protecção civil, nomeadamente os 
Bombeiros locais, as Forças de Segurança e o Centro de Saúde, com 
o apoio do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Para este efeito, é nomeada uma equipa constituída por alunos e 
professores com vista à elaboração do plano do exercício.

11.2.10 Caderno de registo de segurança

O caderno de registo de segurança, criado pelo Ministério de Edu-
cação, constitui uma ferramenta de optimização de dados relacio-
nados com a vida escolar em matéria de segurança. Principais con-
teúdos:

a) Identificação das pessoas com missões específicas em caso 
de incêndio;

b) Datas dos exercícios de evacuação realizados e os respectivos 
relatórios;

c) Data e a hora de eventuais falsos alarmes;
d) Datas de início e conclusão de obras de alteração ou modifica-

ção e outros trabalhos efectuados no estabelecimento, sua descri-
ção sumária, identificação do empreiteiro e do técnico responsável, 
anexando os vistos e as autorizações exigidas, se for caso disso;

e) Data da ocorrência de anomalias ou incidentes relacionados 
com a segurança contra incêndio, tais como fugas de gás, avarias 
em instalações eléctricas e de aquecimento, indicando as soluções 
adoptadas para os resolver;

f) Relatórios sucintos das acções de instrução e de formação, 
com menção dos aspectos mais relevantes;

g) Relatórios das vistorias e inspecções realizadas pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.
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11.2.11 Identificação das fontes de energia e bocas-de-incêndio

Fontes de energia:
 

Equipamento técnico Bloco Piso Localização Observações
Posto de transformação Portaria Interior
Quadro g. elétricidade D 1º Piso
Quadro parcial elétricid ade Todos 1º e 2º Átrio
Depósito de gás Exterior Prox. Pav. E
Válvula de corte geral de gás E
Válvula de segurança
 do contador
Botijas de gás B 1º Sala de professores Aquecedor
Entrada geral de água Entrada da Escola Prox. Portaria
Válvula de segurança (contador) Portaria

Bocas-de-incêndio interiores:

Bloco Piso Localização
A 1º Entrada
B 1º Entrada
C 1º Entrada
D 1º Entrada
E 1º Entrada

Bocas-de-incêndio interiores:

Piso Tipo Localização
1º e 2º Pó Químico Bloco A
1º e 2º Pó Químico Bloco B
1º e 2º Pó Químico Bloco C
1º e 2º Pó Químico, CO2 Bloco D, Reprografia

1º Pó Químico Bloco E
1º Pó Químico Bloco F

Pó Químico Junto ao reservatório de gás

TABELA 68
Fontes de energia inte-
riores da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 69
Identificação das bocas-
de-incêndio interiores 
da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 70
Identificação das bocas-
de-incêndio exteriores 
da ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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TABELA 71
Organismos de apoio.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

11.2.12 Organismos de apoio

Organismos Telefone

Serviço Municipal de proteção civil 212280521
Quartel dos bombeiros mais próximo
Voluntário 212288450
Centro de saúde 212233104
G.N.R. 212230269

11.2.13 Instruções de funcionamento e procedimentos dos 

principais dispositivos e equipamentos técnicos

Em caso de incêndio nas cozinhas:
a) Avisar a pessoa mais próxima;
b) Fechar o gás na válvula de corte geral;
c) Utilizar o extintor instalado, de acordo com as instruções de 

actuação;
d) Cortar a corrente eléctrica no quadro parcial e relativo a esta 

área;
e) Caso não consiga dominar a situação, abandonar o local, fe-

chando as portas e janelas;
f) Comunicar imediatamente o acidente à direcção da escola.

Em caso de fuga de gás:
a) Desligar a válvula de corte geral do gás;
b) Não fazer lume;
c) Não accionar nenhum interruptor;
d) Abrir as portas e janelas;
e) Abandonar o local;
f) Comunicar imediatamente o acidente à direcção da escola.
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Em caso de incêndio nos laboratórios, atuar sobre o foco de in-
cêndio com o meio de extinção adequado, de acordo com a tabela 
abaixo:

Fogo Agente extintor

Matérias sólidas Água, manta Kevlar ou extintor instalado
Líquidos ou sólidos 
liquefeitos Extintor instalado. Nunca utilizar água

Gases Corte da fonte. Extintor instalado
Metais Areia seca ou extintor instalado
Material elétrico Corte da correnta. Extintor instalado

Caso não consiga dominar a situação, abandonar o local, fechando 
as portas e janelas e comunicar imediatamente o acidente à direc-
ção da escola. Em caso de fuga de gás:

a) Desligar a válvula de corte geral do gás;
b) Não fazer lume;
c) Não accionar nenhum interruptor;
d) Abrir as portas e janelas;
e) Abandonar o laboratório;
f) Comunicar imediatamente o acidente à direcção da escola.

Em caso de derrame, recolher ou neutralizar a substância derra-
mada, de acordo com as recomendações presentes no KIT de Der-
rame ou Manual de Segurança. Se se tratar de um ácido ou outro 
produto corrosivo, deve lavá-lo imediatamente com água. Cumpra 
as regras dos 1os socorros, afixadas no laboratório e comunique ao 
professor qualquer acidente que ocorra, mesmo que seja aparen-
temente de pequena importância.

Medidas preventivas do quadro elétrico:
a) Verificar regularmente o funcionamento, promovendo de 
imediato às reparações necessárias por pessoal habilitado;
b) Proceder à substituição das chapas de identificação dos 
disjuntores sempre que necessário;
c) Manter desobstruído o acesso aos quadros, não permitindo a 
acumulação de objectos combustíveis nas suas proximidades;

TABELA 72
Tipos de incêndio nos 
laboratórios na ESS.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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Em caso de incêndio no quadro elétrico:
a) Atacar o incêndio com extintores existentes no local, sem cor-
rer riscos;
b) Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espu-
mas);
c) Caso não consiga extinguir o incêndio, abandonar o local, fe-
chando as portas.

Normas de atuação do termoacumulador:
a) Cortar a corrente antes de abrir as tampas dos Termostatos e 
não ligar novamente sem as tampas estarem colocadas;
b) Se houver descarga na válvula de segurança ou a água sair de-
masiado quente chamar de imediato os serviços técnicos;
c) Cortar a energia eléctrica quando o alarme tocar e chamar os 
serviços técnicos;
d) Se o Termostato de segurança disparar, não o ligar de novo sem 
consultar os serviços técnicos.

Programas de conservação e manutenção, com estipulação de ca-
lendários e listas de testes de verificação periódica de dispositivos, 
equipamentos e instalações, designadamente dos seguintes:
a) Aparelhos de iluminação de emergência;
b) Aparelhos de produção de calor e de confecção de alimentos;
c) Instalações de extracção de vapores e gorduras de cozinhas;
d) Instalações de gases combustíveis;
e) Instalações de alarme e alerta;
f) Meios de extinção.
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Responsável Acção
Segurança Determina se haverá evacuação
Segurança Notifica de imediato os Bombeiros, SMPC e PSP/GNR
Segurança Caso se decida a evacuação, procede de acordo com o Plano
Funcionário Assegura-se que todos os alunos e pessoal abandonaram o edifício

Professor

Orienta a evacuação dos alunos pelos caminhos seleccionados. Asse-
gura-se que todos os alunos abandonaram o edifício. Manter os alunos 
controlados e a uma distância segura do local do incêndio e das equi-
pas de socorro.

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. Informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa o 
Responsável da Segurança.

Segurança Recebe orientações do SMPC e procede em conformidade.
Professor e 
funcionário

Não efectuam o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro.

Incêndio fora do recinto escolar:

Incêndio no recinto escolar:

TABELA 73
Responsáveis no caso 
de um incêndio fora do 
recinto escolar.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 74
Responsáveis no caso de um incêndio no recinto escolar.
Fonte: autor, baseado no Arquivo do órgão de gestão da ESS.

Responsável Acção

Segurança Notifica de imediato os Bombeiros, SMPC e PSP/GNR

Segurança Determina a evacuação, utilizando-se os caminhos seleccionados ou 
alternativos

Professor

Orienta a evacuação dos alunos pelos caminhos seleccionados. Assegu-
ra-se que todos os alunos e pessoal abandonaram o edifício. Manter os 
alunos controlados e a uma distância segura do local do incêndio e das 
equipas de socorro.

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. Informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa 
o Responsável da Segurança.

Professor e 
funcionário

Não efectua o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro pelos Bombeiros.

Segurança

A ser necessário retirar as crianças do recinto, estas deverão ser enca-
minhadas para local seguro com o apoio da Junta de Freguesia e SMPC 
e deverão ser chamados os encarregados de educação para as recolhe-
rem.
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TABELA 76
Responsáveis no caso 
de sismo.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 75
Responsáveis no caso 
de inundação.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

No caso de inundação:

Responsável Acção

Segurança Determina se é necessária a evacuação
Segurança Notifica as autoridades competentes, sobre a possível evacuação

Segurança Evacua os alunos de acordo com o Plano de Evacuação.

Professor Assegurar-se de que os alunos nunca ficam sozinhos no processo de eva-
cuação.

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. Informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa o 
Responsável da Segurança.

Segurança Recebe orientações do SMPC e procede em conformidade.
Professor e 
funcionário

Não efectuar o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro.

No caso de sismo, cumprir as seguintes regras básicas de auto pro-
tecção antes, durante e depois do evento:

Responsável Acção

População Escolar
O pessoal e os alunos devem refugiar-se em zonas protegidas 
dentro do edifício. Manter-se afastados das janelas, móveis e 
objectos que possam cair.

Professor Verificar o número de alunos. Notificar o Delegado de Segu-
rança de qualquer desaparecimento.

Professor e funcionário Manter-se em segurança durante a ocorrência.

Professor Permanecer com os alunos no interior do edifício ou nos pisos 
inferiores se não tiver sido dada indicação de evacuação.

Segurança Solicita orientações ao SMPC e procede em conformidade.

Segurança Dar ordem de evacuação assim que a ocorrência tenha termi-
nado.

População Escolar Os alunos e o pessoal deverão permanecer em local seguro até 
que a situação esteja calma.
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Condições metereológicas adversas:

Responsável Acção

População Escolar O pessoal e os alunos devem refugiar-se em zonas protegidas 
dentro do edifício. Manter-se afastados das janelas. 

Professor Verificar o número de alunos. Notificar o Delegado de Segu-
rança de qualquer desaparecimento.

Professor e funcionário Fechar todas as persianas e/ou cortinas

Professor e funcionário Evitar os auditórios, ginásios e outras estruturas com tectos 
altos.

Professor e funcionário Evacuar qualquer sala que tenha sido atingida pela força do 
vento

Professor Permanecer com os alunos no interior do edifício ou nos pisos 
inferiores se não tiver sido dada indicação de evacuação.

Segurança Solicita orientações ao SMPC e procede em conformidade. In-
forma o Responsável de segurança.

Segurança Notificar as empresas respectivas em caso de ruptura de ser-
viços de electricidade, água, outras.

População Escolar Os alunos e o pessoal deverão permanecer em local seguro até 
que a situação esteja calma.

TABELA 77
Responsáveis no caso 
de condições metereo-
lógicas adversas.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 78
Responsáveis no caso de acidente químico no 
recinto escolar/ ameaça de explosão.
Fonte: autor, baseado no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

Acidente químico no fora do recinto escolar/ ameaça de explosão:

Responsável Acção
Segurança Determina se é necessária a evacuação.

Segurança Notifica as autoridades relevantes (SMPC, Bombeiros, GNR/PSP) acerca 
do incidente – contacta o 112

Segurança Se for necessário, procede à evacuação dos alunos e pessoal, evitando a 
exposição aos vapores químicos.

Professor Evacua os alunos do edifício utilizando os caminhos seleccionados. Asse-
gura-se que todos os alunos abandonaram o edifício.

Professor Assegura-se de que os alunos nunca ficam sozinhos no processo de eva-
cuação. Estes deverão permanecer em silêncio durante a evacuação.

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa o 
Responsável da Segurança.

Professor Não efectua o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro.
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TABELA 79
Responsáveis no caso 
de acidente químico 
fora do recinto escolar.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 80
Responsáveis no caso de queda de aeronaves.
Fonte: autor, baseado no Arquivo do órgão de ges-
tão da ESS.

Acidente químico fora do recinto escolar:

Responsável Acção
Quem detecta a 
ocorrência Encerra todas as portas e janelas, desliga ventilação

Professor
 e/ou funcionário

Verifica existência de alunos. Notifica o delegado da Segurança e in-
forma sobre o desaparecimento de qualquer aluno ou elemento do 
pessoal.

Professor
e/ou funcionário

Utiliza materiais disponíveis (trapos, toalhas, roupas) de forma a 
selar as entradas de ar.

Professor
e/ou funcionário

Fornece instruções de forma a que não se abandone o edifício, até 
comunicação em contrário. Mantém-se atento a informações trans-
mitidas.

Professor
e/ou funcionário

Caso se suspeite de entrada do produto no edifício, proteger as vias 
respiratórias com uma peça de roupa, pano ou toalha. Orienta os 
alunos no sentido de efectuarem uma respiração breve, rápida e 
pouco profunda.

Professor
e/ou funcionário

Caso se decida a evacuação, procede de acordo com o respectivo pla-
no.

Professor Evacua os alunos.
Funcionário Assegura-se que todos os alunos e pessoal abandonaram o edifício

Professor
e funcionário

Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. informa 
o Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual in-
forma o Responsável da Segurança.

Segurança Solicita orientações ao SMPC e procede em conformidade.

Queda de aeronaves:

Responsável Acção
Segurança Determina se haverá evacuação.
Segurança Notifica de imediato os Bombeiros, SMPC e PSP/GNR

Professor Se for necessário, proceder à evacuação dos alunos pelos caminhos se-
leccionados

Funcionário Assegurar-se que todos os alunos abandonaram o edifício

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa o 
Responsável da Segurança.

Equipa Presta socorro, quando existirem feridos
Professor e 
funcionário

Não efectua o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro.
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No caso de explosão:

Responsável Acção

Professor Se ocorrer uma explosão, deve ser dada instrução aos alunos no sentido 
de se baixarem.

Segurança Notificar de imediato os Bombeiros e a PSP/GNR e o SMPC.

Professor Imediatamente após a explosão, proceder à evacuação da escola utilizan-
do os caminhos seleccionados.

Professor Deverá ter em sua posse a lista dos alunos.
Funcionário Assegurar-se que todos os alunos abandonaram o edifício.

Professor Assegurar-se de que os alunos nunca ficam sozinhos no processo de eva-
cuação.

Professor
Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. informa o 
Delegado de Segurança de qualquer desaparecimento, o qual informa 
posteriormente o Responsável da Segurança.

Segurança Notifica os Bombeiros e a PSP/GNR sobre qualquer desaparecimento de 
alunos.

Professor e 
funcionário

Não efectua o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro pelas autoridades.

TABELA 81
Responsáveis no caso 
de uma explosão.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

TABELA 82
Responsáveis no caso de uma ameaça de bomba.
Fonte: autor, baseado no Arquivo do órgão de ges-
tão da ESS.

Ameaça de bomba:

Responsável Acção

Quem recebe 
a informação

Se apresentada de forma escrita, observe a maneira como é entregue, 
quem a encontrou e onde foi encontrada. Cuidado no manuseamento da 
mensagem, de forma a ser possível de futuro detectar possíveis impres-
sões digitais.

Quem recebe 
a informação

Se for feita por contacto telefónico, mantenha a pessoa em linha e entre-
tenha a pessoa. Observe a hora em que recebe a chamada, o comporta-
mento da pessoa que contacta, os ruídos de fundo e o que diz a pessoa.

Segurança Notifica de imediato os bombeiros, SMPC e PSP /GNR

Segurança Se a pessoa se mantém em linha, contacta a companhia telefónica para 
localizar a chamada.

Professores Adverte os alunos para que não recolham nem manipulem em nenhum 
pacote ou objecto estranho.

Segurança Se a suposta bomba se encontra num caminho de evacuação, utilize ou-
tro alternativo.

Equipas Orienta a evacuação dos alunos pelos caminhos seleccionados. Assegura-
se que todos os alunos abandonaram o edifício.

Segurança Ao chegar ao local de reunião, verifica o número de alunos. Notifica o 
Responsável Segurança de qualquer desaparecimento.

Segurança e 
equipas

Não efectua o regresso ao edifício até que este seja considerado como 
seguro.
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11.2.14 Procedimentos especiais e respectivos responsáveis

Responsável de segurança:
a) Recebe informação de acidente e dirige-se de imediato para o 

equipamento escolar afetado de forma a acompanhar o desenvol-
vimento da situação;

b) Providencia as medidas adequadas de resposta à situação re-
correndo aos recursos do Agrupamento escolar;

c) Acompanha e apoia o Delegado de Segurança na aplicação 
dos procedimentos de emergência.

Delegado de segurança:
a) Avalia a situação de emergência e decide se é necessário efec-

tuar a evacuação das instalações;
b) Em caso de decisão de evacuação do edifício, avisa os delega-

dos de segurança;
c) Dá ordem para avisar os bombeiros;
d) Dá ordem para que sejam efectuados os cortes de energia;
e) Dirige-se para os pontos de concentração e zona de triagem 

de vítimas, procedendo à gestão e controlo da situação nos referi-
dos locais e registando a informação necessária a fim de a comuni-
car ao Responsável de Segurança e demais entidades;

f) Recebe e informa os agentes de primeira intervenção, condu-
zindo-os para a zona sinistrada.

Delegado de segurança substituto:
a) Coordena a actuação das equipas de intervenção;
b) Confirma junto dos responsáveis se foram efectuados os cor-

tes parciais de corrente eléctrica e gás;
c) Colabora com o Delegado de Segurança na execução das dili-

gências por este determinadas.

Equipa de intervenção:
a) Alarme. Um funcionário acciona o sistema de alarme acústico 

convencionado no interior do recinto escolar;
b) Alerta. Um funcionário avisa os bombeiros, cujo número de 

telefone deverá constar em local bem visível e de fácil acesso;
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c) 1ª Intervenção. O Professor ou funcionário utiliza os extin-
tores e/ou bocas-de-incêndio, sempre que a situação o permitir 
actuar em condições de segurança, evitando assim o seu desen-
volvimento. Caso não consiga dominar a situação, fecha as portas 
e janelas do compartimento e dirige-se para o ponto de encontro 
respectivo, acautelando a sua segurança pessoal e demais acompa-
nhantes (alunos ou colegas);

d) Corte de alimentação de energia eléctrica e combustíveis. O 
funcionário de serviço no pavilhão. Ao ouvir o sinal de alarme, des-
liga o quadro eléctrico geral e/ou quadros parciais e procede ao 
fecho das válvulas de corte de gás e dirige-se para o ponto de con-
centração respectivo, acautelando a sua segurança pessoal;

e) Fecho de portas. O Professor ao sair da sala de aula fecha a 
porta somente no trinco;

f) Fecho de instalações de controlo de fumos. O funcionário de 
serviço no pavilhão procede à desactivação do sistema interno de 
ar condicionado (quando este existir) a fim de evitar a propagação 
rápida de fumos;

g) Prestação dos primeiros socorros. Professores com formação 
adequada prestam apoio em cuidados de saúde básicos com o ob-
jectivo de manter as vitimas o mais confortável possível até chega-
da das equipas de socorro;

h) Evacuação. Cada Professor coordena a evacuação dos alunos 
para o exterior, e dirige-se para o ponto de encontro respectivo, 
obedecendo às regras de evacuação em segurança de acordo com 
o estipulado no plano de evacuação;

i) Concentração. Um funcionário dirige-se para o ponto de en-
contro coordenando o posicionamento das turmas conforme de-
finido no plano de evacuação e recebendo a informação sobre a 
situação referente às turmas, a qual deverá entregar ao Delegado 
de Segurança;

j) Informação e vigilância. Um funcionário dirige-se para o local 
de acesso a viaturas de socorro a fim de indicar aos bombeiros o 
percurso para a zona acidentada e outras informações sobre even-
tuais sinistrados. Regula a circulação interna de viaturas, manten-
do livres os acessos;
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k) Acolhimento e informação aos agentes de protecção civil. É 
prestado pelo Delegado de Segurança ou pelo Delegado substituto 
quando o primeiro não puder cumprir com essa responsabilida-
de;

l) Informação pública. A informação a prestar em especial aos 
pais das crianças é da alçada do Responsável de Segurança do 
Agrupamento Escolar, podendo este ser coadjuvado pelo SMPC e/
ou Presidente da Junta de Freguesia.

Após o evento, é preenchido o relatório primário de situação, 
exemplificado na tabela abaixo:

Situação Descrever o tipo de ocorrência

População afetada Mortos, desaparecidos e feridos    

Danos (nºs totais)
Edificado Afetados, colapsos
Infraestrutu-
ras afetadas

Energia, gás, água, 
saneamento, co-
municações

Localização dos pontos de 
concentração

Descrever local

Localização da zona de 
triagem das vítimas Descrever local

Observações

11.2.15 Ficha de comportamentos a respeitar em situação de 

evacuação

Esta lista deve ser reproduzida e afixada em cada sala do estabele-
cimento escolar:

a) Se houver uma situação de emergência na escola esta dispõe 
do seguinte alarme acústico para informação: Toque persistente 
de forma descontínua;

b) Procure conhecer sempre duas saídas na escola, assim como 
o percurso de evacuação a realizar em caso de evacuação urgente.

c) É à Direcção da Escola que compete decidir sobre a evacuação 
total ou parcial das instalações;

d) A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo profes-
sor e um aluno, nomeado para o efeito e designado chefe de fila 
(auxiliar de evacuação). Em caso de evacuação, este segue à frente 

TABELA 83
Relatório primário de 
situação.
Fonte: autor, baseado 
no Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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da turma, enquanto o professor é o último a sair, de forma a certifi-
car-se de que não fica ninguém, a socorrer algum aluno que precise 
e a verificar que janelas e portas ficam fechadas;

e) Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se pre-
ocupe com o material escolar, siga rigorosamente as normas de 
evacuação;

f) Os alunos devem sair da sala em fila indiana, sem corridas, 
mas em passo apressado, seguindo as setas de saída, as instruções 
dos coordenadores de evacuação e dos sinaleiros, devidamente 
identificados e que ocupam os locais estratégicos (pontos críticos), 
conforme previamente definido quando se justifique a sua existên-
cia;

g) Não parar nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. 
Se tiver que utilizar as escadas, encoste-se à parede. Não utilize os 
elevadores, nem volte atrás;

h) Compete ao professor manter a ordem no ponto de concen-
tração (Campo de jogos) e proceder à conferência dos alunos, pelo 
que estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e 
sem a devida autorização;

i) O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Di-
recção da Escola que informará pelos meios que considere conve-
nientes;

j) Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, veri-
fique se não há perigo de deixar o local onde se encontra. Siga as 
setas de indicação de saída e dirija-se para o ponto de reunião pre-
viamente estipulado. Caso não consiga sair, (existência de chamas 
ou portas sobreaquecidas) lembre-se que deve sempre assinalar a 
sua presença.
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11.2.16 Plantas de emergência com sinalética de evacuação

FIGURA 193
Legenda das plantas de 
incêndio da ESS.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

FIGURA 194
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. A, piso 2.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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FIGURA 195
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. B, piso 2.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

FIGURA 196
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. C, piso 1.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

FIGURA 197
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. C, piso 2.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.
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FIGURA 198
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. D, piso 1.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

FIGURA 199
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. E, piso 1.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.

FIGURA 200
Planta de evacuação de 
incêndio, pav. F, piso 1.
Arquivo do órgão de 
gestão da ESS.


