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RESUMO 

  

  

  

DESENVOLVIMENTO DO GAME EDUCATIVO “REINOS DA LUZ” SOBRE 

ÓPTICA-CORES NA ESTRATÉGIA DE ENSINO DE FÍSICA  

  

 

Valdenilson Santos Barbosa  

  

  

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação Universidade 

Federal de Sergipe no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física 

(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Física.  

  

   

O ensino da disciplina de física nas escolas brasileiras tem apresentado muitas 

problemáticas, uma vez que tem sido focado em ensinar conteúdos de vestibulares 

com muitas reproduções de fórmulas, aplicando-se muitas vezes metodologias 

tradicionais, cujos professores, detentores do conhecimento, visa expor assuntos 

para a resolução de problemas. Além disso, a física tem sido apresentada distante 

do cotidiano dos alunos, relacionando seus conceitos a aplicações complexas de 

difícil compreensão. Na expectativa de aproximar o mundo científico dos discentes, 

e na busca por uma metodologia inovadora, que proporcione um engajamento 

atrelado ao interesse de aprender física, propomos utilizar a Gamificação, através 

da mecânica dos games, como estratégia metodológica para promover a 

aprendizagem e a interação social entre os estudantes. Dessa forma, o objetivo de 

nosso Produto Educacional é a construção de um game para celulares com o intuito 

de promover o aprendizado de conceitos de Óptica-Cores, usando a dinâmica da 

Gamificação para alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

   

  

Palavras-chave: Ensino de Física, Ensino Médio, Óptica-Cores, Gamificação.  

 



   

 

 

ABSTRACT 

  

 

  

 DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL GAME “REINOS DA LUZ” ABOUT 

OPTICS-COLORS IN PHYSICS TEACHING STRATEGY 

   

  

 

Valdenilson Santos Barbosa  

  

 

  

The teaching of physics in Brazilian schools has presented many problems, since it 

has been focused on teaching entrance exam contents with many reproductions of 

formulas, often applying traditional methodologies, whose teachers, holders of 

knowledge, aim to expose subjects for resolution of problems. In addition, physics 

has been presented far from students' daily lives, relating its concepts to complex 

applications that are difficult to understand. In the expectation of bringing the 

scientific world closer to the students, and in the search for an innovative 

methodology that provides an engagement linked to the interest of learning physics, 

we propose to use Gamification, through the mechanics of games, as a 

methodological strategy to promote learning and interaction among students. Thus, 

the objective of our Educational Product is to build a game for cell phones in order 

to promote the learning of concepts of Optics-Colors, using the dynamics of 

Gamification for students of the 2nd year of High School. 

. 

   

  

Keywords: Teaching Physics, High School, Optics-Colors, Gamification. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

As carências do ensino brasileiro estão cada vez mais presentes nas escolas, 

com o aumento da evasão escolar, alto índice de repetência, além da pouca 

valorização do profissional do ensino e das precárias condições de trabalho do 

professor (BONADIMAN, 2007). No ensino de física os alunos têm aprendido a 

reproduzir fórmulas e resolver problemas, para passar em exames finais, sem a 

necessidade de conhecer os conceitos. Existe um grande enfoque na chamada 

física matemática em detrimento de uma física mais conceitual (FEYNMAN, 1999), 

proporcionando um distanciamento entre a física e o cotidiano dos alunos.  

Na busca por uma melhoria no ensino da disciplina de Física, o Ministério da 

Educação (MEC) elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+, que 

corresponde a um conjunto de orientações para os professores, direcionando o que 

deve ser ensinado em uma determinada série, podendo ter algumas adaptações de 

acordo com as características regionais, reforçando ainda a importância da 

interdisciplinaridade, para promover um aprendizado baseado na compreensão da 

natureza e das suas transformações (BRASIL, 2006).   

Estas orientações propostas pelos PCN+ devem contribuir para a “formação 

de uma cultura científica efetiva”, proporcionando ao indivíduo a interpretação dos 

fatos, fenômenos e processos naturais do seu cotidiano, relacionando esses 

elementos com o estudante e com a própria natureza em constante mudança, 

mesmo que após a conclusão da educação básica o aluno não estude mais a 

disciplina (BRASIL, 2006).  

Os PCN+ para o ensino de Física foram divididos em seis temas 

estruturadores: 

● Tema 1: Movimentos: variações e conservações;  

● Tema 2: Calor, ambiente e usos de energia; 

● Tema 3: Som, imagem e informação; 

● Tema 4: Equipamentos elétricos e telecomunicações; 

● Tema 5: Matéria e radiação;  

● Tema 6: Universo, terra e vida. 

Esta dissertação está relacionada aos temas 3 e 4, pois aborda conceitos de 

Óptica-Cores e a utilização de equipamentos eletrônicos, como o celular, que será 

usado como instrumento para instalar e jogar o game desenvolvido.  
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Seguindo as orientações dadas pelo MEC e o atual desenvolvimento das 

tecnologias, o uso de equipamentos eletrônicos e de aparelhos celulares vem se 

confirmando como recurso educacional (PRENSKY, 2001), como pode ser 

constatado com os relatórios do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação – CETIC, onde apontaram que 52% 

das escolas de educação básica fazem uso do telefone celular em suas atividades 

escolares, e ainda constataram que o número de professores que utilizam celular 

entre os anos de 2015 a 2016, cresceu em média 10%, buscando assegurar um 

ensino mais dinâmico e interativo (CETIC, 2018).  

Outrossim, uma ferramenta que vem apresentando resultados significativos 

no ensino de física é o uso de games e simulações como estratégia de ensino, pois 

proporciona um ambiente imersivo e interativo tornando a aprendizagem mais 

divertida, que proporciona aos estudantes desenvolver habilidades e construção do 

conhecimento, bem como promover a socialização, aplicando um processo inovador 

relacionado ao ensino (STUDART, 2015). Segundo Teixeira (2017), a gamificação 

estimula o engajamento dos alunos com o conteúdo, compartilha experiências e 

promove a aprendizagem, apresentando significado aos conceitos abordados, e 

formando pessoas com senso crítico. 

Nesse contexto, essa dissertação tem como objetivo a construção de um 

game para dispositivos móveis como Produto Educacional com o intuito de 

promover o aprendizado referente às noções de Óptica-Cores para alunos do 2º 

ano do Ensino Médio. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Ensino de Física e a Gamificação  

 

O ensino de Física na Educação Básica apresenta um momento de crise, 

com professores despreparados, condições de trabalho muitas vezes inadequadas, 

número de aulas reduzidas, e a perda de identidade no currículo, um ensino que 

estimula a aprendizagem mecânica de conteúdo, e centrado no treinamento para 

resolução de provas (MOREIRA, 2014). Moreira afirma que “Estamos no século XXI, 

mas a Física ensinada não passa do século XIX”.  

Rosa e Becker (2005) afirmam que:  

  

Hoje, no início do século XXI, mais de cem anos de história se 
passaram desde a introdução da Física nas escolas no Brasil, mas 
sua abordagem continua fortemente identificada com aquela 
praticada há cem anos atrás: ensino voltado para a transmissão de 
informações através de aulas expositivas utilizando metodologias 
voltadas para resolução de exercícios algébricos.  

   

Pietrocola (2002) complementa sobre a participação da matemática ao 

ensinar conceitos de física: 

 

No ensino da Física, a linguagem matemática é muitas vezes 
considerada como a grande responsável pelo fracasso escolar. É 
comum professores alegarem que seus alunos não entendem física 
devido à fragilidade de seus conhecimentos matemáticos.  

 

Moreira (2014) declara que este ensino de Física do século XXI deveria ser 

focado no aluno, como também desenvolver competências cientificas, como 

argumento e comunicação, focando em uma aprendizagem significativa de 

conteúdos clássicos e contemporâneos, usando intensivamente tecnologias de 

informação e comunicação.   

Portela (2018) reforçou que ao ensino da física estão atrelados diversos 

desafios, como mostrou em seu trabalho de dissertação, ao desenvolver um 

aplicativo como produto educacional, promovendo uma metodologia inovadora, e 

aproximando os estudantes da realidade deles. O mesmo ainda afirmou que “os 

alunos julgaram a ferramenta benéfica para seu aprendizado, pois deixou a aula 
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mais dinâmica”. Trabalhar com ferramentas tecnológicas, jogos e aplicativos no 

ensino da física tem um grande potencial de promover resultados satisfatórios.  

Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do ser humano não pode ser 

entendido sem os parâmetros relacionados ao contexto social e cultural no qual o 

homem está inserido. A aprendizagem acontece mediada por fatores sociais, 

históricos e culturais, que coexistem no mesmo ambiente onde as relações de 

ensino e aprendizagem acontecem (MOREIRA, 1999). Os jogos digitais estão 

imersos no cotidiano dos estudantes, de forma que os games educacionais podem 

desempenhar um papel fundamental nas ações interacionistas que aproximam o 

aluno da escola, como defende Vygotsky. 

Como aponta Studart (2015), o uso de games com base no princípio didático 

pedagógico torna-se uma ferramenta consistente de ensino e não apenas como 

mais um elemento usado para diversificação no aprendizado.  

Desta forma, a gamificação é uma metodologia que tenta adaptar atividades 

em jogos para melhorar a interação entre os envolvidos (ALVES et al., 2014). Assim, 

é utilizado a mecânica dos games para promover e potencializar comportamentos, 

como: engajamento, interação social, concentração, motivação, resolução de 

problemas e imersão em situações do cotidiano (PAGANINI e BOLZAN, 2016), 

proporcionando através desta uma aprendizagem significativa, onde o aprendiz 

interage com o objeto de estudo.  

Assim, a utilização de games no ensino de Física tem contribuído para 

apresentar os conteúdos de forma lúdica, como afirma Schuytema (2017) ao definir 

um game como:  

  

Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações 
e decisões, limitado por regras e pelo universo de game, que 
resultam em uma condição final. As regras e o universo do game 
existem para proporcionar uma estrutura e um contexto para as 
ações de um jogador. As regras também existem para criar 
situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor 
ao jogador. As ações do jogador, suas decisões, escolhas e 
oportunidades, na verdade, sua jornada, tudo isso compõe a “alma 
do game”. A riqueza do contexto, o desafio, a emoção e a diversão 
da jornada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da 
condição final, é que determinam o sucesso do game.   

  

Para Vianna et al. (2013), toda atividade que utiliza games deve ser 

estruturada de maneira que apresente quatro características que os definem: metas, 
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regras, sistemas de resposta e participação voluntária. Vale ressaltar que partes das 

atividades que são características dos jogos vem sendo utilizadas na educação 

antes do termo gamificação (BORGES et al., 2013), principalmente quando o 

professor premia o aluno que apresenta um resultado satisfatório nas atividades, 

criando desafios com regras e metas (PAGANINI e BOLZAN, 2016).  

  

Na educação, por exemplo, a criança podia ter seu trabalho 
reconhecido com estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se 
tornando cada vez mais difíceis de serem soletradas no ditado da 
professora (níveis adaptados às habilidades dos usuários) [...]. 
Embora esses sejam exemplos simples, é possível que você, leitor, 
tenha lembrado de uma experiência parecida e, portanto, 
testemunhado atividades gamificadas. O que mudou foi a 
compreensão do processo, sua relevância para a educação e, 
principalmente, a responsabilidade em sua aplicação PAGANINI e 
BOLZAN, 2016).   

 

O termo gamificação é recente, que deriva da popularização dos games e da 

sua capacidade de motivar a ação, resolver problemas e potencializar a 

aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento e na vida do indivíduo 

(FARDO, 2013). Apesar do potencial que os games apresentam tenha sido 

percebido há mais de três décadas, a indústria dos games ainda não estava 

consistente (PAPERT, 2008). Porém, na atualidade a influência dos games é global 

e atinge praticamente toda a população (FARDO, 2013).  

Diversos estudos na área de games vem sendo realizados em ensino de 

física, buscando tornar a disciplina mais atraente e divertida (BORGES et al., 2013; 

FARDO, 2013; PAGANINI e BOLZAN, 2016; STUDART, 2015). Apontamos como 

exemplo o trabalho de Silva e Sales (2017), que relata as contribuições da 

gamificação no ensino de física, além de um estudo de caso para ensinar conceitos 

da óptica geométrica. Os autores ressaltam que a gamificação é uma metodologia 

capaz de envolver, engajar e motivar os alunos, tanto na aprendizagem de 

conceitos, como também pode ser usado na resolução de problemas. 
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2.2  Conceitos da Óptica Geométrica 

 

2.2.1 A luz e os diferentes fenômenos da óptica 

 

A luz tem intrigado a humanidade há muito tempo, a crença pitagórica 

presumia que a visão era causada por algo emitido pelo olho, um “fluxo visual”, 

enquanto que para Demócrito (460-357 a.C), o seu conceito baseava na 

atomicidade, acreditava que o feixe luminoso provinha dos objetos e penetrava nos 

olhos para formar imagem. Platão (428-348 a.C) adotou uma ideia intermediária, 

admitindo a existência de raios emanados dos olhos e raios emanados dos corpos 

luminosos e atribuía a sensação de visão ao encontro destes raios.  

Existia assim um grande interesse por parte dos gregos para entender o 

mecanismo da visão e saber o que estaria entre o objeto e os nossos olhos, sem 

aprofundar os conceitos sobre a natureza da luz (ROCHA, 2011). Estas propostas 

são de fundamental importância por serem os primeiros passos para a compreensão 

da natureza da luz.  

Estas ideias filosóficas predominaram até o século XVII, quando passou para 

o plano científico, com os trabalhos de René Descartes (1637), Pierre de Fermat 

(1661), Isaac Newton (1670), Christian Huygens (1678), entre outros. Na época, o 

progresso científico e tecnológico no ramo da Óptica envolvia, essencialmente, os 

fenômenos de reflexão e refração, descritos muito bem a partir dos conceitos de 

raio luminoso e dentro da luz como feixe de partículas (ROCHA, 2011). 

Com a descoberta de outros fenômenos da óptica (como difração, 

interferência e polarização), ficou claro que os mesmos não poderiam ser explicados 

satisfatoriamente, somente a partir dos conceitos de raio luminoso e da luz com 

feixe de partículas. Assim, os físicos Christian Huygens, Thomas Young e Augustin 

Fresnell, foram os defensores da teoria ondulatória dos fenômenos luminosos, e no 

século XVII cinco fenômenos da óptica ficaram conhecidos: reflexão, refração, 

difração, interferência e polarização. Desses, difração e interferência, que são 

tipicamente ondulatórios, são hoje estudados pela Óptica Física, a partir do conceito 

de onda luminosa.  

 A Óptica Geométrica estuda a luz e os fenômenos associados a ela, 

considerando que a luz se propaga em linha reta, sendo um ramo da Óptica que se 

baseia na noção de raio de luz para descrever os fenômenos como a reflexão, a 
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refração e a formação de imagens por meio da geometria, sem se importar com a 

natureza da luz (ROCHA, 2011). 

  Observar os objetos ao nosso redor e visualizar seus detalhes, como o azul 

do céu, as diversas cores que formam o arco-íris, fazem parte do estudo da Óptica, 

que trata do comportamento da luz e de outras ondas eletromagnéticas. O 

conhecimento de suas propriedades permite explicar vários fenômenos, bem como 

o funcionamento de dispositivos como telescópio, microscópio, câmeras, óculos, a 

formação do arco-íris, a decomposição da luz branca, entre outros. 

  Para entender o fenômeno das cores é necessário recordar algumas 

definições básicas da Óptica tais como: raios e feixes de luz, objetos (fontes de luz 

primária, secundárias, pontuais ou fonte de luz extensa), princípios de propagação 

da luz, reflexão e refração da luz (YOUNG E FREEDMAN, 2008). Essas definições 

serão discutidas nos tópicos seguintes. 

 

2.2.2 Raios e feixes de luz 

   

Para compreender como as imagens são formadas é preciso adotar apenas 

o modelo da descrição da luz por meio de raios (Figura 1), estes raios de luz viajam 

em linha reta e são representados por segmentos de retas identificando a direção e 

o sentido de propagação, sendo o conjunto desses raios denominado de feixes de 

luz, podendo ser classificados em três: paralelos, convergentes e divergentes 

(YOUNG E FREEDMAN, 2008). 

Os feixes de luz podem ser: 

● Paralelos: Os raios de luz se propagam paralelamente.  

● Convergentes: Quando os raios de luz se dirigem para um mesmo 

ponto. 

● Divergentes: Quando os raios partem de um mesmo ponto. 
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Figura 1. Feixes de luz. 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1269272 

 

2.2.3 Fontes de luz (objeto) 

   

Nem sempre um objeto é visível, caso o mesmo se encontre em um ambiente 

fechado sem luz externa. Ao acender uma lanterna neste ambiente os objetos 

presentes na direção da mesma tornam-se visíveis (BONJORNO et al., 2016). Uma 

pessoa consegue ver estes objetos porque a luz refletida se propaga até nossos 

olhos atingindo o cristalino, funcionando como uma lente capaz de formar a imagem 

na retina. Essa é constituída por fibras nervosas interligadas, formando o nervo 

óptico, possuindo por sua vez um composto químico capaz de converter a luz em 

estímulos elétricos, chegando ao cérebro, área associada ao córtex visual, que 

processa os impulsos acionando outras regiões, o que permite reconhecer coisas e 

pessoas ao nosso redor (Figura 2). 
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Figura 2. Formação da imagem. 

Fonte: https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/ 

Museu2_qualidade_corpo_sensorial_visao2.htm 

 

No caso mostrado na figura acima, o objeto pode ser visto apenas quando 

iluminado, ou seja, ou o objeto emite luz ou é capaz de refletir a luz que incide nele. 

Assim, os objetos podem ser classificados de dois tipos, conforme descrição a 

seguir (YOUNG E FREEDMAN, 2008). 

● Fonte de luz primária ou corpo luminoso: Quando a luz é emitida pelo 

próprio objeto, este possui luz própria, como o Sol, as estrelas, as 

lâmpadas, a chama de uma vela. 

● Fonte de luz secundária ou corpo iluminoso: Quando o corpo emite 

ou difunde luz de uma fonte primária, como a Lua, um livro. 

   

Considerando apenas os corpos luminosos (que possuem luz própria), estes 

podem ser classificados de acordo com suas dimensões em relação à distância 

entre a fonte e o observador. 

● Fontes pontuais: São representadas por um ponto que não possui 

dimensão, ou seja, sua dimensão não influencia em relação à distância 

que o separa do observador. Por exemplo, uma estrela, como está muito 

distante da Terra, parece um ponto luminoso, apesar de suas dimensões 

serem grandes. 
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● Fontes de luz extensa: Quando possuem dimensões (comprimento, 

largura e altura) que não podem ser desprezíveis em relação ao 

ambiente. 

 

2.2.4 Fenômenos ópticos 

 

Quando os raios de luz incidem em uma superfície, alguns fenômenos podem 

ser observados, são eles (YOUNG E FREEDMAN, 2008): 

● Reflexão especular: São raios de luz que incidem em uma superfície 

lisa. Segundo a lei da reflexão, para todo raio que atinge a superfície, o 

ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão (Figura 3). Além disso, 

o raio incidente, o raio refletido e a normal à superfície estão em um 

mesmo plano. 

 

 

Figura 3. Reflexão especular em superfícies lisas e polidas. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-especular-difusa.htm 

 

● Reflexão difusa: Em superfícies não lisas, os raios refletidos de diversos 

pontos da superfície tomariam direções diferentes, ocorrendo desta 

forma uma reflexão difusa (Figura 4). Assim não haveria formação de 

imagem, por isso uma pessoa não consegue ver sua própria imagem em 

uma folha de papel, os raios refletem em posições diferentes. 
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Figura 4. Reflexão difusa, os raios refletidos possuem direção deferentes. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-especular-difusa.htm 

 

● Refração: Considere um raio de luz incidindo na superfície de uma 

lâmina de água (Figura 5), este é desviado, ou seja, tem sua direção de 

propagação alterada ao mudar de meio (do ar para a água). Este desvio 

na trajetória do raio luminoso entre diferentes meios é definido como 

refração. 

 

 

Figura 5. Refração, ocorre o desvio do raio de luz em diferentes meios. 

Fonte: https://contatoalienigena.blogspot.com/2015/10/nibiru-ou-nos-temos-2-sois-e-
ninguem-te.html 

 

2.2.5 Princípios de propagação da luz 

 

De acordo com a Óptica Geométrica, para compreender os fenômenos 

luminosos, é necessário o entendimento de alguns princípios básicos, que explicam 

o comportamento dos raios de luz em diferentes situações (VÁLIO et al, 2016). 

A propagação da luz é regida pelos seguintes princípios básicos: 

● Propagação retilínea da luz: Conforme o primeiro princípio da Óptica 

Geometria, em meios transparentes e homogêneos, a propagação da luz 

ocorre em linha reta. 
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● Princípio da reversibilidade: Neste princípio a trajetória dos raios de luz 

independe do sentido de propagação. Exemplo: um motorista de um 

carro visualiza uma pessoa sentada no banco traseiro ao mesmo tempo 

que essa pessoa enxerga a imagem do motorista no retrovisor. 

● Princípio da Independência: Neste princípio os raios de luz se 

interceptam, não ocorrendo mudança de trajetória. Exemplo: as luzes 

dos holofotes que se cruzam em uma festa, cada feixe se propaga 

independente de outros feixes de outros holofotes. 

 

2.2.6 Cores  

 

Foi constatado por meio de algumas observações que o índice de refração 

não depende apenas das propriedades do meio, mas também da propriedade da 

cor da luz. Essa propriedade foi relatada pelo físico Isaac Newton, ao descobrir que 

a luz branca é uma mistura heterogênea de todas as outras cores. Newton observou 

que a luz branca, ao passar por um prisma, simplesmente é separada em seus raios 

componentes sem produzir mudança no feixe de luz branca. Sua pesquisa sobre 

luz e cores teve sua conclusão no ano de 1671, publicando seu primeiro trabalho no 

ano seguinte. Através de uma carta ao Editor de Cambridge para ser comunicada à 

Royal Society, Newton afirma que (SILVA e MARTINS, 1996): 

 

 Para cumprir minha promessa anterior, devo sem mais cerimônias 
adicionais informar-lhe que no começo do ano de 1666 (época em 
que me dedicava a polir vidros ópticos de formas diferentes da 
esférica), obtive um prisma de vidro regular para tentar observar 
com ele o célebre fenômeno das cores. Para este fim, tendo 
escurecido meu quarto e feito um pequeno buraco na minha janela 
para deixar passar uma quantidade conveniente de luz do Sol, 
coloquei o meu prisma em sua entrada para que ela (a luz) pudesse 
ser assim refratada para a parede oposta. Isso era inicialmente um 
divertimento muito prazeroso: ver as cores vívidas e intensas assim 
produzidas, mas depois de um tempo dedicando-me a considera-
las mais seriamente, fiquei surpreso em vê-los... 

 

Em outro trecho afirma (SILVA e MARTINS, 1996): 

 Cores não são quantidades da luz derivadas de refrações ou 
reflexões dos corpos naturais (como geralmente se acredita), mas 
propriedades originais e inatas que são diferentes nos diversos 
raios. Alguns raios são dispostos a exibir uma cor vermelha e 
nenhuma outra; alguns uma amarela e nenhuma outra, alguns uma 
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verde e nenhuma outra e assim por diante. Nem há apenas raios 
próprios e particulares para as cores mais importantes, ou mesmo 
para todas as cores intermediárias. 

 

Newton ainda observou o fenômeno inverso, como o da dispersão das cores 

do espectro pelo prisma, constatando que apenas uma cor não formava o branco, 

mas necessitava-se da composição de todas as cores dispersas pelo prisma, que 

ele escreve no mesmo artigo. Também foi possível constatar o espectro da luz 

branca, sua decomposição em outras cores, verificando desta forma a existência de 

alguma cores (primárias), a partir das quais se formavam as outas (secundárias). 

No tópico a seguir será abordado quais são as cores primárias e as secundárias. 

 

2.2.6.1 Cores primárias e secundárias 

 

  Analisando o espectro a luz, constatou-se que a combinação de algumas 

cores originava outras, assim estas foram chamadas de primárias, sendo composta 

por: vermelho, verde e azul (Figura 6).  

 

Figura 6. Representação das cores primárias e secundárias. 

Fonte: http://fau-do1.blogspot.com/2011/04/aula-cor-1.html 

 

A superposição da intensidade máxima das cores primárias origina as 

secundárias, são elas: amarelo, magenta e ciano. Estas estão representadas 

também na Figura 6. 

 

http://fau-do1.blogspot.com/2011/04/aula-cor-1.html
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 2.2.6.2 O arco-íris 

 

  Quando cessa uma chuva, ou quando um jardim é regado, o fenômeno do 

arco-íris pode ser observado. Isso pode ser explicado devido ao fato da atmosfera 

estar mais densa, aumentado a quantidade de gotículas de água no ar, e estas 

fazem o mesmo efeito que o prisma usado por Newton, mostrando a decomposição 

da luz branca em várias cores. Quando os raios de luz entram na gotícula (refração) 

sofrem uma reflexão na sua superfície interna, que ao sair desta sofre uma nova 

refração, alterando o ângulo de espalhamento, pois este depende da cor e 

consequentemente do comprimento de onda, ocorrendo o fenômeno da dispersão 

da luz branca (Figura 7). 

 

Figura 7. Formação do arco-íris. 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1123/de-'onde-vem-as-cores-do-arco-iris 

 

No nosso trabalho vamos abordar os conceitos relacionados à formação das 

cores, usando um game que foi desenvolvido como um Produto Educacional, que 

será descrito a seguir. 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1123/de-'onde-vem-as-cores-do-arco-iris
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local de Aplicação do Produto  

 

O produto foi aplicado para alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) do estado de Sergipe, localizado na Av. Pres. Tancredo Neves, 

2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju-SE (Figura 8). O estabelecimento de ensino é 

composto por turmas de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico, cursos Técnicos 

em parceria com o Sistema Social da Indústria (SESI), cursos Técnicos 

subsequentes e cursos de Qualificação nos turnos manhã, tarde e noite. 

O SENAI foi idealizado em 22 de janeiro 1942, pelo presidente Getúlio 

Vargas, tendo como missão formar profissionais para o mercado com a proposta de 

qualificar mão de obra para a indústria. Desde então vem contribuindo para a 

formação social e profissional dos brasileiros, em especial da população sergipana, 

com cursos em diferentes modalidades, e uma metodologia inovadora, alcançado 

assim o título de centro de excelência da América Latina em Educação Profissional. 

 

 

Figura 8. Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco. 

Fonte: http://www.se.senai.br/institucional/unidades 

 

Este trabalho tem caráter qualitativo com o intuito de ensinar conceitos sobre 

as cores usando um game para celulares com a estratégia da gamificação, e 

sugerindo que seja aplicado para alunos do 2º ano do Ensino Médio, por pertencer 
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ao currículo desse ano. Podendo também ser aplicado ao 3º ano do Ensino Médio, 

em virtude das revisões aplicadas de conteúdo.  

Devido ao cenário atual que o mundo vem passando neste ano de 2020, com 

a pandemia do Coronavírus COVID-19, que ocasionou o isolamento social e a 

consequente suspensão das aulas presenciais, a aplicação do Produto Educacional 

ocorreu de forma remota usando o Google Meet, com um total de 10 alunos do  

2° ano do Ensino Médio integrado ao curso Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas da modalidade subsequente no turno da tarde. 

  

3.2 Sobre o Desenvolvimento do Game 

  

O game foi desenvolvido na plataforma 2D, em Pixel Art, e realizado através 

da Engine Unyt 3D, versão 2017.5, 64 bits. A sua criação está dividida nas seguintes 

etapas: roteiro, criação de cenas, programação de personagem e objetos, 

elaboração de desafios, e compilação. O game será disponibilizado no site do 

MNPEF-Polo11, que poderá ser baixado e instalado em smartphones. O game 

possui uma extensão tipo .apk. No Apêndice 3 consta o funcionamento do game. 

Para dar início ao game, o jogador assume o papel do personagem, 

vivenciando aventuras em busca de conhecimentos sobre as cores, imerso em um 

universo cheio de desafios. Esses desafios estão relacionados com algum elemento 

encontrado no cenário, desde a fala trocada com algum personagem pertencente 

ao game, ou ao observar os objetos contidos em diferentes cenas. A seguir serão 

descritos o enredo e o roteiro do game. 

 

3.2.1 Enredo do game Reinos da Luz 

 

O enredo (Figura 9) é um dos elementos fundamentais na dinâmica do game, 

e consiste numa história inventada pelo autor que irá influenciar e atrair o jogador 

no passo a passo dos desafios, nas interações com o cenário, nas regras e missões 

do game, e principalmente, no conteúdo a ser ensinado, que é o foco do Produto 

Educacional. 
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Figura 9. Enredo do game Reinos da Luz. 

 

3.2.2 Roteiro do game Reinos da Luz 

 

O roteiro trata dos desafios e missões que o jogador (o aluno) deverá 

percorrer para obter o sucesso no game, e consequentemente possa adquirir 

conhecimento a respeitos dos conceitos relacionados ao tema Cores. 

 

 

  ENREDO DO GAME:  REINOS DA LUZ 

 

Entre as lendas que nos chegam de um passado remoto há uma que diz... 

 

“Há muito tempo atrás existiram quatro reinos que tinham um tesouro escondido 

no fim de um arco-íris que sempre estava brilhando...eram lugares formosos com bosques 

verdes e enormes montanhas, onde reinava a paz”. 

“Um certo dia, os moradores dos reinos vizinhos começaram a brigar uns com os 

outros e a paz não mais existia...” 

“Um jovem guerreiro, querendo descobrir o que havia acontecido entre os reinos, 

resolve procurar uma sábia raposa que conhecia todas as lendas daquele lugar”. 

“A raposa conta ao jovem guerreiro que existia um arco-íris que ficava na fronteira 

entre os quatro reinos e que sempre estava brilhando”. 

“E que no fim desse arco-íris existia um baú que guardava um tesouro que era 

responsável por manter a paz naqueles reinos...  mas o tesouro tinha sido levado”. 

“O jovem guerreiro ficou intrigado com aquela história e partiu para procurar o 

arco-íris que estava vendo naquele belo dia”. 

“Decidiu seguir o arco-íris para verificar o que a raposa havia lhe contado sobre o 

baú com o tesouro”. 

“Mas ao chegar lá... encontrou o baú... e viu que o tesouro havia desaparecido”. 

 “Para o tesouro recuperar, o jovem guerreiro tinha uma longa jornada a trilhar ”. 

 “Aquele cujo coração vestia o conhecimento e a sabedoria era um redemoinho 

poderia o tesouro encontrar”. 
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O game Reinos da Luz é constituído por quatro reinos, todos interligados por 

conhecimentos que promove a paz e sabedoria entre os povos. Porém, em certo 

momento da história, algo estranho aconteceu. O tesouro que estava no fim do arco-

íris desapareceu. Apenas alguém com coragem e sabedoria poderia vencer todos 

os desafios e completar as missões que esta árdua jornada proporciona. 

 O jogador tem como objetivo percorrer todos os reinos, interagir com objetos 

e com outros personagens, para desvendar o mistério do desaparecimento do 

tesouro. Cada reino está relacionado a um conhecimento básico sobre as Cores e 

serão descritos a seguir. 

 

3.2.2.1 Reino do Arco-íris 

Ao iniciar a jornada, o personagem Kaluanã encontra-se em um local aberto 

observando o verde das colinas, percorrendo o primeiro reino e depara-se com o 

jogador (o Guerreiro Fox), que explica a lenda do arco-íris (Figura 10). Neste 

momento ocorrerá o primeiro desafio, com o intuito de verificar o conhecimento 

prévio do aluno (Figura 11). Direcionado ao fim do arco-íris, o jogador encontra o 

baú (Figura 12) e verifica que o tesouro desapareceu (Figura 13). 

 A seguir será apresentada a primeira explicação sobre a dispersão da luz 

branca (Figura 14), mostrando ao jogador a direção que ele deve seguir para chegar 

a um desafio que irá auxiliar na busca do tesouro (Figura 15). Neste momento, o 

jogador deve interagir com a placa para retornar ao mapa. Se o jogador responder 

o desafio corretamente, o segundo reino será desbloqueado (Figura 16). Neste 

momento o professor pode discutir sobre o experimento que Newton utilizou para 

verificar a dispersão da luz branca. 

 

Figura 10. Explicando o enredo do jogo. 
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Figura 11. Primeiro desafio para verificar o conhecimento prévio do aluno. 

 

 

Figura 12.  Interação com o primeiro objeto da cena (baú). 
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Figura 13. O tesouro desapareceu e o desafio é lançado. 

 

 

Figura 14. Explicação sobre a dispersão da luz branca. 
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Figura 15. Indicando a direção que deve seguir para continuar o game. 

 

 

Figura 16. Desafio para desbloquear o Reino das Cores. 

 

Cumprindo esta missão, o jogador conheceu o experimento que Newton 

utilizou para verificar a dispersão da luz branca. Em seguida, poderá acessar ao 

outro reino, onde aprenderá outros conceitos referente ao tema Cores. 
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3.2.2.2 Reino das Cores 

 

 Neste momento, o jogador terá acesso ao Reino das Cores (Figura 17), 

localizará o objeto que Newton utilizou para verificar a dispersão da luz branca 

(Figura 18) e aprenderá sobre o espectro que compõe a luz branca (Figura 19). Em 

seguida, o jogador descobrirá o caminho que deve seguir para encontrar o próximo 

desafio que o auxiliará na busca ao tesouro (Figura 20). 

Esse desafio tem por objetivo reforçar os conceitos abordados anteriormente 

e o jogador deverá coletar algumas joias que contém as cores do espectro da luz 

branca (Figuras 21 e 22). Ao término desta etapa o professor pode criar uma 

discussão sobre as cores que formam o arco-íris, explicando este fenômeno mais a 

fundo. 

 

 

Figura 17. Conhecendo o segundo reino. 
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Figura 18.  Encontrando o prisma. 

 

 

 

 

Figura 19.  Explicação sobre a dispersão da luz branca.  

 



   

 

24  

  

 

Figura 20. Indicando a direção que deve seguir para continuar o game. 

 

 

 

Figura 21. Explicando o desafio da coleta das cores. 
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Figura 22. Joias que devem ser coletadas durante o desafio. 

 

Com este desafio concluído, mais uma etapa do game será conquistada. A 

busca pelo conhecimento continua no terceiro reino, onde o jogador aprenderá 

sobre o disco de Newton. 

 

3.2.2.3 Reino Disco de Newton 

 

Quando o jogador completou as duas primeiras etapas do game, o mesmo 

aprendeu sobre as cores que compõem o espectro da luz branca, além do 

experimento que Newton utilizou para comprová-la, realizando desafios para 

consolidar as informações abordadas.  

Seguindo a orientação dada durante a interação da última cena do segundo 

reino, o jogador deve acessar o terceiro reino (Figura 23) em busca do objeto que 

contém as cores da dispersão da luz branca no prisma (Figura 24), onde consta a 

explicação sobre o disco de Newton (Figura 25), e também a informação da 

existência das cores primárias e secundárias (Figuras 26 e 27). Para finalizar a 

jornada nesse reino, o jogador terá o acesso ao desafio roleta do conhecimento 

(Figura 28). Ao concluir mais uma etapa o professor pode construir com os alunos 

o disco de Newton e gerar uma discussão sobre o tema. 
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Figura 23. Acessando o terceiro reino. 

 

 

 

Figura 24. Objeto com as cores do arco-íris. 
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Figura 25. Explicação sobre o disco de Newton. 

 

 

 

Figura 26.  Informando a existência das cores primárias. 
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Figura 27. Comando para o próximo desafio. 

 

 

Figura 28. Desafio da roleta do conhecimento. 

 

 Com este desafio completo o jogador habilita o próximo reino onde aprenderá 

sobre as cores primárias.  
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3.2.2.4 Reino das Cores Primárias e Secundárias 

 

Neste momento o jogador terá acesso ao quarto reino (Figura 29), indo em 

busca do personagem com a cor vermelha (Figura 30), onde aprenderá sobre as 

cores primárias e responderá ao último desafio (Figura 31). Ao fim de mais uma 

etapa o professor pode abordar aplicações das cores primárias explicando o 

sistema RGB. 

 

 

Figura 29. Acessando o reino das cores primárias. 

 

 

Figura 30. Encontrando o personagem vermelho. 
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Figura 31. Desafio sobre as cores primárias. 

 

3.3 Descrição da Aplicação do Produto 

 

O game elaborado para compor o Produto Educacional foi aplicado em um 

total de 4 aulas de 60 minutos, utilizando a gamificação como estratégia de ensino, 

de forma que cada aula corresponde a um momento para a utilização do game. 

Alguns conceitos iniciais da Óptica Geométrica devem ser abordados e discutidos 

antes da aplicação do game, podendo assim contribuir de forma mais eficiente com 

a absorção dos conceitos a serem aprendidos. 

A dinâmica do game apresenta um personagem que percorrerá reinos em 

busca de conhecimento e respondendo desafios, abordando vários conceitos sobre 

as cores tais como: a descoberta de Newton sobre a decomposição da luz branca, 

as cores que compõem o espectro da luz branca, o disco de Newton, as cores 

primárias e secundárias. 

Durante toda a aplicação do game os alunos foram acompanhados pelo 

professor de forma remota, para resolver prováveis dúvidas e questionamentos 

sobre cada etapa proposta. O game foi utilizado como ferramenta de ensino e 

durante sua aplicação a evolução conceitual dos alunos foi verificada através de 

questões. A aplicação está dividida em fases, conforme apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Descrição da aplicação produto. 

 

FASES OBJETIVOS RECURSOS USADOS N° DE AULAS 

1ª Fase 

 

● Apresentação da proposta de trabalho 

 

● Aplicação do Questionário Investigativo 

 

● Instalação do Game e breve explicação 

 

 

● Google Meet 

 

● Formulário do Google  

 

● Game 

 

1 

2ª Fase 

● Aplicação do Game 

 

● Discussão sobre cada conceito abordado 

● Game 

 

● Google Meet 

2 

3ª Fase 

 

● Aplicação do Questionário Final 

 

● Discussão sobre a Satisfação do Produto 

 

● Google Meet 

 

● Fórum e Formulário do 

Google 

1 

 

O Produto Educacional proposto é um game desenvolvido para ensinar 

conceitos básicos da Óptica-Cores. Além do game, propomos também um 

Questionário Investigativo (Apêndice 1), um Questionário Final (Apêndice 2) e um 

fórum de discussão para avaliar a satisfação do produto. 

 

3.3.1 Fase 1 – Primeiras orientações e aplicação do Questionário Investigativo 

 

A Fase 1 consiste na apresentação sobre a aplicação do Produto, na 

organização da sala em equipes e exposição do objetivo do game como recurso 

para ensinar conceitos básicos da Óptica-Cores. 

Durante a aula foi disponibilizado um Link no Google Drive para o aluno ter 

acesso ao game e ao formulário do Google contendo 6 questões subjetivas do 

Questionário Investigativo, proporcionando uma análise do conhecimento prévio 

dos alunos da turma. 

Ao término da aplicação do Questionário Investigativo, o professor fez uma 

breve discussão (Figura 32) a respeito das questões que os alunos sentiram mais 

dificuldades em responder. Concluído este momento os estudantes foram 

orientados a instalar e acessar o Game. 
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Figura 32. Momento da discussão do Questionário Investigativo. 

 

3.3.2 Fase 2 – Aplicação do Game 

 

O game auxilia na consolidação dos conceitos do tema proposto. Para isso, 

no primeiro momento, o professor deve orientar que todos os alunos comecem a 

jogar e explicar qual a dinâmica do game e as etapas a serem cumpridas.  

Após cada etapa que alcançarem com êxito, o professor deve realizar uma 

breve discussão (Figura 32) sobre o que os alunos aprenderam, possibilitando 

esclarecer todas as dificuldades encontradas, para em seguida passarem para a 

etapa seguinte. Durante a discussão o professor deve sempre motivar o aluno, para 

que o mesmo se sinta imerso nesta jornada, em busca dos conhecimentos.  

Com a conclusão da Fase 2, o professor irá explicar que na próxima fase será 

aplicado um Questionário Final e haverá um fórum de discussão para avaliar a 

satisfação dos alunos com o Produto Educacional aplicado.  
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3.3.3 Fase 3 – Aplicação do Questionário Final e Fórum de Discussão 

 

Na última etapa foi aplicado um formulário, usando o Google, intitulado de 

Questionário Final, disponibilizado na sala de aula do Google, onde os alunos 

contaram com um tempo de 30 minutos para responder. A aplicação dessas 

questões teve como objetivo verificar indícios de aprendizagem sobre conceitos 

relacionados ao tema Óptica-Cores. 

Em seguida, foi criado um Fórum de Discussão (Figura 33) na sala de aula 

do Google, para saber a opinião dos alunos sobre o Produto Educacional aplicado.  

 

 

 

 

Figura 33. Fórum de discussão sobre a avaliação do Produto aplicado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados serão apresentados e analisados na ordem em que foi aplicado 

o Produto Educacional. Inicialmente, foi entregue aos alunos um Questionário 

Investigativo (Apêndice 1) no intuito de descobrir os conhecimentos prévios dos 

mesmos e foi aplicado o Game. Em seguida, foi aplicado um Questionário Final 

(Apêndice 2) e foi criado um Fórum de Discussão na sala de aula do Google Meet 

para avaliar a satisfação dos alunos com o Produto aplicado. 

 

4.1 Análise do Questionário Investigativo 

 

No Questionário Investigativo (Apêndice 1) foram elaboradas 6 questões, 

sendo 5 questões subjetivas e 1 questão objetiva. As questões foram aplicadas via 

Google Formulário, tendo em vista que a aplicação do Produto Educacional foi 

realizada de forma remota, devido às restrições ocasionadas pela Pandemia do 

Coronavírus. 

Para analisar as questões subjetivas foi usada a escala tipo Likert baseada 

em Lacerda (2008), e Tabela 2 a seguir apresenta os critérios adotados para cada 

tipo de resposta que foram agrupadas como: Resposta Satisfatória (RS), Resposta 

Pouco Satisfatória (RPS), Resposta Insatisfatória (RI) e Sem Resposta (SR). 

 

Tabela 2. Critérios para análise das questões subjetivas. 

QUESTÃO CRITÉRIOS 

Resposta Satisfatória (RS) Nesse caso, a resposta será considerada satisfatória se o 
aluno identificou na questão todos conceitos que estão 
sendo abordados. 

Resposta Pouco Satisfatória (RPS) Para esse critério, a resposta será pouco satisfatória se o 
aluno identificou pelo menos um conceito apresentado na 
questão. 

Resposta Insatisfatória (RI) O aluno não conseguiu identificar nenhum conceito 
presente na questão. 

Sem Resposta (SR) Não houve resposta ou o aluno respondeu que não sabe. 

Fonte: Adaptado de Lacerda (2008). 

As questões subjetivas e as respostas dos alunos estão mostradas a seguir. 

As análises baseadas na Tabela 2 serão apresentadas em gráficos usando 

percentuais. 

Questão 1: Com relação a formação do arco-íris, como pode ser explicado? 



   

 

35  

  

Resposta: A atmosfera está mais densa, aumentado a quantidade de partículas de 

água na atmosfera, e estas fazem o mesmo papel que o prisma que Newton utilizou 

para verificar a decomposição da luz branca. Quando os raios de luz entram na 

gotícula (refração) sofrem uma reflexão na sua superfície interna, ao sair desta 

muda o ângulo de espalhamento, pois depende da cor e consequentemente do 

comprimento de onda, ocorrendo o fenômeno da dispersão da luz branca. 

 

 

 A Tabela 3 a seguir apresenta um resumo das respostas dos alunos para a 

Questão 1 e segue também na Figura 34 os percentuais de respostas da questão. 

  

Tabela 3. Algumas respostas da Questão 1 do Questionário Investigativo. 

RESPOSTAS DADAS 

Quando o sol reflete as gotículas presentes do ar. 

Se dá pelo alinhamento e combinação das cores primárias. 

É formado quando a luz do sol atravessa uma partícula de água. 

Formação gasosa. 

Geralmente acontece quando chove e faz sol ao mesmo tempo, então com isso acho que a 
luz do sol reflete na umidade do ar, e assim forma o arco-íris. 

 

 

Figura 34. Percentual de acertos da Questão 1 do Questionário Investigativo. 

  

Pelo gráfico acima podemos observar que ninguém apresentou uma Reposta 

Satisfatória ainda sobre o fenômeno do arco-íris, mas a maioria tinha algum 

conhecimento prévio sobre o assunto, devido às respostas dadas. 
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Questão 2: O arco-íris é uma dispersão da luz branca que contém infinitas 

cores, mas quais as cores que nossos olhos conseguem observar? 

Resposta: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. 

  

A seguir temos na Tabela 4 um resumo das respostas dadas pelos alunos da 

turma para a Questão 2 e na Figura 35 a análise dessas respostas. 

  

Tabela 4. Algumas respostas da Questão 2 do Questionário Investigativo. 

RESPOSTAS DADAS 

Azul, violeta, amarelo, verde, laranja e vermelho. 

Roxo, azul, amarelo, vermelho, laranja, verde, lilás. 

Amarelo, azul, vermelho, roxo e verde. 

Vermelho, roxo, azul claro e escuro, amarelo, verde, laranja. 

O arco-íris é composto por 7 cores, que são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo 
e violeta. 

 

 

Figura 35. Percentual de acertos da Questão 2 do Questionário Investigativo.   

 

Nessa questão, os alunos responderam na maioria corretamente, com 56% 

de Respostas Satisfatórias e 44% de Respostas Pouco Satisfatórias, provavelmente 

por ser uma questão mais discutida que desperta a curiosidade, e já devem ter 

ouvido falar em vídeos, em aulas, etc. sobre as cores do arco-íris. 
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Questão 3: A luz divide-se em outras cores, dentre estas temos as que 

chamamos de primárias, a combinação destas gera as cores secundárias. 

Quais são as cores primárias e as secundárias? 

Resposta: Cores primárias: vermelho, verde e azul. Cores secundárias: Amarelo, 

Magenta e ciano. 

 

 Segue na Tabela 5 um resumo das respostas dadas pelos alunos para a 

Questão 3 e o gráfico (Figura 36) contendo a análise das respostas. 

 

Tabela 5. Algumas respostas da Questão 3 do Questionário Investigativo. 

RESPOSTAS DADAS 

Primárias: amarelo, azul e vermelho. Secundárias: roxo, verde e laranja. 

Amarelo, azul e vermelho primárias e as secundárias são roxo e verde. 

Primárias são as originais que não precisam se misturar com outras. Vermelho, azul e amarelo. 
Secundária: verde, laranja, roxo. 

As cores primárias são: vermelho, verde, azul. Enquanto as secundárias são: amarelo, laranja 
e violeta. 

Primárias: Vermelho, amarelo e azul. Secundárias: Magenta, ciano e amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Percentual de acertos da Questão 3 do Questionário Investigativo. 

 

Essa questão apresenta conceitos mais específicos, que exigem um maior 

conhecimento sobre o assunto, talvez por isso os alunos tenham respondido 56% 

com Respostas Pouco Satisfatórias e 44% com Respostas Insatisfatórias.  

TERCEIRA QUESTÃO 
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Questão 4: Por que o arco-íris é visto apenas quando o tempo está úmido ou 

chuvoso e com a presença dos raios solares? 

Resposta: Porque o arco-íris é formado pela refração e reflexão da luz solar dentro 

de gotas de água suspensas na atmosfera. Ao penetrar na gota, a luz sofre uma 

pequena dispersão. 

 

 Segue na Tabela 6 um resumo das respostas dadas pelos alunos para a 

Questão 4 e o gráfico (Figura 37) contendo a análise das respostas. 

 

Tabela 6. Algumas respostas da Questão 4 do Questionário Investigativo. 

RESPOSTAS DADAS 

Pois é nessa umidade que os raios solares refletem. 

Não sei. 

Na minha opinião é um tipo de um encontro entre o sol e a chuva. 

Porque é assim que ele se forma, quando a luz do sol ilumina as gotas de água. 

Porque para ter o arco-íris é necessário luz e água. 

 

 

Figura 37. Percentual de acertos da Questão 4 do Questionário Investigativo. 

 

 Nessa questão, apesar de ser um pouco parecida com a Questão 1, existem 

conceitos sobre refração e reflexão que causam muitas dúvidas nos alunos, isso 

provavelmente levou a responderem 67% com Respostas Pouco Satisfatórias e 

22% com Respostas Insatisfatórias. 
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Questão 5: Newton criou um disco para estudar as cores, conhecido com 

disco de Newton. Qual o seu conhecimento acerca deste tema? 

Resposta: Foi um experimento em que Newton pegou um disco contendo todas as 

cores do arco-íris, girou-o rapidamente esse disco e o mesmo ficou branco enquanto 

ele o girava, comprovando que a luz branca do Sol contém todas as cores presentes 

no arco-íris. 

 

 Segue na Tabela 7 um resumo das respostas dadas pelos alunos para a 

Questão 5 e o gráfico (Figura 38) contendo a análise das respostas. 

 

Tabela 7. Algumas respostas da Questão 5 do Questionário Investigativo. 

RESPOSTAS DADAS 

Não sei. 

Não conheço o disco de newton. 

É um experimento muito conhecido da Física. Consiste em um disco colorido com as cores 
primárias do espectro visível. Esse disco gira, apresenta grande velocidade e tem como 
objetivo mostrar a composição da luz branca. 

Esse disco gira, apresenta grande velocidade e tem como objetivo mostrar a composição da 
luz branca. 

Disco das cores. 

 

 

Figura 38. Percentual de acertos da Questão 5 do Questionário Investigativo. 

 

Nessa questão, que trata sobre o disco de Newton, era esperado que os 

alunos não soubessem muita coisa a respeito ou que nunca tenham ouvido falar, 

por se tratar de um assunto mais específico e pouco discutido em sala de aula. 
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Questão 6: (UFG GO) O arco-íris é um fenômeno óptico em que a luz solar 

incide nas gotículas de água suspensas na atmosfera, gerando as cores do 

espectro eletromagnético. Nesse fenômeno, em que ordem ocorrem os 

processos físicos desenvolvidos? 

a) Refração, dispersão, reflexão e refração. 

b) Dispersão, refração, reflexão e refração. 

c) Dispersão, reflexão, refração e transmissão. 

d) Refração, dispersão, transmissão e refração. 

e) Refração, reflexão, refração e dispersão. 

Resposta: Letra E 

 

O gráfico (Figura 39) apresenta os percentuais de acertos e erros em relação 

as respostas dadas pelos alunos. 

 

Figura 39. Percentual de acertos da Questão 6 do Questionário Investigativo. 

 

Nessa questão os alunos tiveram 89% de percentual de acertos, 

provavelmente porque o professor já tinha realizado a discussão sobre as dúvidas 

que tiveram após as primeiras questões e esses conceitos foram aparecendo nas 

dúvidas e o professor foi sanando as dúvidas com a explicando desses conceitos. 

Foi verificado, no geral, que os alunos apresentaram um maior conhecimento 

nas questões que abordavam conceitos do dia a dia. Para as questões que 

envolviam um conhecimento mais específico eles apresentaram uma maior 

dificuldade. Neste sentido, o game tem um potencial de proporcionar uma 

abordagem de forma interativa e dinâmica sobre os conceitos apresentados. 
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4.2 Análise do Questionário Final  

   

Após a aplicação do game, foi entregue aos alunos um Questionário Final 

(Apêndice 2) contendo 5 questões (sendo 2 objetivas e 3 subjetivas), por meio do 

Google Formulário, com o intuito de avaliar indícios de aprendizagem sobre os 

conceitos de Óptica-Cores abordados durante a aplicação do game. 

Para a análise das questões subjetivas do Questionário Final foi utilizada a 

escala tipo Likert baseada em Lacerda (2008), apresentada anteriormente na 

Tabela 2. Os critérios descritos na tabela e adotados para cada tipo de resposta 

foram agrupadas como: Resposta Satisfatória (RS), Resposta Pouco Satisfatória 

(RPS), Resposta Insatisfatória (RI) e Sem Resposta (SR). 

A seguir serão apresentadas todas as questões objetivas e subjetivas, bem 

como as respostas dos alunos e os percentuais obtidos. 

 

Questão 1: (UEL/2006) A partir do século XIII, iniciando com o pensador Robert 

Grosseteste, os estudos em óptica avançaram sistemática e positivamente, 

dando origem às explicações científicas a respeito das produções de 

fenômenos e imagens, como é o caso dos estudos sobre o arco-íris e as 

lentes. Sobre o fenômeno de formação do arco-íris, considere as afirmativas 

a seguir.   

 I - O arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios de Sol 

nas gotas de chuva.      

 II - O arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água 

presentes no ar e pode ocorrer naturalmente ou ser produzido artificialmente.    

III - O arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de 

chuva.    

IV - A dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luzes 

coloridas que aparece, por exemplo, pela passagem dessa luz por gotículas de água 

ou por um prisma e cristal trigonal.  Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e III. 

b) II e IV 

c) I. II e III 

d) I, II e IV 

Resposta: Letra B 
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A Figura 40 a seguir apresenta o percentual das respostas analisadas a partir 

das respostas dos alunos. 

 

 

Figura 40. Percentual de acertos da Questão 1 do Questionário Final. 

 

Observando o gráfico acima, tivemos um percentual de acertos da ordem de 

89% por parte dos alunos, indicando indícios de aprendizagem sobre o fenômeno 

da formação do arco-íris, apesar da questão ser bastante contextualizada e com um 

nível de dificuldade maior que o das questões abordadas no Questionário 

Investigativo. 

 

Questão 2: (FUVEST/1992) Suponha que exista um outro universo no qual há 

um planeta parecido com o nosso, com a diferença que a luz visível que o 

ilumina é monocromática. Um fenômeno óptico causado por essa luz, que não 

seria observado nesse planeta seria: 

a) Refração 

b) Reflexão 

c) Difração 

d) Arco-íris 

Resposta: Letra D 

 

A seguir, a Figura 41 mostra o percentual de acertos e erros de acordo com 

as respostas dadas pelos alunos. 

  



   

 

43  

  

 

Figura 41. Percentual de acertos da Questão 2 do Questionário Final. 

 

 Devido o percentual de acertos ter sido de 100%, podemos inferir que houve 

uma forte indicação de aprendizagem sobre as características da luz visível, apesar 

da questão também ter sido mais direta. 

As próximas questões que foram aplicadas aos alunos foram de caráter 

subjetivo e suas análises estão baseadas nos critérios estabelecidos na tipologia 

usada na Tabela 2. 

 

Questão 3: Como podemos explicar a formação do arco-íris? 

Resposta: A atmosfera está mais densa, aumentado assim a quantidade de 

partículas de água na atmosfera, e estas fazem o mesmo papel que o prisma que 

Newton utilizou para verificar a decomposição da luz branca. Quando os raios de 

luz entram na gotícula (refração) sofrem uma reflexão na sua superfície interna, que 

ao sair desta muda o ângulo de incidência, ocorrendo o fenômeno da dispersão da 

luz branca. 

 

A seguir temos na Tabela 8 um resumo das respostas dadas para a Questão 

3 do Questionário Final e na Figura 42 teremos os percentuais de respostas que 

estão divididos em: Respostas Satisfatórias (RS), Respostas Pouco Satisfatórias 

(RPS), Resposta Insatisfatória (RI) e Sem Resposta (SR). 
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Tabela 8. Algumas respostas da Questão 3 do Questionário Final. 

RESPOSTAS DADAS 

Possamos dizer que é um fenômeno óptico que forma em razão da separação das cores 
que formam a luz solar. A luz do sol é uma onda de luz branca formada por várias cores, 
quando essa luz incide sobre uma gota de água os raios luminosos penetram nela e são 
refratados, sofrendo assim a dispersão. 

O arco-íris surge quando o Sol ilumina a umidade suspensa no ar, após uma chuvarada, 
por exemplo. Quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz 
branca do Sol é desviada e se decompõe nas sete cores que compõem seu espectro: 
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 

A luz branca incide sobre as gotas d'água suspensas no ar que funcionam como um 
prisma então a luz se divide em sete cores. 

 

 

 

Figura 42. Percentual de acertos da Questão 3 do Questionário Final. 

 

Como essa questão já tinha sido apresentada e discutida no Questionário 

Prévio, os alunos responderam de forma mais correta, com 56% de Respostas 

Satisfatórias e 44% de Respostas Pouco Satisfatórias, mas esse já é um bom 

resultado e apresenta indícios que o game tem uma aplicabilidade educacional para 

o ensino de conceitos relacionados a Óptica-Cores. 
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Questão 4: A dispersão da luz foi verificada por um cientista muito famoso, 

sendo comprovada com um experimento desenvolvido por ele. Qual o seu 

nome e qual foi este experimento? Quais as cores que formam seu espectro?  

Resposta: Isaac Newton, pegou um prisma totalmente polido e o colocou frente a 

um orifício que ele mesmo fizera na janela do seu quarto. Ele percebeu que a luz 

branca, proveniente do Sol se dispersava em feixes coloridos. Newton não era a 

favor da ideia de que esse colorido surgia devido a impurezas existentes no 

prisma.  Cores: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. 

 

A Tabela 9 apresenta algumas das respostas dadas para a Questão 4 e na 

Figura 43 a análise das respostas. 

 

Tabela 9. Algumas respostas da Questão 4 do Questionário Final. 

RESPOSTAS DADAS 

Newton, as cores do arco-íris que emitiram a cor branca. 

Isaac Newton com o disco de Newton. Anil, violeta, azul, vermelho, laranja, amarelo e verde. 

Dispersão da luz é a separação da luz através do sol, formando cores monocromáticas, um 
exemplo claro disso é a formação do arco-íris que é dispersão da luz do sol na água no céu 
e também quando molhamos a grama ou lavamos o carro notamos arco-íris se formando 
com a dispersão da luz na água. 

Newton foi capaz de explicar que a luz branca era, na verdade, composta por todas as 
demais cores e que essas cores eram relativas às frequências da luz. 

 

 

Figura 43. Percentual de acertos da Questão 4 do Questionário Final. 

 

Nessa questão, por ser mais trabalhosa e mais específica, os alunos 

responderam de maneira pouco satisfatória (100%). 
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Questão 5: Você conhece o disco de Newton? Explique sua finalidade. 

Resposta: Consiste em um disco colorido com as cores primárias do espectro 

visível (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Esse disco gira com 

grande velocidade e tem como objetivo mostrar a composição da luz branca. 

 

A Tabela 10 a seguir mostra algumas das respostas dadas para a Questão 5 

e na Figura 44 a análise das respostas. 

  

Tabela 10. Algumas respostas da Questão 5 do Questionário Final. 

RESPOSTAS DADAS 

Sim. É um dispositivo utilizado em demonstrações de composição de cores. 

Um disco que gira que quando ele fica girando por completo ele representa a luz branca. 

Sim, foi usado para comprovar que a "soma" das cores resultava em branco. 

Demonstrar a composição de cores. 

Tem como objetivo mostrar a composição da luz branca. 

 

 

Figura 44. Percentual de acertos da Questão 5 do Questionário Final. 

 

Nessa questão, os alunos responderam de forma Satisfatória (11%) e Pouco 

Satisfatória (89%), provavelmente por se tratar de uma questão mais específica. 

Contudo, as respostas dadas para as questões subjetivas no Questionário Final 

mostraram um aumento de Respostas Satisfatórias, demonstrando que mesmo 

para as questões mais conceituais, houve fortes indícios de aprendizagem e que o 

conhecimento foi devidamente construído durante a aplicação do game.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ensinar física para a nova geração tornou-se algo desafiador, apesar de 

muitos professores buscarem meios e recursos para motivá-los, tais como: 

simuladores, vídeos, quizzes, jogos, entre outros. Esses recursos buscam de forma 

incessante despertar o interesse espontâneo dos estudantes para estudar física. 

Como elemento agravante nesse contexto podemos apontar a precária formação 

do profissional, que na maioria das vezes não condiz com a realidade atual, pois 

grande parte dos cursos de Licenciatura em Física formam docentes utilizando uma 

metodologia tradicional, não contribuindo para a melhoria dos profissionais 

presentes em sala de aula. 

 É possível perceber que o Mestrado Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), por meio da Sociedade Brasileira de Física e da CAPES, está 

proporcionando reflexões importantes para seus protagonistas, por meio de várias 

disciplinas de formação e de metodologias aplicadas, o que possibilita que cada um 

deixe sua contribuição com inovações por meio dos Produtos Educacionais 

elaborados. Isso corrobora com investimento e capacitação dos professores de 

Física, os quais concluirão o mestrado com perfis diferenciados e mais atuantes 

estrategicamente em sala de aula. 

Para verificar o potencial deste Produto Educacional (Game), recomendamos 

outras aplicações do mesmo com outros contextos e diferentes questões, bem como 

a aplicação do Produto de forma presencial, uma vez que a presença do professor 

em sala de aula pode promover maiores discussões sobre o tema e levar outros 

elementos educacionais que podem ser somados ao game. 

Por fim, constatamos que trabalhar com ferramentas educacionais 

diferenciadas, como os games, proporciona um maior engajamento por parte dos 

alunos, além de uma turma motivada em aprender conteúdos de física, como foi 

possível constatar no fórum criado na sala de aula, apesar das aulas terem sido 

ministradas de forma remota. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 
 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

 

Esse questionário faz parte de um Produto Educacional elaborado no âmbito de uma Dissertação do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF e tem a intenção de investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. 

 

Prof. Valdenilson Santos Barbosa 

 

NOME ALUNO: ___________________________________________________________________ 

 

1. Com relação a formação do arco-íris, como pode ser explicado? 

2. O arco-íris é uma dispersão da luz branca que contém infinitas cores, mas quais as cores que 

nossos olhos conseguem observar? 

3. A luz divide-se em outras cores, dentre estas temos as que chamamos de primárias, a 

combinação destas gera as cores secundárias. Quais são as cores primárias e as secundárias. 

4. Por que o arco-íris é visto apenas quando o tempo está úmido ou chuvoso e com a presença dos 

raios solares? 

5. Newton criou um disco para estudar as cores, conhecido com disco de Newton. Qual o seu 

conhecimento acerca deste tema? 

6. (UFG GO) O arco-íris é um fenômeno óptico em que a luz solar incide nas gotículas de água 

suspensas na atmosfera, gerando as cores do espectro eletromagnético. Nesse fenômeno, em 

que ordem ocorrem os processos físicos desenvolvidos? 

a) Refração, dispersão, reflexão e refração. 

b) Dispersão, refração, reflexão e refração. 

c) Dispersão, reflexão, refração e transmissão. 

d) Refração, dispersão, transmissão e refração. 

e) Refração, reflexão, refração e dispersão. 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO FINAL  

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

Esse questionário faz parte de um Produto Educacional elaborado no âmbito de uma Dissertação do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF e tem a intenção de investigar indícios 

de aprendizagem dos conceitos abordados após aplicação do game. 

 

Prof. Valdenilson Santos Barbosa 

 

NOME ALUNO: ___________________________________________________________________ 

 

1. (UEL/2006) A partir do século XIII, iniciando com o pensador Robert Grosseteste, os estudos em óptica 

avançaram sistemática e positivamente, dando origem às explicações científicas a respeito das produções 

de fenômenos e imagens, como é o caso dos estudos sobre o arco-íris e as lentes. Sobre o fenômeno de 

formação do arco-íris, considere as afirmativas a seguir.   

 I - O arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios de Sol nas gotas de chuva.      
 II - O arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes no ar e pode 

ocorrer naturalmente ou ser produzido artificialmente.    
III - O arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de chuva.    
IV - A dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luzes coloridas que aparece, por 

exemplo, pela passagem dessa luz por gotículas de água ou por um prisma e cristal trigonal.  Estão corretas 
apenas as afirmativas: 

 

a) I e III. 
b) II e IV 
c) I. II e III 
d) I, II e IV 

 

2. (FUVEST/1992) Suponha que exista um outro universo no qual há um planeta parecido com o nosso, com 

a diferença que a luz visível que o ilumina é monocromática. Um fenômeno óptico causado por essa luz, 

que não seria observado nesse planeta seria: 

a) Refração 
b) Reflexão 
c) Difração 
d) Arco-íris 

 

3. Como podemos explicar a formação do arco-íris? 

4. A dispersão da luz foi verificada por um cientista muito famoso, sendo comprovada com um experimento 

desenvolvido por ele. Qual o seu nome e qual foi este experimento? Quais as cores que formam seu 

espectro? 

5. Você conhece o disco de Newton? Explique sua finalidade. 
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APÊNDICE 3 – FUNCIONAMENTO DO GAME 

 

Nesta seção são apresentadas algumas considerações sobre o 

funcionamento do game Reinos da Luz, que foi desenvolvido como Produto 

Educacional para obtenção de título de Mestrado em Ensino de Física. O programa 

é de livre distribuição e uso, podendo ser instalado no celular, bem como pode ser 

distribuído livremente. As descrições feitas a seguir têm a intenção de auxiliar os 

docentes interessados em utilizar o game em suas aulas. 

Requisitos Mínimos 

1) Versão mínima do Android 4.4. 

Download e instalação 

1) Acessar o site do MNPEF-Polo11; 

2) Baixar o arquivo do game Reinos da Luz; 

3) Permitir a instalação do App desconhecido (verificar o modelo do aparelho para saber como 

permitir a instalação);  

4) Verificar se o celular tem espaço suficiente para instalar o App; 

5) Clicar em instalar o aplicativo. 

Recursos e Ferramentas 

Ao iniciar o game aparece uma tela com cinco reinos para o jogador, com 

apenas um habilitado (Figura 45). O quinto reino não tem missão, é usado para a 

finalização da jornada. 

 

 

Figura 45. Mapa do game. 
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Clicando no primeiro botão, terá acesso a primeira fase (Figura 46), onde 

nesta tela consta dois botões no lado esquerdo, e dois no lado direito, cada botão 

tem a seguinte funcionalidade: 

1) Movimenta o personagem para a esquerda; 

2) Movimenta o personagem para a direita; 

3) Botão de interação com os objetos; 

4) Botão de pulo. 

 

Figura 46. Primeira fase do jogo. 

 

Ao movimentar o personagem e aproximá-lo de algum objeto que permita 

interação, será acionado um balão (Figura 47). Neste momento o jogador deve clicar 

no botão interação. 

 

Figura 47. Indicação de interação. 

 

Nesta fase o jogador deve interagir com a raposa (Figura 48), onde explicará 

o enredo do jogo e será submetido ao primeiro desafio (Figura 49). Seguindo para 

a direita o personagem encontra mais dois objetos de interação, um baú, onde ao 
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interagir com este terá acesso às informações sobre o experimento que Newton 

realizou para verificar a dispersão da luz branca, bem como a pista para encontrar 

o tesouro que desapareceu (Figuras 50 e 51). Por fim, deve interagir com a placa 

para retornar ao mapa (Figura 52).  

Se o desafio e as interações foram cumpridos com êxito o segundo reino 

deverá ser habilitado no mapa (Figura 53). 

 

Figura 48. Interação com a raposa. 

 

Figura 49. Primeiro desafio. 

 

 Figura 50. Interação com o baú. 
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Figura 51. Primeiro desafio. 

 

Figura 52. Interação com a placa. 

 

Figura 53. Mapa com segundo reino habilitado. 

 

Clicando no segundo botão, terá acesso ao segundo reino (Figura 54), onde 

inicialmente aparece duas placas cada uma com uma seta indicando as direções 

opostas. A que está com sentido para a direita indica que retorna ao mapa, a outra 

indica o caminho que o jogador deverá seguir para encontrar o prisma, como 

solicitado na primeira fase (Figura 55), obtendo informações, bem como a pista para 
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o próximo reino e será submetido ao desafio (Figuras 56 e 57). Após concluído o 

desafio de coletar as sete joias, o jogador deve interagir com a placa saída para 

retornar ao mapa, onde o próximo reino estará habilitado (Figura 58). 

 

 

Figura 54. Segundo reino e indicação do caminho a seguir. 

 

 

Figura 55. Interagindo com o prisma. 

 

Figura 56. Informações encontradas no prisma. 
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Figura 57. Desafio das cores. 

 

Figura 58. Mapa com o terceiro reino habilitado. 

 

Acessando o terceiro reino, o jogador se depara com duas setas, uma indica 

a saída (retorno ao mapa) e a outra indica a direção que deve seguir (Figura 59). 

Iniciando a fase, o jogador deve encontrar na cena o disco de Newton que está na 

parte superior das plataformas (Figura 60). Interagindo com o objeto, obtém 

informações sobre o disco de Newton (Figura 61), bem como a pista para a próxima 

fase (Figura 62), e um botão para acessar o desafio (Figura 63).  Ao clicar no botão 

desafio o jogador terá acesso a Roleta do Conhecimento (Figura 64). Clicando no 

botão girar roleta será escolhido uma pergunta sobre o assunto abordado (Figura 

65). Após o término desta fase com êxito, o jogador deve interagir com a seta de 

saída para retornar ao mapa com o próximo reino habilitado (Figura 66). 
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Figura 59. Setas direcionais. 

 

Figura 60. Encontrando o disco de Newton. 

 

 

Figura 61. Explicação do disco de Newton. 
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Figura 62. Cores primárias. 

 

 

Figura 63. Acesso ao desafio. 

 

 

Figura 64. Desafio Roleta do Conhecimento. 
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Figura 65. Desafio do terceiro reino. 

 

Figura 66. Mapa com o quarto reino habilitado. 

 

Clicando no botão de número 4, o jogador acessará o quarto reino (Figura 

67) e deve seguir a seta que está apontando no sentido da esquerda, pois a outra 

retorna ao mapa. Direcionando-se para a parte inferior deste mundo, Kaluanã deve 

interagir com o personagem da cor vermelha da cena (Figura 68), onde conseguirá 

obter informações e será submetido a um desafio (Figura 69). Concluído o desafio 

deste reino, o jogador deve ir a placa de saída para retornar ao mapa, com o próximo 

reino habilitado (Figura 70). 
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Figura 67. Quarto reino. 

 

 

Figura 68. Interação com o personagem vermelho. 

 

 

Figura 69. Desafio do quarto reino. 
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Figura 70. Mapa para o final da jornada. 

 

Clicando no botão de número 5, o jogador terá acesso ao final de nossa 

jornada (Figura 71), o Kaluanã deve seguir o sentido da seta que aponta para a 

direita e encontrar o objeto que contém as cores primárias gravadas nele (Figura 

72), obtendo informações sobre as cores secundárias, e finalizando a jornada de 

nosso nobre guerreiro (Figura 73). 

 

 

Figura 71. Acesso ao final do jogo. 
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Figura 72. Interação com o objeto. 

 

 

Figura 73. Final do jogo. 
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ANEXO 1 – Sprites, Assets e Tilesets utilizados com licença 

 

Sprites 2D utilizados 

 

Licença – Produtos Premium 
Sujeito à sua conformidade com os termos e condições destes Termos, a CraftPix 

concede uma licença limitada, não exclusiva e intransferível para todos os recursos 
adquiridos na loja CraftPix sem o direito de sublicenciar o conteúdo. 

 Você pode usar, copiar, adaptar, modificar, preparar trabalhos derivados com base 
em todos os ativos adquiridos; 

 Você pode usar nossos recursos do jogo quantas vezes quiser; 

 A distribuição de arquivos de origem NÃO é permitida; 

 Você pode vender e distribuir jogos com nossos ativos. 

PROIBIDO 
 NÃO é possível revender os arquivos de origem da arte (PNG, JPG, EPS, Adobe 

Illustrator etc.) ou uma versão ligeiramente modificada da arte. Você não pode 
redistribuir a arte ou a versão modificada da arte de uma maneira que torne alguns 
ou todos os arquivos de arte utilizáveis por outro usuário final por meio do aplicativo. 
Por exemplo, um aplicativo que usa a arte como parte do jogo é bom. Um aplicativo 
que permite ao usuário salvar ou exportar uma versão modificada do trabalho 
artístico não é adequado. 
 

Licença – Produtos Gratuitos 
 Você tem permissão para usar os recursos em qualquer número de projetos 

pessoais e comerciais para você ou um cliente. 

 Você pode modificar os recursos de acordo com seus requisitos e incluí-los em 
trabalhos como projetos de jogos, elementos para sites, aplicativos, materiais 
impressos e outros. 

 Você pode vender e distribuir jogos com nossos ativos. 

Nenhuma atribuição ou link para este site é necessária, no entanto, qualquer 
crédito será muito apreciado. 

PROIBIDO 
 NÃO é possível revender os arquivos de origem da arte (PNG, JPG, EPS, Adobe 

Illustrator etc.) ou uma versão ligeiramente modificada da arte. Você não pode 
redistribuir a arte ou a versão modificada da arte de uma maneira que torne alguns 
ou todos os arquivos de arte utilizáveis por outro usuário final por meio do aplicativo. 
Por exemplo, um aplicativo que usa a arte como parte do jogo é bom. Um aplicativo 
que permite ao usuário salvar ou exportar uma versão modificada do trabalho 
artístico não é adequado. 
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Se você tiver alguma dúvida sobre a Licença, sinta-se à vontade para usar o 
Suporte. 

 
Pacotes de Assets utilizados 

 

LICENSE CERTIFICATE: Envato Market Item 
This document certifies the purchase of: 
ONE REGULAR LICENSE 
as defined in the standard terms and conditions on Envato Market. 
Licensor's Author Username: 
Redgear 
Licensee: 
V&M 
Item Title: 
2D Pixel Art Bundle Pack 
 Item URL: 
https://graphicriver.net/item/2d-pixel-art-bundle-pack/11720612 
Item ID: 
11720612 
Item Purchase Code: 
4315611c-34e3-4975-b0cb-29e82c2af5f8 
Purchase Date: 
2020-07-22 11:32:43 UTC 
For any queries related to this document or license please contact Help Team via 
https://help.author.envato.com 
Envato Pty. Ltd. (ABN 11 119 159 741) 
PO Box 16122, Collins Street West, VIC 8007, Australia 
THIS IS NOT A TAX RECEIPT OR INVOICE  

 

Licença 

1) A Licença Regular concede a você, comprador, uma licença mundial contínua e não 
exclusiva para fazer uso do trabalho digital (Item) que você selecionou. Leia o restante 
desta licença para obter os detalhes que se aplicam ao seu uso do Item, bem como as 
Perguntas frequentes (que fazem parte desta licença). 

2) Você está licenciado para usar o Item para criar um único Produto Final para você ou 
para um cliente (um "aplicativo único"), e o Produto Final pode ser distribuído 
gratuitamente. 

3) Um produto final é uma das seguintes coisas, ambas exigindo uma aplicação de 
habilidade e esforço. 

a) Para um Item que é um modelo, o Produto Final é uma implementação 
personalizada do Item. Por exemplo: o item é um tema de site e o produto final 
é o site final personalizado com seu conteúdo. 

b) Para outros tipos de Item, um Produto Final é um trabalho que incorpora o 
Item, além de outras coisas, para que seja maior no escopo e diferente na 
natureza que o Item. Por exemplo: o item é um gráfico de botão e o produto 
final é um site. Consulte as Perguntas frequentes para obter exemplos e 
informações sobre produtos finais e o requisito de aplicativo único. 

https://craftpix.net/support/
https://graphicriver.net/item/2d-pixel-art-bundle-pack/11720612
https://help.author.envato.com/
https://graphicriver.net/licenses/faq
https://graphicriver.net/licenses/faq
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Coisas que você pode fazer com o Item 

4) Você pode criar um produto final para um cliente e pode transferir esse único produto 
final para o seu cliente por qualquer taxa. Esta licença é então transferida para o seu 
cliente. 

5) Você pode fazer qualquer número de cópias do único produto final, desde que o 
produto final seja distribuído gratuitamente. 

6) Você pode modificar ou manipular o item. Você pode combinar o item com outros 
trabalhos e fazer um trabalho derivado dele. Os trabalhos resultantes estão sujeitos 
aos termos desta licença. Você pode fazer isso desde que o Produto Final que você 
criar seja um que seja permitido pela cláusula 3. Por exemplo: você pode licenciar um 
modelo de folheto, incluir suas próprias fotos, modificar o layout e imprimi-lo para 
promover seu evento. 
 

Coisas que você não pode fazer com o Item 
7) Você não pode vender o produto final, exceto para um cliente. (Se você ou seu cliente 

quiser vender o produto final, precisará da licença estendida.) 
8) Você não pode redistribuir o item como estoque, em uma ferramenta ou modelo ou 

com arquivos de origem. Você não pode fazer isso com um item por si só ou com outros 
itens, e mesmo se você modificar o item. Você não pode redistribuir ou disponibilizar o 
Item como está ou com modificações superficiais. Essas coisas não são permitidas, 
mesmo se a redistribuição for Gratuita. Se você é um autor do Envato, pode usar outros 
itens na visualização do seu item sem uma licença, sob condições. Consulte as 
perguntas frequentes sobre licenciamento de autores. Por exemplo: você não pode 
comprar um modelo HTML, convertê-lo em um tema WordPress e vendê-lo ou entregá-
lo a mais de um cliente. Você não pode licenciar um item e disponibilizá-lo no estado 
em seu site para que seus usuários façam o download. 

9) Você não pode usar o Item em nenhum aplicativo, permitindo que um usuário final 
personalize um produto digital ou físico para suas necessidades específicas, como um 
aplicativo "sob demanda", "feito sob encomenda" ou "construa você mesmo". Você 
pode usar o Item dessa maneira apenas se adquirir uma licença separada para cada 
produto final que incorpore o Item criado usando o aplicativo. Exemplos de aplicativos 
"sob demanda", "sob encomenda" ou "construa você mesmo": criadores de sites, 
aplicativos de apresentação de slides "crie seus próprios" e geradores de cartões 
eletrônicos. Você precisará de uma licença para cada produto criado por um cliente ou 
entre em contato na Central de Ajuda para discutir. 

10) Embora você possa modificar o item e, portanto, excluir componentes indesejados 
antes de criar seu único produto final, não é possível extrair e usar um único 
componente de um item de forma independente. Por exemplo: você licencia um tema 
de site contendo ícones. Você pode excluir ícones indesejados do tema. Mas você não 
pode extrair um ícone para usar fora do tema. 

11) Você não deve permitir que um usuário final do Produto Final extraia o Item e use-o 
separadamente do Produto Final. 

12) Você não pode usar um item em um logotipo, marca comercial ou marca de serviço. 
Procurando um logotipo? Veja nossa seção de logotipos do GraphicRiver, que possui 
sua própria licença. 
 

Outros termos da licença 
13) Para alguns itens, um componente do item será fornecido pelo autor de outro local e 

termos de licença diferentes podem ser aplicados ao componente, como a licença de 
outra pessoa ou uma licença de código-fonte aberto ou creative commons. Nesse caso, 
o componente será identificado pelo autor na página de descrição do item ou nos 
arquivos baixados do item. A outra licença será aplicada a esse componente em vez 
desta licença. Esta licença será aplicada ao restante do item. Por exemplo: Um tema 
pode conter imagens licenciadas sob uma licença Creative Commons CCBY. A licença 

https://graphicriver.net/licenses/faq#faq-section-author
http://help.market.envato.com/hc/en-us
http://graphicriver.net/category/logo-templates
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CCBY se aplica a essas imagens específicas. Esta licença se aplica ao restante do 
tema. 

14) Para alguns itens, uma Licença Pública Geral GNU (GPL) ou outra licença de código 
aberto se aplica. A licença de código aberto se aplica das seguintes maneiras: a) 
Alguns itens, mesmo que totalmente criados pelo autor, podem estar parcialmente 
sujeitos à licença de código aberto: uma 'licença dividida' se aplica. Isso significa que 
a licença de código aberto se aplica a uma extensão determinada pelos termos da 
licença de código aberto e pela natureza do Item, e essa licença se aplica ao restante 
do Item. O licenciamento de código aberto e outro tipo de divisão é relevante para 
temas e plug-ins para WordPress e outras plataformas de código aberto. Nos casos 
em que o licenciamento dividido se aplica, isso é observado nos arquivos de download 
do item: para obter mais informações, consulte este artigo da Central de Ajuda. b) Para 
alguns itens, o autor pode ter escolhido aplicar uma licença GPL a todo o item. Isso 
significa que a licença GPL relevante será aplicada a todo o Item, em vez desta licença. 
Quando um item estiver inteiramente sob uma licença GPL, ele será identificado como 
um item GPL e a licença anotada nos arquivos de download: para obter mais 
informações, consulte as Perguntas frequentes. 

15) Você só pode usar o item para fins legais. Além disso, se um item contiver uma imagem 
de uma pessoa, mesmo que o item seja liberado pelo modelo, você não poderá usá-lo 
de maneira a criar uma identidade falsa, implicar o endosso pessoal de um produto 
pela pessoa ou de uma maneira que é difamatório, obsceno ou degradante ou 
relacionado a assuntos sensíveis. Para mais informações sobre assuntos delicados, 
consulte nossas Perguntas frequentes. 

16) Os itens que contêm versões digitais de produtos reais, marcas comerciais ou outras 
propriedades intelectuais pertencentes a terceiros não foram liberados. Esses itens são 
licenciados apenas com base no uso editorial. É de sua responsabilidade considerar 
se o uso desses itens requer autorização e, em caso afirmativo, obter essa autorização 
do proprietário dos direitos de propriedade intelectual. 

17) Esta licença se aplica em conjunto com os Termos do Envato Market para o uso do 
Envato Market. Se houver uma inconsistência entre esta licença e os Termos do 
Mercado Envato, esta licença será aplicada na medida necessária para resolver a 
inconsistência. 

18) Esta licença pode ser rescindida se você a violar. Se isso acontecer, você deve parar 
de fazer cópias ou distribuir o Produto Final até remover o Item. 

19) O autor do item mantém a propriedade do item, mas concede a você a licença nesses 
termos. Esta licença é entre o autor do item e você. A Envato Pty Ltd não faz parte 
desta licença ou de quem lhe concede a licença. 
 

Definições 

Termo usado Significado 

Produto final Veja a cláusula 3 desta licença. 

Livre Nenhuma taxa é paga pelo usuário final para acessar o Produto Final. O produto 

final não é vendido. Nenhuma taxa é paga para assinar um serviço que inclui o 

Produto Final (por exemplo, uma taxa de inscrição no site). 

Vender ou vender Venda, licencie, sublicencie ou distribua por qualquer tipo de taxa ou encargo 

 

http://support.envato.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/428
https://graphicriver.net/licenses/faq##what-does-100-gpl-on-an-item-mean
https://graphicriver.net/licenses/faq
https://graphicriver.net/legal/marketplace
https://graphicriver.net/legal/marketplace

