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Resumo: Com o avanço da tecnologia as inovações das interfaces digitais têm crescido de forma significativa, 

possibilitando a aplicação de diferentes tipos softwares em diferentes meios. Um exemplo é a aplicação de jogos 

digitais na educação, onde os mesmos têm se mostrado ferramentas promissoras nesta área, aumentando o 

engajamento dos alunos e tornando o ato de aprender mais atraente. Apesar dos benefícios ainda existem 

desafios em produzir jogos digitais para a educação como equilibrar as áreas do entretenimento e pedagógica e 

verificar se o aluno entende as informações transmitidas pelo jogo ou demonstra alguma dificuldade ao interagir 

com o mesmo. Este produto tem como objetivo auxiliar o ensino dos fundamentos do funcionamento de 

computadores para alunos do ensino fundamental. Assim, será aplicada uma avaliação heurística sobre a 

interface do jogo pedagógico desenvolvido para, a partir destas avaliações determinar quais elementos da 

interface contribuem para a efetividade dos jogos digitais na educação, de modo que o jogo ensine sem deixar de 

ser divertido. 
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NOME DO PROJETO 

Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Museu da computação UEPG. 

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade em geral. Alunos do ensino fundamental de escolas públicas e 

privadas. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos objetivos do projeto de extensão Museu Virtual do Museu da Computação 

da UEPG é desenvolver ferramentas pedagógicos digitais (aplicativos como software 

educativo, jogos digitais, sítios, interfaces para outros aplicativos, entre outros para diversas 

plataformas). Neste sentido, este artigo descreve o desenvolvimento de um jogo para o Museu 

Virtual bem como seus resultados preliminares obtidos em oficinas com a comunidade. 

Com o surgimento de novas tecnologias, a inovação das interfaces digitais vem 

crescendo de forma significativa, possibilitando a aplicação de diferentes tipos de softwares 

em diversos meios com objetivos distintos. Um exemplo muito claro é a aplicação de jogos 

digitais na educação, com o intuito de auxiliar na aprendizagem. 

As interfaces são responsáveis por viabilizar o processo de comunicação realizada 

entre o usuário e o computador, mas esta é uma área da interação humano e computador 

(IHC) que possui dificuldade em acompanhar o desenvolvimento tecnológico (OLIVEIRA, 

2010).  

Os jogos digitais são uma nova forma de entretenimento e diversão, 

disponibilizados em diferentes plataformas, como computadores, celulares e consoles 

(SILVA, COSTA, 2013). A utilização de jogos no aprendizado pode enriquecer o ato de 

aprender, tornando-o mais atraente, criativo e interessante, podendo servir como um ponto de 

partida para que o alunos possam ampliar os seus conhecimentos além da sala de aula, 

fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e transformador (GRITTI, 

VIEIRA, 2014). 

Segundo Savi e Ulbricht (2008), um aspecto que pode inibir a aplicação de jogos 

digitais na educação é não saber como avaliar o progresso da aprendizagem, ou seja, somente 

aplicar as atividade com jogos digitais não é o bastante para o professores, é necessário 
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verificar se os alunos estão atingindo os objetivos propostos e fornecer algum tipo de 

feedback para eles. Também existe a dificuldade de equilibrar os aspectos pedagógicos e de 

entretenimento ao desenvolver um jogo voltado a educação. 

Com isso é importante que as interfaces de jogos digitais desenvolvidos para a 

educação, sejam avaliadas para comprovar a sua efetividade, verificando se conseguem 

ensinar o conteúdo proposto sem abrir mão da diversão.  

OBJETIVOS 

• Desenvolver um jogo digital pedagógico que auxilie no ensino do funcionamento dos 

principais componentes de hardware do computador, para crianças do 4º ao 8º ano. 

• Avaliar como os elementos da interface do jogo digital desenvolvido podem auxiliar 

no ensino e aprendizagem dos fundamentos do funcionamento do computador. 

METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um jogo utilizando a ferramenta de desenvolvimento Unity, com o 

objetivo de ensinar ao jogador o propósito dos componentes básicos para o funcionamento do 

computador, voltado para crianças do 4º  ao 8º  ano. Após o desenvolvimento ter sido 

concluído foi realizado um evento online onde o jogo foi enviado aos avaliadores junto de um 

questionário, para a execução de uma avaliação heurística da interface do jogo desenvolvido, 

com base nas heurísticas elaboradas por Souza e Souto (2015). Os avaliadores foram 

selecionados entre os alunos do quarto ano do curso de Engenharia de Software. 

RESULTADOS 

Ao desenvolver a interface do jogo, houve o cuidado de adequar o mesmo as 

habilidades cognitivas do público-alvo de acordo com a idade. Segundo Papalia e Feldman 

(2013), crianças começa a desenvolver a capacidade de abstração a partir dos 11 anos, desse 

modo buscou-se repassar todas as informações do jogo de forma literal, sempre apresentando 

ilustrações representativas ao jogador, como é demonstrado nos itens A e B da figura 1. 

Após jogarem o jogo, os avaliadores foram orientados a responderem o questionário, 

onde o mesmo tem o objetivo de coletar informações sobre a avaliação das heurísticas e 

experiência do jogador.  
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Todos os avaliadores declararam que o jogo apresenta todas as informações 

necessárias para jogar, não sendo necessário consultar nenhum material externo. Também não 

foi reportado nenhum problema quanto ao feedback do jogo, deixando claro a explicação 

sobre os itens coletados pelo jogador, que neste caso são as peças do computador como é 

demonstrado no item B da figura 1. Os avaliadores também declararam que o objetivo do jogo 

ficou claro na primeira vez que jogaram. 

Figura 1 - Telas do jogo 

 

Legenda: A imagem mostr duas telas do jogo desenvolvido, no item A é apresentada a tela de “Como 

Jogar”, no item B é apresentada a fase principal do jogo com o feedback ao jogador após coletar uma 

peça. 

Referente a liberdade do jogador enquanto joga, um dos avaliadores contatou que 

durante a cena em que é passada a missão para o jogador não é possível pausar ou sair do 

jogo, obrigando o jogador a finalizar o diálogo até que possa interromper o jogo. 

No jogo foram usadas algumas peças intrusas, que não fazem parte do computador 

para o jogador evitar de coletar, um dos avaliadores ressaltou que mesmo erradas deveriam 

ser coisas ligadas a tecnologia para manter a identidade visual do jogo. Sobre a navegação, 

outro avaliador sugeriu permitir que o usuário passe pelos diálogos usando um botão e não 

somente acionando a tecla “F”, como é atualmente.  

Todos os avaliadores declararam que o jogo e suas atividades são divertidas e 

educativos, principalmente para o público-alvo que o mesmo foi desenvolvido. Entretanto um 

dos avaliadores ressaltou o fato do jogo ter somente uma fase, pode tornar a atividade um 

pouco repetitiva. 

Sobre o visual e a história do jogo, todos os avaliadores demonstraram uma reação 

positiva, relatando que o jogo possui um visual agradável e uma história que mesmo simples é 

interessante. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

5 

Sobre as informações textuais apresentadas pelo jogo, todos os avaliadores 

consideraram as mesmas importantes, apesar de haver recomendações que permitam o 

jogador pular a introdução diretamente para a fase jogável. 

Durante a avaliação foram identificados alguns comportamentos que poderiam 

induzir o jogador a um erro, como a falta de pontuação em uma frase de conclusão do jogo e a 

falta de um indicativo em que a fase da coleta das peças foi finalizada. 

Também foram coletadas outras recomendações de melhorias durante a avaliação 

como, um cuidado com a parte sonora do jogo colocando sons em cenas que não possui, 

indicativos dos possíveis caminhos que o jogador pode percorrer, disponibilizar mais de uma 

vida para o jogador e inserir alguns inimigos ao cenário, para complementar a narrativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da avaliação heurística, ficou claro que o repasse de informações de forma 

literal, usando imagens para complementar a informação escrita, contribuiu de forma 

significativa para a transmissão da mensagem para o jogador deixando a comunicação mais 

eficiente e clara. 

A avaliação também demonstrou que a forma que o conteúdo voltado a aprendizagem 

é apresentado (demonstrado no item B da Figura 1), não faz com que o jogo fique chato ou 

desinteressante, ou seja, não compromete o engajamento do jogador. Isso faz que o jogo seja 

divertido mesmo que tenha o objetivo de ensinar o jogador. 

Com o objetivo de melhorar o jogo desenvolvido, os comportamentos identificados do 

que podem induzir o jogador a um erro, serão tratados para que não prejudique a experiência 

do jogador. Além dos erros, também serão consideradas algumas melhorias sugeridas pelos 

avaliadores, como a possibilidade de pular as cenas de diálogo para o jogador ser direcionado 

diretamente para a cena jogável. 

Levando as opiniões dos avaliadores em conta, para pesquisas futuras sobre o jogo 

desenvolvido seria relevante expandir o seu número de fases, possibilitando também a 

expansão do conteúdo abordado para outras áreas da informática, como o descarte consciente 

de dispositivos eletrônicos. Além disso, seria importante explorar novos elementos de 

interface de jogos digitais com o objetivo de comprovar sua eficiência. 
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