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RESUMO 
 

Uma das principais dificuldades na concepção de um software e/ou jogo 

educativo refere-se as diferentes perspectivas dos profissionais envolvidos. A 

incompreensão da equipe multidisciplinar acerca das perspectivas entre as 

áreas de Computação e Educação podem desfavorecer a concepção de um 

projeto comum.  Associada a este desafio, identifica-se que a maioria dos jogos 

educativos quando atendem a sua principal característica que é a ludicidade, 

deixam a desejar na questão pedagógica. Por isso, se faz importante montar 

equipes multidisciplinares a fim de desenvolver jogos educativos para mediar 

aulas de ciências, enquanto ministrados assuntos sobre educação ambiental.  

Cita-se a educação ambiental, por conta dos problemas ambientais vivenciados 

atualmente e por acreditar-se que o lúdico contido nos games pode contribuir 

para formação de indivíduos comprometidos com a sustentabilidade ambiental.  

Para tanto, esta pesquisa busca descrever o desenvolvimento de um jogo 

educativo que objetiva mediar o ensino de assuntos relacionados à educação 

ambiental, com isso, enfatizar os aspectos técnicos e pedagógicos acatados 

durante a confecção do mesmo. Nesta perspectiva é feita uma análise de 

softwares educativos com ênfase em problemas ambientais; uma apreciação do 

trabalho interdisciplinar presente durante a produção do jogo; uma descrição 

das questões pedagógicas e computacionais indagadas durante o processo de 

desenvolvimento; uma identificação das limitações e uma validação com 

usuários reais. Portanto, espera-se através deste estudo confirmar a importância 

de se montar equipes interdisciplinares para produzir softwares educativos, 

bem como identificar os aspectos relevantes do ponto de vista de ambas as áreas 

para produzir jogos eletrônicos educativos para educação ambiental.  

 

Palavras-chave: Jogos eletrônicos educativos, educação ambiental, processo 

de desenvolvimento. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

One of the main difficulties in designing a software and / or educational game 

refers to the different perspectives of the professionals involved. A 

multidisciplinary team of misunderstanding about the prospects of the areas of 

Computing and Education can not favor the concept of a common project. 

Associated with this challenge, it is identified that the majority of educational 

games when they meet their main characteristic is that playfulness, fall short in 

pedagogical issue. Therefore, it is important to assemble multidisciplinary 

teams to develop educational games to mediate science classes as taught 

subjects on environmental education. Cites to environmental education, due to 

the environmental problems currently experienced and believe that the play 

contained in the games can contribute to formation of individuals committed to 

environmental sustainability. To this end, this research aims to describe the 

development of an educational game that aims to mediate the teaching of 

subjects related to environmental education, therefore, emphasize technical and 

pedagogical aspects heeded during the making of it. From this perspective an 

analysis of educational software with an emphasis on environmental issues is 

made; an appreciation of interdisciplinary work present during the production 

of the game; a description of teaching and computational issues inquired during 

the development process; identification of constraints and validation with real 

users. Therefore, it is hoped through this study confirm the importance of 

assembling interdisciplinary teams to produce educational software, as well as 

identify relevant aspects from the point of view of both areas to produce 

educational video games for environmental education. 

 

Keywords: educational electronic games, environmental education, the 

development process.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nossa sociedade, desde os primórdios, tem passado por várias 

modificações sociais, ambientais, culturais e econômicas. Conforme análise das 

últimas décadas, as mudanças que acontecem em nosso meio, grande parte é 

reflexo das inovações tecnológicas, como celular e sua multifuncionalidade, 

computador e internet, dentre outras. 

Neste contexto de mudanças, é inegável o potencial das Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC’s como contribuição para o processo de 

ensino-aprendizagem. Defende-se que o objetivo da escola é preparar os jovens 

(nativos digitais) para exercerem cargos nos mais diversos setores da sociedade 

moderna e tal preparação exige aguçar nos alunos competências antes não 

necessárias, como raciocínio lógico e um pensamento inovador. Vários eventos 

como, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE 

tem promovido reflexões sobre o uso das tecnologias no âmbito escolar. 

Sabe-se que a utilização da tecnologia na sala de aula, apesar de 

amplamente discutida, esta ainda se depara com dificuldades de inserção por 

diversos motivos. Dentre eles, destacam-se a falta de infraestrutura e 

conhecimento tecnológico por parte dos educadores ALVES (2009) e ODORICO 

(2012). Entretanto, essa realidade está sendo gradativamente modificada. 

Segundo GOMES (2012) até 2017 as ferramentas tecnológicas farão parte do 

cotidiano escolar com mais frequência, dentre elas destacam-se os jogos 

eletrônicos educativos, considerados uma ferramenta lúdica para mediar o 

processo de ensino-aprendizagem. No mesmo sentido, ROWLAND (2013), 

criador do site Mangahight de jogos online de matemática, defende que por 

meio dos jogos os índices de aprendizagem de conceitos matemáticos melhoram 

significantemente. 

Em meio a esse panorama é relevante mencionar uma pesquisa divulgada 

pelo SEBRAE (2012) em que coloca o Brasil como quarto maior mercado de 

jogos digitais do mundo, com cerca de 35 milhões de usuários. Percebe-se que 

os games fazem parte do cotidiano da geração atual. A ludicidade é um dos 

elementos que desafia e motiva os jogadores, em especial as crianças deixando-

as imersas no mundo fictício criado pelos jogos. Segundo VYGOTSY (1989), o 
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ato de jogar estimula a criatividade, a concentração e potencializa o poder 

cognitivo, tendo assim, um papel importante para o desenvolvimento da 

criança. 

Embora o crescimento da indústria de jogos eletrônicos tem sido elevado, 

observa-se que uma grande maioria dos jogos não são desenvolvidos com o 

propósito de promover a construção do conhecimento. Por sua vez, jogos 

eletrônicos quando classificados como educativos, possuem características 

inerentes dos jogos convencionais como em ser lúdico e desafiador e mesmo 

assim abordar questões pedagógicas. A maioria dos jogos eletrônicos educativos 

disponíveis, quando abordam corretamente os aspectos pedagógicos, perdem a 

ludicidade, principal marca dessa modalidade de software. É importante 

destacar que ludicidade segundo SÁ (2004) é um ato de liberdade, momento em 

que se fazem coisas de maneira despretensiosas e descontraídas.  

Neste sentido, GUEDES (2004) destaca que para obter uma aplicação 

educativa de qualidade é necessário que o processo de desenvolvimento seja 

interdisciplinar, ou seja, que envolva diferentes profissionais de áreas como a 

Educação e Computação. No entanto, acredita-se que a participação de 

diferentes profissionais no processo de desenvolvimento não seja uma tarefa 

fácil devido as diferentes perspectivas. A questão da incompreensão das 

perspectivas entres eles, como ao comparar um programador à um pedagogo, 

por exemplo, pode desfavorecer a concepção de um projeto em comum, seja ele 

um software ou jogo educativo.  

Segundo Tchounikine (2010) as preocupações acerca da concepção de um 

software educacional não devem ser separadas entre educacionais e 

tecnológicas. O autor destaca que a maior importância deve ser dada às 

dimensões de ensino pois defende que a tecnologia deve se adaptar as 

necessidades pedagógicas, e não o contrário.  

 Ao considerar este contexto, a pesquisa preocupa-se em responder a 

problemática que refere-se a como desenvolver um software educativo de 

qualidade considerando as perspectivas técnicas e pedagógicas, de modo a 

facilitar a aprendizagem de conceitos associados a problemas ambientais? 

 



15 
 

O objetivo desta pesquisa é descrever o processo de desenvolvimento de 

um software educativo para conscientização ambiental, de modo a considerar as 

perspectivas técnicas e pedagógicas envolvidas durante sua concepção.  

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

Ao considerar a ideia de que o contexto escolar deve se manter 

contextualizado ao momento atual da sociedade, evidencia-se a importância da 

adoção da tecnologia como auxílio ao processo de ensino aprendizagem. Em 

meio a tal panorama, os jogos eletrônicos educativos são instrumentos capazes 

de resgatar a vontade de aprender da atual geração, além de cooperar para o 

desenvolvimento lógico e perceptivo dos alunos. Defende-se que jogos de 

Ciências, voltados à conscientização ambiental, tem forte potencial para mediar 

à aprendizagem neste aspecto.  

A ludicidade, como fator destacado por pesquisadores de Educação e 

Psicologia, evidencia que o aluno, enquanto imerso no mundo lúdico, 

desenvolve aptidões importantes para seu intelecto, inclusive o raciocínio 

lógico.  A relação da ludicidade e aprendizagem devem ser consideradas em 

concepções de jogos educativos.  Torna-se clara a relevância quanto à discussão 

de diferentes aspectos nesta concepção, além de estruturar equipes 

interdisciplinares. Neste caso, defende que grau de importância dos 

profissionais da Computação e Educação tornam-se equivalentes. Ao considerar 

as diferentes variáveis durante a concepção jogos eletrônicos educativos, 

acredita-se que apesar da dificuldade de vincular professores e desenvolvedores 

nesse processo cita-se como elemento motivador para essa prática as previsões 

tecnológicas para a Educação associada a necessidade em desenvolver softwares 

educativos de qualidade. 

Esta pesquisa destaca que a escola tem o papel de formar cidadãos e esta 

deve manter-se contextualizada com a realidade ambiental, favorecendo a 

aprendizagem de conceitos associados à preservação do meio ambiente. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), a educação 

ambiental é elemento essencial aos currículos de ciências naturais do 3º e 4º 
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ciclo do ensino fundamental, pois se faz necessário educar indivíduos focados 

em manter o planeta sustentável. Neste aspecto, acredita-se que jogos para 

ensino de ciências são indispensáveis para auxiliar os professores durante suas 

aulas, incentivando uma aprendizagem intrínseca. 

Ao refletir quanto a contribuição da adoção tecnologia para o incentivo a 

educação ambiental, acredita-se na realização de uma pesquisa pertinente, pois 

visa descrever o processo de desenvolvimento de um jogo educativo nesta 

abordagem. Também, busca-se enaltecer a importância do trabalho 

interdisciplinar durante a produção de um artefato educativo, bem como, os 

aspectos de que devem ser levados em conta para obter softwares educativos de 

qualidade. 

 

1.2. OBJETIVOS E METAS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Descrever o processo de desenvolvimento de um jogo eletrônico 

educativo para o ensino de ciências, considerando as diferentes perspectivas 

associadas a Pedagogia e Computação.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar e analisar softwares educativos com ênfase em problemas 

ambientais; 

● Analisar a relação do trabalho interdisciplinar entre Educação e 

Computação no processo de desenvolvimento do software educativo. 

● Analisar e descrever questões pedagógicas e computacionais frisadas no 

processo de desenvolvimento do jogo; 

● Identificar limitações e lições aprendidas no processo de 

desenvolvimento do jogo e; 

● Avaliar a facilidade de aprendizagem por meio de testes com usuário 

reais. 
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1.3. ESTRUTURA 

 

Esta pesquisa encontra-se estruturada em 7 capítulos. O capítulo 2 

apresenta os argumentos de motivação para realização da pesquisa, o capítulo 3 

apresenta os objetivos e metas definidos. O capítulo 4 descreve as classificações 

metodológicas o capítulo 5 a fundamentação teórica, o capítulo 6 o processo de 

desenvolvimento do jogo e validação com usuários reais e por fim, no capítulo 7 

os conclusões e trabalhos futuros. 
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2. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta a classificações desta pesquisa quanto aos 

objetivos, procedimentos técnicos e forma de abordagem.  

 

2.1. QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

A pesquisa enquadra-se como exploratória e descritiva, pois segundo GIL 

(2008) as pesquisas exploratórias geralmente compõem a fase inicial de 

pesquisas amplas, constituindo a revisão da literatura além de discussões com 

especialistas. O mesmo também esclarece que as pesquisas descritivas são 

usadas para descrever características de determinada população ou fenômenos, 

além de descobrir associações entre certas variáveis. 

 

2.2. QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser delineada como bibliográfica, 

documental e quase experimental. Segundo GIL (2008), uma pesquisa 

bibliográfica se faz através da busca e análise em livros, artigos, entre outros. O 

mesmo destaca a semelhança da pesquisa bibliográfica com a pesquisa 

documental, que por sua vez, focaliza em materiais ainda não meditados 

analiticamente, como revistas, filmes, cartas, e etc. Ambas têm em comum o fato 

de propiciar ao pesquisador aprofundamento e familiarização com o tema.   

Por fim, GIL (2008) caracteriza a pesquisa quase experimental como um 

semi-experimento, ou seja, um procedimento que utiliza apenas um grupo 

(objeto de pesquisa) o qual será comparado/avaliado antes e após uma 

intervenção.   Perante essa definição, é importante salientar que, o jogo descrito 

nesse estudo, será aplicado em um grupo (objeto de pesquisa) com a auxílio de 

um pré-teste e pós-teste.  
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2.3. FORMA DE ABORDAGEM 

 

A metodologia de abordagem pode ser considerada como qualitativa e 

indutiva com apoio em GIL (2003), o autor mencionado defende que pesquisa 

qualitativa objetiva indagar e interpretar ações e reações do usuário.  

A Tabela 1 apresenta a síntese da classificação. 

Tabela 1: Tabela Metodológica 

Quadro Metodológico 

Quanto aos Objetivos Exploratória, descritiva e quase experimental. 

Quanto aos Meios Pesquisa Bibliográfica, entrevistas e 

questionário. 

Método de Abordagem Indutiva. 

Forma de Abordagem Qualitativa 

A seção 2.4 descreve, com maiores detalhes, as etapas definidas para a 

realização da pesquisa.   

 

2.4. ETAPAS DA PESQUISA 

 

A Figura 1 apresenta três atividades principais que guiaram a realização 

desta pesquisa.  

 

Figura 1: Etapas da Pesquisa 
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A pesquisa iniciou-se por meio da revisão da literatura, onde se procurou 

entender quais e como são abordados nas salas de aula os assuntos de educação 

ambiental. Em seguida, buscou-se por jogos eletrônicos educativos com 

abordagens sustentáveis, com objetivo de analisar os conteúdos e organização 

da interface dos mesmos. Tal análise se deteve em identificar aspectos básicos 

da interface dos jogos encontrados, como excesso de texto, utilização de 

imagens e organização da interface. Contudo, a partir da análise foram 

selecionados 16 jogos categorizados quanto aos assuntos conforme apresenta a 

Figura 2. 

 

Figura 2: Jogos com abordagens sustentáveis 

Nota-se que a coleta seletiva é o assunto mais abordado em jogos para 

educação ambiental. Também é possível perceber a ausência de conteúdos 

relacionados a saneamento básico. Neste caso, revela-se que o principal 

diferencial do jogo descrito nesta pesquisa refere-se justamente a adoção das 

abordagens dos temas de coleta seletiva e o saneamento básico.  

Para consolidar os dados exibidos da análise, a Tabela 2 dispõe de 

algumas informações sobre os jogos selecionados principalmente quanto ao o 

nome e as atividades propostas a cada jogo. 

 

 

 

3 

11 

1 1 
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SIMULA UMA
CIDADE

ABORDA
SOMENTE

COLETA
SELETIVA

ABORDA
COLETA

SELETIVA E
OUTROS

ABORDA
PRESERVAÇÃO
DOS ANIMAIS

ABORDA
PRESERVAÇÃO
DO AMBIENTE

ÁQUATICO

ABORDA
ENERGIA

RENOVÁVEL

JOGOS COM ABORDAGENS SUSTENTÁVEIS 
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Tabela 2: Jogos selecionados 

Nome do jogo Assunto Atividades 

Trash Tycoon Coleta seletiva Cuidar de uma cidade fictícia  

Sustentabilidade 
Quis 

Coleta seletiva  Responder questionários 

Jogo da 
sustentabilidade 

Coleta seletiva Responder questionários 

Half na Floresta Preservação dos 
animais 

Salvar animais na floresta 

Honoloko Coleta seletiva e 
outros 

Cuidar de uma cidade fictícia 

Basquete 
reciclável 

Coleta seletiva Arremessar lixos nas lixeiras corretas 

Quebra-cabeça da 
reciclagem 

Coleta seletiva Montar quebra cabeça 

Cruzadinha da 
reciclagem 

   Coleta seletiva Preencher a cruzadinha com palavras 
relacionadas a materiais recicláveis 

EfficentCity Energia renovável Cuidar de uma cidade fictícia 

Recycle Coleta seletiva Jogar lixos nas lixeiras corretas 

Polly Eco Preservação do 
ambiente aquático 

Retirar lixo do rio 

Jogo da 
Reciclagem 

Coleta seletiva Jogar lixos nas lixeiras corretas 

BioBots Coleta seletiva Montar unidades de coleta de lixo 

Seabed Cleaner Preservação do 
ambiente aquático 

Retirar lixo do mar 

Nadando no tietê Coleta seletiva Retirar lixo do rio e jogar nas lixeiras 
corretas 

Zelador 
Sustentável 

Coleta seletiva Jogar lixos nas lixeiras corretas 

 

Segundo AUSUBEL (1982) para promover uma aprendizagem 

significativa é necessário tomar por base os conhecimentos prévios dos alunos. 

Com o pensamento alinhado a esta definição percebe-se que algumas atividades 

propostas nos jogos selecionados são descontextualizadas da realidade da 

maioria dos alunos. Neste caso, acredita-se que a melhor maneira de promover 

a aprendizagem é colocando o aluno em um cenário que simule seu dia a dia. 
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Na etapa do processo de desenvolvimento do jogo, entrevistas foram 

realizadas com professores de Ciências Naturais visando entender o contexto da 

coleta seletiva e saneamento básico nas práticas escolares. Para desenvolver o 

jogo foi adotado o processo incremental e iterativo citado por SOMMERVILLE 

(2003), este modelo permite definir entregas gradativas do artefato, o que 

possibilita constantes validações dos protótipos verificando tanto aspectos 

técnicos quanto os pedagógicos durante todo o desenvolvimento até a entrega 

final do produto.  

Na última etapa, os protótipos foram validados de duas formas: pela 

aplicação parcial do jogo em turmas do 6° ano do ensino fundamental para 

obter feedbacks que contribuíram para a melhoria de diferentes aspectos do 

jogo. E, pelas reuniões com professores orientadores da disciplina em que o jogo 

foi desenvolvido.   

 

2.5. COLETA DE DADOS 

 

Esta seção descreve os instrumentos utilizados na coleta dos dados da 

validação do jogo e a forma de aplicação. 

 

2.5.1. QUESTIONÁRIO PILOTO E QUASE EXPERIMENTO 

 

Segundo GIL (2008) o questionário é uma técnica de investigação que é 

imposta a pessoas a fim de obter informações. A validação do jogo NiceTown se 

baseou em um questionário elaborado em conjunto com um professor de 

ciências.  A Tabela 3 sintetiza as cinco questões, estas referem-se aos conceitos 

de coleta seletiva e saneamento básico.  
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Tabela 3: Questionário  

Questionário 

Questão 1 Porque é importante reciclar o lixo? 

Questão 2 O excesso de lixo nas ruas pode causar problemas para a população? 

Se sim, cite exemplos. 

Questão 3 Cite um exemplo de doença que o esgoto a céu aberto pode 

ocasionar. 

Questão 4 Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira em relação às 

cores das lixeiras utilizadas na coleta seletiva. 

(1) Papel                ( ) Amarela 
(2) Metal                           ( ) Verde 
(3) Plástico                                              ( ) vermelha 
(4) Vidro                ( ) Azul  

  

Questão 5 Cite uma ação que pode acabar com o esgoto a céu aberto. 

 

A aplicação foi realizada em duas fases, a primeira definida como piloto e 

a outra é como um quase experimento. Para tanto, em cada fase participaram 

nove alunos do 6º ano do ensino fundamental, sendo 5 do sexo masculino e 4 do 

sexo feminino. Em ambas as aplicações, quatro etapas foram realizadas 

conforme descrito: 

1. Aplicação do questionário 1: Nesta etapa buscou-se identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos em relação à coleta seletiva e  

saneamento básico.  

2. Aplicação do jogo NiceTown: Nesta fase, objetivou-se observar a 

reação dos alunos ao interagirem com o jogo eletrônico educativo.  

3. Aplicação do questionário 2: Nesta etapa procurou-se identificar 

possíveis melhorias no conhecimento dos alunos sobre os assuntos 

abordados, proporcionadas pela interação com o jogo. É importante 

salientar que as questões foram aplicadas em posições diferentes, 

evitando a memorização por parte dos alunos. 

4. Análise das respostas: Nesta etapa, atentou-se para analisar as 

respostas dos questionários, com o objetivo de realizar um comparativo 
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das respostas anteriores e posteriores a aplicação do jogo. Com isso, a 

ideia é identificar melhorias em relação ao nível de conhecimento dos 

alunos acerca dos assuntos propostos.  

 

Os dados da validação serão  descritos com maiores detalhes na seção dos 

resultados.    

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. O USO DAS TECNOLOGIAS NO ATUAL CONTEXTO CURRICULAR 

 

As modificações de concepções e costumes presentes na sociedade 

atualmente evidenciam a necessidade de alinhar os objetivos curriculares com 

as características e projeções peculiares de uma geração pautada intensamente 

nas inovações tecnológicas. Tal alinhamento por sua vez, repercutirá no 

aumento dos índices que medem a qualidade de ensino das escolas brasileiras 

IDEB1, fato esse destacado em uma das metas do Plano Nacional de Educação 

PNE (2011) sintetizado na Figura 3.  

 

Figura 3: Meta 7 do Plano Nacional de Educação (2011) 

Pode-se observar a partir dessa projeção a intenção de aumentar os 

indicadores em todos os momentos da educação básica. Portanto, para atingir 

essas metas, traçou-se algumas estratégias, dentre elas, “fomentar o 

desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

                                                     
1 Índice de Educação básica 
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pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar 

e a aprendizagem dos estudantes” (PNE, 2011, p.29). Tal estratégia para 

melhoria da educação que mostra o reconhecimento por parte dos responsáveis 

em selecionar os objetivos curriculares, acerca do potencial das tecnologias 

como contribuinte para melhoria dos indicadores de aprendizagem.   

Na literatura é possível identificar diversos trabalhos acadêmicos com 

ênfase em produzir e experimentar tecnologias educativas em especial os jogos 

eletrônicos com abordagem sustentável. JUNIOR et al (2009) apresentam o 

jogo Webcam Game concebido com intuito de desenvolver nas crianças a 

consciência ambiental de forma lúdica. Também, em SOUZA et al (2011) relata-

se a aplicação com usuários reais do jogo UruBurbanos, desenvolvido na 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, cuja abordagem é educação ambiental. 

No mesmo sentido, ANDRADE et al (2012) apresenta o  processo de 

desenvolvimento do jogo Coletando cujo objetivo é abordar a coleta seletiva. A 

partir destes exemplos, pode-se notar o grande movimento de pesquisas em 

torno da utilização das tecnologias no ambiente escolar para o ensino de 

Ciências.  

 

3.2. JOGOS ELETRÔNICOS EDUCATIVOS 

 

De acordo com VYGOTSKY (1989) jogo é todo brinquedo composto de 

regras formais que ativam o imaginário da criança, pode-se citar como exemplo 

o xadrez, brincadeira em que o jogador deve seguir rigidamente as regras de 

movimentação das peças no tabuleiro. Durante uma partida de xadrez, várias 

situações imaginárias quanto ao rei, rainha, bispo, torre entre outras, são 

criadas e recriadas na mente da criança, contribuindo desse modo para seu 

desenvolvimento cognitivo.  

 Com base nas ideias de VYGOTSKY (1989) sobre o papel do jogo para a 

formação da mente, torna-se imprescindível refletir sobre os hábitos da geração 

atual, essa reflexão remete ao questionamento: quais os tipos de brincadeiras os 

nativos digitais mais se familiarizam? A resposta mais conveniente refere-se aos 

jogos eletrônicos, ou seja, aplicações executadas em dispositivos 
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computacionais, com as mesmas características mencionadas por VYGOTSKY 

(1989).   

Com o surgimento dos jogos eletrônicos, as crianças passam a estimular a 

imaginação, mediadas por computadores, tablets, celulares. Em meio a tantas 

possibilidades no simples ato de “imaginar”, emergem os jogos eletrônicos 

educativos, softwares que tendem a usar o imaginário de maneira a 

potencializar atividades pedagógicas. Também definidos por GRUBEL e BEZ 

(2006), como ferramentas aptas a propiciar aprendizagem de forma 

estimulante. No mesmo sentido, PIETRUCHINSK et al (2011) destaca a 

aprendizagem significativa que os jogos educativos podem ocasionar se 

utilizados da maneira correta. 

Conclui-se que os jogos eletrônicos são programas computacionais que 

possuem a característica de recreação, uma vez que, os jogadores sentem-se 

imersos e desafiados. Entretanto, o ato isolado de recrear, pouco ou nunca 

implicará na aprendizagem de conteúdos úteis para o cotidiano do usuário. 

Contudo, os jogos eletrônicos educativos de acordo com HSIAO (2007) além de 

estimulantes e motivadores, possuem o foco de mediar o processo de ensino-

aprendizagem, resultando em um maior interesse dos alunos em aprender.  

 

3.3. PROCESSO INTERATIVO E INCREMENTAL 

 

O desenvolvimento de software é por natureza bastante complexo, pois a 

probabilidade de ocorrências prejudiciais ao andamento das atividades é 

relativamente grande. Neste caso, torna-se importante considerar um processo 

com etapas bem definidas para favorecer a concepção de artefatos 

computacionais de qualidade. De acordo com PRESSMAN e SOMMERVILE 

(2006), processos de software são as atividades, ações e tarefas necessárias para 

produção de software. 

Na Figura 5 são expostas as fases que compõem o processo iterativo e 

incremental (SOMMERVILLE, 2006). 
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Figura 4: Processo de desenvolvimento Iterativo e Incremental, SOMMERVILLE (2006) 

É relevante destacar que existem vários modelos de processos, no 

entanto, independente da modalidade de software é de extrema importância 

definir o processo que será adotado para guiar o desenvolvimento do artefato. 

Neste contexto, BENITTI et al (2005) destacam o potencial do processo 

incremental e iterativo principalmente para concepção de jogos educativos, uma 

vez que se trata de um método onde as  entregas são gradativas, sendo possível 

uma maior validação dos aspectos técnicos e pedagógicos.  

 

3.4. INTERFACE DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

O principal objetivo da equipe de desenvolvimento de software deve ser 

produzir interfaces fáceis de aprender e que promovam uma interação agradável 

para o usuário. Neste sentido, REATEGUI (2007) destaca que uma interface 

educativa atraente, ou seja, contextualizada com as implicações de design 

ocasiona um efeito positivo na usabilidade da aplicação e consequentemente 

repercute na aprendizagem dos conceitos propostos. 

Para que as aplicações educativas cumpram com seu papel que é mediar à 

aprendizagem de conceitos, por meio de dispositivos informáticos, se faz 

pertinente elaborar interfaces que dispensem certo nível de complexidade, 

permitindo ao aluno concentrar-se apenas nos conteúdos curriculares 

presentes. 

Tendo em vista o papel extremamente importante de uma interface 

computacional durante a interação humano computador, destaca-se a projeção 

de interfaces educativas que atentem para o atingimento de diferentes processos 

cognitivos. NUNES e GIRAFFA (2003) definem processos cognitivos como 
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sendo a maneira de como o ser humano adquire conhecimento. Tal aquisição 

pode ser classificada pelos processos relacionados à percepção, atenção, 

memória e aprendizagem. Tais processos podem ser concebidos por meio de 

implicações de design definidas pela Engenharia Cognitiva.   

 Outrora, estudos realizados por George Miller (1956), revela que a 

estrutura cognitiva humana é responsável pela aquisição de conhecimento 

representada pela expressão “7 ± 2”, ou seja, como limitação, o ser humano 

apenas consegue processar naturalmente entre 5 e 9 informações por vez.  

 Com base nesses estudos e alicerçado por experimentos, SWELLER 

(2003) desenvolveu a teoria da carga cognitiva, que por sua vez, resulta em 

aplicações contextualizadas com a capacidade cognitiva humana, evitando 

assim, a sobrecarga cognitiva. Neste sentindo SANTOS e TAROUCO (2007) 

Apud MAYER (2001) mencionam que: 

Os três principais tipos de carga cognitiva, que são: Carga 
cognitiva intrínseca (imposto pela complexidade do conteúdo do 
material de ensino), Carga cognitiva natural (Relevante) 
(imposto pelas atividades de ensino que beneficiam o objetivo da 
aprendizagem), Carga cognitiva externa ao conteúdo Irrelevante) 
(não interfere na construção e automação de esquemas, e, 
consequentemente desperdiça recursos mentais limitados que 
poderiam ser usados para a auxiliar a carga natural). 

 

Contudo, concluiu-se que para obter softwares educativos que facilitem a 

aprendizagem, é relevante controlar a carga cognitiva intrínseca e reduzir ao 

máximo a carga externa. Para tanto é importante tomar certos cuidados, deve-se 

evitar, por exemplo, a inserção de texto e uma narração ao mesmo, uma vez que 

pode acarretar sobrecarga cognitiva.  

  

4. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

 

4.1. O JOGO NICETOWN 

 

O jogo NiceTown foi desenvolvido com o objetivo geral de conscientizar 

alunos do ensino fundamental, acerca da importância da preservação do meio 
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ambiente através de atitudes sustentáveis. Baseado na realidade curricular, o 

jogo é fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), onde 

determina que a disciplina de ciências naturais presente no ensino fundamental 

3º e 4º ciclo deve abordar dentre seus conteúdos, terra e universo, vida e 

ambiente e ser humano e saúde. 

 Para tanto, buscou-se por meio das atividades relacionadas a coleta 

seletiva e saneamento básico, evidenciar o ser humano como parte do meio 

ambiente, contrapondo-se a um problema relatado por Dias (2004) ao defender 

que a educação de forma implícita transmite a sensação de soberania humana 

perante o ecossistema.  

Segundo GIRAFFA e VICCARI (1998) as potencialidades dos softwares 

educativos de modo geral, são categorizados como, exercício, tutorial, 

simulação/modelagem e jogo eletrônico. Com base nessa classificação, o 

software desenvolvido se enquadra como jogo eletrônico educativo, por se tratar 

de uma ferramenta lúdica cujo objetivo é subsidiar o processo de ensino-

aprendizagem.  

Os problemas ambientais presentes no jogo são representados nos 

seguintes níveis: nível de saneamento e nível de lixo. Quanto maior os níveis, 

mais degradada estará à cidade. A soma dos níveis resulta no nível de satisfação 

da população, que por sua vez, se modifica instantaneamente a cada mudança 

realizada no jogo.    

 Defende-se a possibilidade do professor, enquanto educador, utilizar o 

mesmo para mediar suas aulas acerca dos assuntos que remetem à reflexão 

quanto à importância da coleta seletiva e saneamento básico para o 

desenvolvimento sustentável. Além de mostrar para alunos que o futuro do 

planeta depende de suas ações enquanto cidadãos. 

 A forma com que os conteúdos são abordados no jogo oportuniza o 

professor usufruir da ludicidade, de modo a melhorar os índices de 

aprendizagem dos alunos acerca dos assuntos.  Na Tabela 4 são apresentados os 

assuntos e seus enquadramentos no currículo de ciências naturais que podem 

ser mediados através do jogo.  
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Tabela 4: Contexto curricular e as possibilidades de mediação do jogo 

Contexto curricular e as possibilidades de mediação  

Contexto 
Curricular 

Assunto Objetivo 

 
 

 
Vida e 

Ambiente 

Excesso de 
consumo 

Poder trabalhar no jogo este assunto, trazendo a 
ideia de que o excesso de consumo pode trazer 
causas negativas ao planeta. 

 
Poluição 

 

Depositar o lixo nas lixeiras de acordo com suas 
cores e durante a interação dar exemplos de 
materiais que podem ser produzidos através da 
reciclagem. 

Ser humano e 
saúde 

Doenças Montar redes de esgoto, de modo a mostrar a 
importância do saneamento básico para prevenir 
doenças. 

Terra e 
universo 

Planeta Terra 
 

Evidenciar o ser humano como parte ativa do 
planeta, através da repercussão de suas ações 
perante o meio ambiente. 

 

Contudo, percebe-se o alinhamento dos assuntos presentes no jogo com o 

atual currículo de ciências naturais.  

 

4.2. PROCESSOS DE DESIGN 

 

Alinhado ao processo de desenvolvimento interativo, utilizou-se o 

método de design de interação de PREECE (2005) disposto na literatura da área 

de Interação Humano Computador. O processo é composto por quatro 

atividades básicas, conforme apresenta as Figura 5.  

 

Figura 5: Processo de Design e interação definido por PREECE (2006) 
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Ao observar a figura é possível identificar as etapas que constituíram o 

processo de desenvolvimento do jogo, inclusive da interfaces e avaliações 

realizadas.  

 

4.2.1. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

 

4.2.1.1. REQUISITOS FUNCIONAIS 

Os requisitos são os serviços oferecidos pelo sistema, sendo divididos em 

requisitos funcionais e não funcionais. De acordo com SOMMERVILLE (2006) 

os requisitos funcionais descrevem como o sistema deve fazer ou se comportar 

diante de uma situação, ou seja, suas funcionalidades. Não menos importantes 

os requisitos não funcionais especificam ou restringem questões importantes do 

sistema, como confiabilidade, padrões, entre outras. 

Ao saber que os requisitos remetem as totalidades e restrições do 

sistema, conclui-se que é extremamente importante no processo de concepção 

de um artefato computacional, pois um requisito mal elicitado, acarretará 

problemas no resultado final do produto. 

  Por se tratar de um software educativo, os requisitos foram definidos por 

uma equipe interdisciplinar, composta por um professor de ciências, 1 gerente 

de projetos, 2 programadores, 2 designers, 1 roteirista e 2 testadores. Para tanto, 

baseou-se em estudos realizados por GOMES E WANDERLEY (2003) onde 

defendem que os requisitos devem ser relacionados ao domínio e ao contexto de 

uso.  Neste caso, o domínio do jogo refere-se à educação ambiental, e os 

requisitos funcionais acordados pela equipe interdisciplinar implicam em:  

● Simular uma cidade considerando a previsão do tempo e satisfação da 

população; 

● Disponibilizar a interação com pontos da cidade; 

● Possibilitar a escolha do personagem; 

● Permitir a coleta do lixo e;  

● Consentir a montagem de uma rede de esgoto. 

A partir desses requisitos foram produzidos protótipos, os quais serão 

detalhados na seção 4.2.2. 
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4.2.1.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

Os requisitos não funcionais, segundo SOMMERVILLE (2006) são 

categorizados como requisitos do produto, requisitos organizacionais e 

requisitos externos.  Apoiados nesta divisão, os requisitos não funcionais do 

jogo são descritos conforme apresenta a Tabela 5. 

Tabela 5: Requisitos não funcionais 

Requisitos Objetivo Justificativa 

Requisitos do 
Produto 

Plataforma desktop A ideia do jogo é para ser utilizado 
nos laboratórios das escolas, 
enquanto são ministrados 
conteúdos de educação ambiental. 

Requisitos 
Organizacionais 

Entregar ao término 
da disciplina de 
estágio 
supervisionado III. 

A proposta de desenvolver um SE 
foi indagada pelos orientadores da 
disciplina. 

Requisitos 
Externos 

Respeitar as 
diversidades 
socioculturais 

Por conta da diferentes culturas 
que permeiam o ambiente escolar.  

 

Foi utilizada a ferramenta GameMaker 8.1 da empresa YOYO GAMES2. 

Esse ambiente de desenvolvimento possibilita a criação de jogos em 2D e simula 

cenários em 3D (GOMES, 2006), e para implementação dispõe de uma 

linguagem própria denominada de Game Maker Language (GML). Para criar as 

telas, foi escolhido o CorelDraw (versão de avaliação). As animações dos bolões 

informativos e personagens foram criados no Adobe Flash (versão de avaliação) 

e a edição dos sons ficaram com o Adobe Sound Forge (versão de avaliação). 

 

 

 

                                                     
2 Disponível em: https://www.yoyogames.com/studio 
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4.2.2. DESENVOLVIMENTO DE DESIGNS ALTERNATIVOS E PROTÓTIPOS 

USÁVEIS 

 

À medida que os requisitos eram definidos, alternativas de design eram 

discutidas entre a equipe e os protótipos eram gerados e atualizados ao longo do 

processo. Este processo em IHC é definido como prototipação evolutiva que de 

acordo com PREECE (2006) consiste em fazer os protótipos evoluírem de modo 

a tornarem-se o produto final.  A Figura 6 apresenta o primeiro protótipo do 

jogo.   

 

Figura 6: Primeiro Protótipo 

  Ao observar o primeiro protótipo nota-se que atende apenas o requisito 

de simular uma cidade. De acordo com a elicitação de requisitos, novos cenários 

foram surgindo e as interfaces passaram por constantes adaptações, como 

apresenta na Figura 7.  Neste cenário, a ideia era incluir o requisito que visa 

disponibilizar o nível de satisfação da população.  

 

Figura 7: Segundo Protótipo 

O segundo protótipo também obteve avanços no sentido da iconização 

dos prédios da cidade. O objetivo era provê mais detalhes de uma realidade ao 
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simular a cidade e facilitar o reconhecimento por parte dos alunos. No terceiro 

protótipo, conforme a Figura 8, procurou atender os demais requisitos como 

permitir a coleta de lixo, além da interação com alguns pontos da cidade.  

  

Figura 8: Terceiro Protótipo 

 

Na versão final, representada pela Figura 9, pode-se perceber que muitas 

melhorias foram consideradas nos aspectos visuais.  Como exemplo, cita-se a 

inserção de buracos na cidade para evidenciar aos jogadores a ausência de 

saneamento, indagando com isso, a necessidade de montar redes de esgotos na 

cidade.  

  

Figura 9: Protótipo Final 

Também foi acrescentado o botão de configurações localizado na parte 

superior do lado direito da tela cuja função é ativar e/ou desativar o som e voltar 

para o menu principal.  

 



35 
 

4.2.3. PROCESSOS COGNITIVOS E IMPLICAÇÕES DE DESIGN 

 

Nesta seção são descritas as implicações de design e os processos 

cognitivos decorrentes destas implicações adotados no processo de 

desenvolvimento das interfaces do jogo. Ao observar a Tabela 6, que faz 

referência a diferentes aspectos das telas e da cidade NiceTown é possível notar 

que foi utilizado o conceito de signos visando facilitar o reconhecimento das 

opções presentes no jogo sendo atribuído este fator ao processo cognitivo  

percepção.  

Tabela 6: Implicações de design 

Implicações de design  

Processo cognitivo Implicação de design Jogo NiceTown 

 

 

 

Percepção 

Uso de signos nos 
botões.  

Uso de cores para 
diferenciar os tipos de 
lixos. 

 

Uso de sons 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

Exibição de alertas toda 
vez em que é alterada a 
previsão do tempo (a). 
Além de alertas sobre a 
incidência de doenças 
(b). 

(a) 

(b) 

Exibição de mensagens 
durante a interação 

(a) 

(b) 

 

 

Memória 

Apresentação de 
informes 

 

Uso de imagens 
ilustrando ratos 
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Ao se referir as implicações de design presentes no estágio de coleta 

seletiva, mostra que no quesito percepção utilizou-se as cores das lixeiras 

possibilitando ao aluno distinguir os tipos de lixo. Ainda associado a 

perceptividade foi atribuído sons a acontecimentos neste estágio como  por 

exemplo: quando o aluno deposita o lixo na lixeira correta é possível ouvir o 

som de dinheiro, contextualizando com o fato de que a cada lixo correto 

depositado o usuário ganha uma bonificação.  

Para chamar a atenção do jogador destacam-se o uso de mensagens 

textuais. Na tabela 6, a primeira mensagem (a) é exibida ao fim do estágio de 

coleta seletiva, e busca exemplificar tipos de materiais que podem ser 

produzidos a partir da reciclagem. A segunda (b) é exibida todas as vezes em 

que o usuário tenta colocar o lixo na lixeira errada. 

O jogo também dispõe de informes que indicam quais prédios 

possibilitam ao jogador interagir com o mesmo.  Esta implicação de design 

associado ao processo cognitivo memória permite ao usuário lembrar quais os 

determinados prédios da cidade NiceTown que ele pode interagir. Esse processo 

"refere-se à facilidade de lembrar como utilizar um sistema, depois de já se ter 

aprendido como fazê-lo." PREECE (2006, p.38).  Enfatiza-se ainda que  o uso 

de imagens de ratos são utilizadas para provocar o reconhecimento por parte do 

aluno.  A ideia é fazer com que o aluno posteriormente possa associar esta figura 

com o alerta que indica o surgimento de casos de leptospirose, evidenciando o 

rato como transmissor desta doença. 

 

4.2.4. AVALIAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

 

Considera-se importante destacar que durante todo o processo de 

prototipação contou com a participação ativa de um professor de ciências, além 

de alunos do 6º ano do ensino fundamental os quais testaram todas as versões. 

Após os testes com usuários reais, havia reuniões com os professores 

orientadores da disciplina de estágio supervisionado onde eram expostos os 

protótipos usáveis e as dificuldades demonstradas pelos alunos durante os 
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testes. Estas atividades permitem a obtenção de feedbacks que influenciariam 

cada novo ciclo. 

 

4.3. DECOMPOSIÇÃO DA INTERFACE 

 

Imagine um aluno lendo o seguinte trecho de um livro de ciências 

naturais: “A lixeira azul é para depositar papel, a verde é para vidro, a amarela é 

para metal, e por fim a lixeira vermelha é para depositar plástico”. Dificilmente 

o mesmo lembrará as cores das lixeiras e os respectivos materiais que devem ser 

depositados. Diante deste cenário, para construir as interfaces do jogo fez uso 

da combinação de imagens, animações e textos com o objetivo de facilitar o 

processo de construção do conhecimento. Tal abordagem multimídia se dá, com 

base em REATEGUI (2007) Apud SHIMADA e KITAJIMA (2006), onde 

destacam que o usuário quando visualiza uma imagem estática ou animada 

associada a um texto, de forma intrínseca potencializam sua aprendizagem. 

Perante essa definição, entende-se que se acompanhada de ilustrações 

das lixeiras e materiais que podem ser produzidos a partir da reciclagem, 

propiciará o entendimento do assunto levando os alunos a uma associação e 

posteriormente a uma reflexão sobre os objetos e suas cores respectivas.  

 Além de imagens ilustrativas das lixeiras e materiais reciclados, o jogo 

dispõe de figuras importantes na sociedade como o professor, prefeito, padeiro e 

diretor da escola. Esses personagens surgem em meio a textos emitidos durante 

visitas que o jogador realiza em pontos específicos da cidade. Tais imagens  

remetem  a função representativa, mencionada por MAYER (2001), como tendo 

objetivo de exemplificar conceitos e conteúdos abordados em um texto. 

 Também são utilizadas representações como de mosquitos, carros, 

pessoas, prédios e casas com o foco de melhorar a interface, deixando-a mais 

bonita e atrativa. Neste caso, tais são classificadas meramente como decorativas.  

Para facilitar a legibilidade e compreensão dos textos, adotou-se a fonte Arial 

por ser bastante conhecida e pela nitidez que ela impressa independente da 

resolução da tela. 
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 A organização do layout, de forma geral, teve início pela  padronização e 

posicionamento dos botões na tela. Em seguida, procurou-se reduzir o número 

de opções para evitar a sobrecarga cognitiva. Considerado como a mola 

propulsora do game, o nível de satisfação da população foi inserido do lado 

esquerdo da tela. Importância citada por REATEGUI (2007) Apud ao destacar 

que a leitura no mundo ocidental é feita da esquerda para direita, com isso, 

entendeu-se que os níveis ficariam mais fáceis de serem visualizados. O jogo 

também provê um menu de ajuda que instrui o usuário quanto aos objetivos que 

ele deve atingir no jogo.  A importância de inserir um menu de ajuda refere-se a 

uma das heurísticas de Nielsen (1993), onde defende a importância do software 

ter um manual que possibilite aos usuários esclarecer possíveis dúvidas. Ainda 

durante o jogo, o usuário pode visualizar diversas informações que indicam a  

sua situação atual. A escolha de opções no menu inicial, a escolha de 

personagens e abertura ou fechamento do painel de satisfação é feita através de 

clique com o botão esquerdo do mouse. Para mover o personagem, o usuário 

deve utilizar as teclas de navegação do teclado.  

  O jogo dispõe de um agente pedagógico que é representado por uma 

professora. Ela é responsável em explicar diferentes assuntos aos alunos no 

ponto de coleta seletiva, nas estações de tratamento de esgoto e na escola do 

jogo.   

 

4.4. IMPLEMENTAÇÃO  

 

A implementação do jogo foi realizada por uma equipe de 

desenvolvimento composta de 8 alunos do curso de Licenciatura em 

Computação da UPE.  De acordo com o processo escolhido, no período de duas 

semanas a equipe desenvolvia os requisitos identificados para  posteriormente 

realizar as validações de versões do game com usuários reais. Por fim, em 

conjunto com os orientadores da disciplina de estágio supervisionado eram 

definidos novos requisitos.  Para gerenciar todo o processo foi utilizado Project 

Model Canvas - PMC REIS (2014) e exemplificado na Figura 10. 
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Figura 10: Project Model Canvas 

Observa-se que o PMC é dividido em diferentes aspectos de um projeto, 

como justificativas, objetivos, benefícios, produto, requisitos, pessoas 

envolvidas (Stakeholders), equipe, premissas, grupos de entrega, riscos e linha 

do tempo.  Neste caso, a equipe de desenvolvimento fornecia informações atuais 

no modelo para facilitar o acompanhamento de evolução do projeto. 

 

4.5. VALIDAÇÃO DO JOGO NICETOWN  

 

4.5.1. DESCRIÇÃO DA VALIDAÇÃO  

 

A aplicação do jogo foi realizada em dois momentos, uma sendo definida 

como piloto e a outra como quase experimento.  É importante salientar que a 

decisão de realizar uma avaliação piloto se dá pela importância de identificar 

possíveis erros nos instrumento de coleta de dados. Como no questionário, por 

exemplo, pela identificação de questões indutivas e ambíguas. 

A aplicação do piloto envolveu a participação de cinco alunos do 6º ano 

da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra e na Escola Governador 

Miguel Arraes de Alencar, ambas escolhidas por se localizarem na cidade de 

Garanhuns – PE.  Estipulou-se o tempo de 30 minutos para execução do piloto, 

no entanto, a duração total foi de 51 minutos excedendo o tempo programado 

como detalha a Tabela 7. 
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Tabela 7: Tempo de execução do piloto 1 

Tempo de Aplicação 

Prova Cerca de 9 minutos 

Execução do jogo Cerca de 35 minutos 

Prova Cerca de 7 minutos 

Total  Cerca de 51 minutos 

 

Ao avaliar os dados obtidos durante a aplicação do piloto, notou-se que 

os alunos não conseguiram assimilar os conteúdos abordados.  Atribui-se a este 

resultado a hipótese associada à quantidade de tempo, considerado insuficiente 

durante a interação do aluno com o jogo.  Também cogitou a ideia de que parte 

do insucesso se deu devido as condições do ambiente por não proporcionar 

conforto necessário para que os alunos pudessem se concentrar de forma 

suficiente no jogo.  A impossibilidade de utilizar o som dos computadores, a alta 

temperatura do laboratório e a dificuldade dos alunos em visualizar o nível de 

satisfação da população da cidade também podem ser citadas como limitações. 

Destaca-se principalmente quanto à visualização do nível de satisfação, pois este 

é o ponto chave para tomada de decisão dos jogadores. 

Tendo em vista os resultados obtidos e as hipóteses levantadas, fez-se 

necessário a aplicação de um novo piloto, sendo essa segunda aplicação, 

realizada nas mesmas escolas com outros alunos. Porém, com um tempo de 

duração maior e com ajustes no ambiente de aplicação. Para tanto, apoiando-se 

em REATEGUI (2007) quando defende que no mundo ocidental a leitura é feita 

da esquerda para direita, alterou-se o posicionamento do nível de satisfação da 

cidade colocando-o do lado esquerdo. Buscando com essa modificação, deixá-lo 

mais visível para os jogadores. 

Também foi utilizado outro laboratório para a aplicação do jogo, visando 

proporcionar o mínimo de conforto para os alunos, além de dispor mais tempo 

para interação com o game. O tempo de aplicação do piloto 2 foi estipulado em 1 

hora e 30 minutos, sendo este suficiente, como pode observar na Tabela 8.  
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Tabela 8: Tempo de execução do piloto 2 

Tempo de Aplicação 

Prova Cerca de 8 minutos 

Execução do jogo Cerca de 60 minutos 

Prova Cerca de 6 minutos 

Total  Cerca de 74 minutos 

 

Com os resultados obtidos na aplicação do segundo piloto, decidiu-se  

que o jogo estaria apto para a fase caracterizada como quase experimento.   

Nesta etapa, a aplicação foi realizada apenas na Escola de Aplicação Professora 

Ivonita Alves Guerra com 9 alunos do 6º ano do ensino fundamental. A duração 

da aplicação foi à mesma do segundo piloto, como apresentado pela Tabela 8.  

 

4.5.2. INTERPRETAÇÃO DA VALIDAÇÃO 

 

Para validar o jogo NiceTown levantou-se hipóteses, fator muito 

importante na pesquisa científica com mencionado por PRAIA et al (2002) 

quando defende a importância da hipótese na construção do conhecimento em 

trabalhos científicos.  

A cada pergunta do questionário, esperava-se dos alunos após a interação 

com o jogo, respostas coerentes quanto aos assuntos associados. A Tabela 9 

sintetiza tais questões e as respostas esperadas.  
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Tabela 9: Respostas esperadas com a aplicação do jogo 

Questionário 

Questões Respostas 

Porque é importante reciclar o lixo? Para diminuir a poluição e produzir 
novos materiais. 

O excesso de lixo nas ruas pode causar 
problemas para a população? Se sim, 

cite exemplos. 

Sim, pode ocasionar entupimento dos 
bueiros causando enchentes e 

doenças. 

Cite um exemplo de doença que o 
esgoto a céu aberto pode ocasionar. 

Leptospirose 

Enumere a segunda coluna de acordo 
com a primeira em relação às cores 
das lixeiras utilizadas na coleta 
seletiva. 

 

Papel= azul 

Metal = amarela 

Plástico = vermelha 

Vidro = verde 

Cite uma ação que pode acabar com o 
esgoto a céu aberto. 

Construir sistemas de esgoto 

 

Tendo em vista a heterogeneidade de pensamentos, imagina-se que 

dificilmente haveria respostas idênticas as citadas na tabela.  Para tal, definiu-se 

uma escala que determina por meio das expressões insatisfatório, regular, bom 

e muito bom o mapeamento da avaliação das respostas no questionário exibida 

na Tabela 10. 

Tabela 10: Escala de avaliação 

Escola para avaliação das respostas 

Insuficiente Respostas incoerentes, respostas que não condizem ao 

assunto ou ausência de reposta. 

Regular Respostas com pouca coerência ao assunto esperado. 

Bom Respostas com boa ligação com o assunto esperado. 

Muito bom Respostas coerentes e mais elaboradas por inter-relações 

entre elementos do assunto esperado.  
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Com base nesta escala, são dispostas e analisadas as respostas das provas 

obtidas com a aplicação do quase experimento. É importante salientar que o 

anonimato dos alunos serão mantidos, e estes serão referenciados no texto de 

A1 à A9. 

Ao observar o Gráfico 1, o qual sintetiza a questão “Porque é importante 

reciclar o lixo?”, é possível notar que a partir da aplicação do jogo obteve-se 

melhoria no entendimento dos alunos sobre a reciclagem do lixo. 

 

Gráfico 1: Primeira questão 

Antes de interagir com o jogo, cinco alunos demonstraram não ter 

conhecimento algum sobre a reciclagem e suas repercussões para o ecossistema. 

Ao observar o A6, por exemplo, percebe-se uma evolução e isso pode ser 

verificado pelas suas respostas: “É importante reciclar para termos melhor 

qualidade de vida”. O mesmo, depois de interagir com o jogo respondeu “É 

importante reciclar para diminuir a quantidade de lixos e criar novos materiais”.  

No mesmo sentido pode-se destacar o A3 que demonstrou total 

desconhecimento do assunto ao responder: “Para diminuir o aquecimento 

global”. Esse após a interação com o jogo respondeu: “Pra reduzir os lixos nas 

ruas e prevenir enchentes”. 

Acredita-se que tal melhoria na concepção dos alunos sobre a relevância 

da reciclagem para a sociedade, esta relacionada às implicações de design 

presentes no jogo referentes ao estágio de coleta seletiva citadas no tópico 4.2.3.  
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De acordo com o Gráfico 2 referente a questão “O excesso de lixo nas ruas 

pode causar problemas para a população?” conclui-se que após a interação com 

o jogo, a maioria dos jogadores entenderam que o excesso de lixo nas ruas pode 

ocasionar entupimento de bueiros causando enchentes e doenças. 

 

 

Gráfico 2: Segunda questão 

Como pode ver no gráfico, respostas classificadas como regulares e/ou 

insuficientes definidas antes da aplicação do jogo assumiram respostas 

coerentes após a interação. Apenas dois alunos, o A4 e A5 se mantiveram com o 

mesmo nível de conhecimento. 

Ao analisar as respostas do aluno A1, “Sim, enchentes e outras coisas” e 

após interagir com o jogo, “Muito lixo na rua causa problemas, como inundação, 

mosquitos e doenças transmitidas pelas águas sujas” percebe-se como fator 

interessante a correlação que o aluno faz com as situações cotidianas destacadas 

pelos comentários que surgiram, como “Ah, agora eu entendi o motivo das 

inundações que passam na TV”. Portanto, acredita-se que os exemplos 

apresentados no jogo sobre a repercussão que o excesso de lixo pode causar 

para a sociedade, de modo geral, foram suficientes para aguçar nos alunos um 

pensamento sustentável. 
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O Gráfico 3 referencia a questão “Cite um exemplo de doença que o 

esgoto a céu aberto pode ocasionar”. 

 

Gráfico 3: Terceira questão 

Pode-se demonstrar a eficiência do jogo neste quesito, uma vez que nesta 

primeira versão é abordada apenas a leptospirose como doença causada por 

esgotos a céu aberto. Contudo, esperava-se um índice maior de acertos.  

Entretanto, não pode-se negar que ouve melhoria na aprendizagem, pois 

passaram de seis respostas categorizadas como insuficientes para uma com a 

aplicação do jogo.   

Para confirmar tal conclusão, pode-se destacar o A5 que respondeu: 

“Bronquite” como doença causada pelo esgoto a céu aberto, e após jogar, 

“Doenças transmitidas por insetos”. 

Na mesma questão o A1 respondeu: “Doenças transmitidas por ratos, e 

depois de jogar mencionou a  “leptospirose”, mostrando com isso, que assimilou 

o conteúdo disposto no jogo.  

O Gráfico 4 sintetiza as respostas da questão “Enumere a segunda coluna 

de acordo com a primeira em relação às cores das lixeiras utilizadas na coleta 

seletiva”. 
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Gráfico 4: Quarta questão 

Com base na análise, defende-se que a maioria dos alunos aprenderam 

quais as lixeiras corretas para cada tipo de lixo por meio da associação das 

cores. Contudo, torna-se importante mencionar que durante o preenchimento 

da prova, o aluno enfatiza: “Não sei como consegui decorar as cores”. Acredita-

se que, apesar da expressão usada de forma implícita pelo aluno ao mencionar o 

“decorar”, percebe-se que ele realmente aprendeu as cores das lixeiras, pois foi 

utilizado no jogo conceitos da psicologia da aprendizagem, buscando valorizar o 

erro. 

Por fim, o Gráfico 5  refere-se a questão “Cite uma ação que pode acabar 

com o esgoto a céu aberto”. É possível observar que a interação com o jogo 

aumentou o índice de conhecimento dos alunos sobre a importância do 

saneamento básico para combater o esgoto a céu aberto e consequentemente 

prevenção de doenças. 
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Gráfico 5: Quinta questão 

 Apesar da aplicação dos questionários terem sido em um pequeno 

intervalo de tempo. Entende-se que esta foi a melhor opção para coletar os 

dados, pois diante do modelo de vida atual, em que é possível encontrar 

informações avulsas na web, ficaria difícil aplicar o jogo em outra ocasião e 

mesmo assim associar possíveis melhorias de aprendizagem ao jogo.  

Contudo, após analisar e refletir os resultados obtidos, observa-se 

indícios levam a acreditar que o jogo NiceTown tem grande potencial e pode ser 

utilizado por professores a fim de mediar o ensino de conceitos relacionados à 

educação ambiental, sobretudo contribuir para a formação de indivíduos 

conscientes quanto à importância da coleta seletiva e saneamento básico. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Sabe-se que as tecnologias possuem potencial para mediar o processo de 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo 

destacar o potencial dos jogos eletrônicos educativos para mediar o ensino da 

educação ambiental. Para tal, buscou-se entender como desenvolver um 

software educativo de qualidade considerando as perspectivas técnicas e 

pedagógicas, de modo a facilitar a aprendizagem de conceitos associados a 

problemas ambientais. 

Acredita-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, tanto o geral 

quanto os específicos. O desenvolvimento do jogo eletrônico educativo 

NiceTown foi apresentado, descrevendo todo o processo de concepção deste 

artefato. Com isso, constatou-se que para desenvolver jogos educativos de 

qualidade é preciso atentar-se para questões técnicas e pedagógicas. Conclusão 

essa, se dá pela validação positiva do jogo, onde a maioria dos alunos que 

participaram do teste, conseguiram aprender os conceitos propostos.  

O sucesso do jogo deve ser atribuído a seu processo de desenvolvimento, 

que por sua vez, buscou acatar questões de usabilidade admitindo a importância 

da interface na interação humano computador. Também, a valorização de 

questões pedagógicas como contexto de uso e o domínio. 

Portanto, espera-se que a partir deste, outros trabalhos possam surgir 

com enfoque interdisciplinar, de modo a contemplar a usabilidade para 

conceber softwares que evitem esforço do aluno na interação para enfatizar 

esforços exclusivamente para a aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

Pode-se considerar como limitações desta pesquisa a aplicação do jogo 

em momentos distintos das aulas de ciências. Pois, acredita-se que a utilização 

do jogo por um professor durante um semestre letivo propiciará maior precisão 

na análise do grau de contribuição do jogo NiceTown para o processo de ensino 

aprendizagem.  Outra limitação é referente ao conteúdo abordado no jogo, pois 

sabe-se que a educação ambiental é muito ampla, sendo assim se faz necessário 

abordar mais assuntos.  
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 Portanto, como trabalhos futuros algumas possibilidades podem ser 

identificadas principalmente no que se refere a inclusão de novas 

funcionalidades ao jogo NiceTown de forma envolver novos assuntos, como 

desmatamento e efeito estufa, além da realização de novas validações.  
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