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de música na identificação das teclas de um teclado musical, além
de ensinar outros conceitos musicais básicos, como andamentos,
acidentes e leitura em diferentes claves. São apresentadas as
principais etapas do processo de desenvolvimento do jogo,
enfatizando os resultados obtidos nos testes realizados com os
primeiros protótipos do jogo.

ABSTRACT
This paper falls within the scope of discussions about the effective
contribuition of game-based learning usage in the context of
teaching and learning processes of specific content and about the
issues that should be taken into consideration in the development
of educational games that aim allow significant recreational and
educational experiences for learners. This paper presents the
educational game Musikinésia, which have been designed to help
students of music courses in the identification of a musical
keyboard, in addition to teaching other basic musical concepts
such as tempo, accidents and reading in different clefs. The main
activities of the game development process are presented,
emphasing the results obtained by testing the first prototype
(alpha version) of this game.

Descritor de Categorias e Assuntos
K.8.0 [Personal computing]: General - games.
H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and
Software - Performance evaluation (efficiency and effectiveness).

Termos Gerais
Documentation, Performance, Design, Experimentation, Human
Factors, Languages, Theory, Legal Aspects, Verification.

RESUMO
O presente trabalho insere-se no âmbito das discussões acerca de
como a aprendizagem baseada em jogos (game-based learning)
pode contribuir efetivamente com o processo de ensinoaprendizagem de conteúdos específicos e dos cuidados
necessários para o desenvolvimento de jogos educacionais que
possibilitem experiências lúdicas e educacionais significativas
para os aprendizes. O artigo apresenta o game educacional
Musikinésia, projeto esse idealizado para ajudar alunos de cursos

Palavras Chaves
Jogo educacional, teclado musical, processo de testes
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1. INTRODUÇÃO
Os games estão presentes no cotidiano das pessoas desde o início
da década de setenta. Prensky [11] destaca as mudanças no estilo
cognitivo dos nativos digitais, ou seja, da geração que nasceu na
era das tecnologias digitais, em um mundo altamente conectado,
com acesso fácil e rápido a informações e pessoas. Segundo o
autor, as principais mudanças no estilo cognitivo que podem ser
identificadas são: processamento de informações em uma
velocidade mais alta; facilidade de realizar várias atividades em
paralelo; preferência por gráficos a textos; preferência por acesso
aleatório e não sequencial; além de serem extremamente
conectados, ativos e fluentes em diversas tecnologias. O autor
ainda observa a necessidade de se rever as teorias e práticas
educacionais para que estejam mais adequadas a esses novos
estilos de aprendizagem, e defende que essas práticas sejam
baseadas em jogos digitais, justamente por estarem alinhadas com
as necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e
futura, por motivar, e por ser versátil, podendo ser adaptada a
diferentes disciplinas, informações ou habilidades a serem
aprendidas.
A aprendizagem baseada em jogos também é defendida por
Squire [15] como uma forma de engajar os alunos em atividades
significativas e permitir que assumam novas identidades,
explorem mundos e aprendam. Segundo Squire [15],
Há um paradigma emergente de aprendizagem baseada
em jogos baseada em teorias da cognição situada. Essas
teorias argumentam que aprendemos melhor quando
estamos engajados em atividades orientadas a objetivos
nas quais estamos significativamente engajados e
convidados a assumir a identidade de especialistas (...).
Esses jogos nos dão acesso a modos de pensar (incluindo
conhecimento, habilidades, valores e disposições) de
especialistas, e nos convidam a experimentar o mundo de
novas formas (...). Note, no entanto, que isto significa
mais do que dizer “sinto-me como um cientista neste
jogo”. Significa fazer coisas que cientistas realmente
fazem.
Devido à vasta disponibilidade de títulos e gêneros – simulação,
aventura, puzzle, estratégia, aventura, esporte etc. – os games
oferecem uma gama de conteúdos a serem explorados de forma
dinâmica na educação, seja como complemento das disciplinas
curriculares ou, até mesmo, a tratar de questões socioculturais
(através dos jogos sérios), retirando o aluno de uma posição
meramente passiva e o inserindo como agente ativo do
aprendizado. Segundo Corrêa [2], os games ainda podem
contribuir com aspectos psicológicos, uma vez que podem
funcionar como estimulantes à cognição; ao desenvolvimento de
destrezas cognoscitivas, à construção de uma lógica para
diferentes saberes (afetivos, cognitivos, sociais, culturais etc.); ao
desenvolvimento dos meios de expressão e da criatividade através
da diversidade de narrativas encontradas nos games; aos
conteúdos tratados em jogos sérios ou educativos que incorporam
princípios de aprendizagem específicos (identidade, interação,
riscos, customização, desafios sociais, etc.) e a games que podem
trazer contextos ou narrativas a serem debatidas dentro das
disciplinas curriculares (artes, história, geografia, educação física,
ciências, etc.).

Ademais, os games por si mesmos já trazem sistemas que
precisam ser aprendidos para serem dominados. Segundo Gee [6],
os bons jogos trazem bons princípios de aprendizagem, caso
contrário as pessoas não aprenderiam a jogá-los e perderiam o
interesse por eles. O autor analisa os princípios de aprendizagem
realizando uma comparação como alguns conteúdos são
ensinados nas escolas e como games apresentam-se como
sistemas a serem aprendidos, afirmando que, se as escolas
pautassem seus planejamentos de ensino na mesma lógica dos
games, ou seja, em focar mais na solução de problemas do que
meramente na aquisição de informações, os alunos poderiam
desfrutar de um aprendizado mais significativo e, por que não,
divertido.
É nesse contexto que o Laboratório de Objetos de Aprendizagem
(LOA)1 da UFSCar vem desenvolvendo suas pesquisas
concentradas na utilização dos games como objetos capazes de
proporcionar um aprendizado lúdico ao estudante/jogador. A
equipe vem trabalhando no desenvolvimento do jogo Musikinésia,
game educacional para computadores e tablets idealizado para
ensinar e aprimorar o conhecimento dos jogadores acerca de
teclado musical, além de trabalhar outros conceitos musicais
básicos, como leitura de pentagrama nas claves de sol e de fá,
acidentes (sustenidos e bemóis) e variação de andamentos. O
game inicialmente foi pensado para atender somente alunos de
cursos de Música, no entanto, por oferecer tutoriais introdutórios
de conceitos musicais, ele poderá ser acessível a diversos públicos
que tenham interesse em aprender música e teclado.
No presente artigo será destacado o processo de testes do game
como uma prática fundamental para a verificação da qualidade
dos elementos de jogabilidade e o grau de efetividade do game no
cumprimento de seus objetivos de ensinar as teclas do teclado
musical de modo eficiente e lúdico. Desse modo, esse trabalho
está dividido em diferentes seções, assim como relatadas a seguir.
Na seção 2 é apresentada a metodologia do trabalho. Na seção 3 é
realizada a fundamentação teórica, com uma breve análise de
como os jogos educacionais podem ser pensados para atender
eficientemente as demandas educacionais do alunado, levando em
consideração a realização de testes como um importante processo
para verificação da qualidade do game enquanto recurso didático
e lúdico. Na seção 4 são apresentados os trabalhos que serviram
como base referencial e metodológica para a realização do design,
da avaliação e dos testes do jogo. Na seção 5 é realizada a
apresentação do jogo Musikinésia mostrando seu processo de
design. Na seção 6 são relatados os resultados obtidos a partir dos
testes utilizando o protótipo. Na seção 7 são apresentadas as
considerações finais do trabalho, com as conclusões obtidas a
partir de todo o processo de testes e o quanto contribuíram para a
verificação da qualidade do game, além de apresentar as etapas a
serem desenvolvidas no futuro.

2. METODOLOGIA DO TRABALHO
As seguintes ações metodológicas foram desenvolvidas ao longo
do projeto, não necessariamente nesta sequência:

1

Espaço interdisciplinar de estudos e pesquisas de novas tecnologias e
metodologias para o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem
interativos abertos, concentradas na utilização dos games. Website:
http://www.loa.sead.ufscar.br/
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1.

2.
3.

4.

Estudos e pesquisas nas áreas de design e avaliação de
jogos educacionais, realizados por meio de encontros
semanais com a participação dos estudantes e docentes
do projeto;
Pesquisa sobre o conteúdo específico e trabalhos
relacionados;
Levantamento de demandas por recursos educacionais
abertos junto com professores do Ensino Técnico e de
graduação em Música; Concepção do jogo com base em
demandas identificadas (brainstorm; definição inicial de
mecânica, narrativa, arte, tecnologia);
Criação de um protótipo de alta fidelidade e realização
de sessões de testes com diferentes perfis de usuário (no
escopo do público-alvo). Ciclos iterativos de testes,
análises, refinamentos do design/protótipo.

Mecânica: define os procedimentos do jogo. Como o
jogador irá se comportar, o que acontece com ele e o
objetivo do jogo;

●

Narrativa: representa a história que será contada no
jogo;

●

Tecnologia: representa o meio físico que permite a
existência do jogo. Embora seja o elemento menos
visível ao jogador, é a tecnologia que sustenta a
ocorrência dos outros elementos da tétrade [14].

No que toca aos jogos educacionais, o processo de game design
precisa ocorrer de forma diferenciada em relação ao modo como
os jogos tradicionais são desenvolvidos. Dentre os membros da
equipe, é necessário que haja a presença e interação de
educadores capazes de trabalhar conjuntamente no planejamento
do jogo, para que a inserção do aspecto educacional seja, desde o
princípio, atrelado aos elementos básicos da jogabilidade.

O desenvolvimento do projeto tem sido realizado por quatro
estudantes de graduação (cursos de Música, Computação,
Audiovisual) e um aluno de mestrado em Educação, sob a
coordenação de docentes das áreas de Música, Computação e
Educação. São realizadas reuniões semanais da equipe, quando
são discutidos e compartilhados os avanços de cada membro do
grupo, tanto no sentido de partilhar o desenvolvimento do jogo,
quanto as pesquisas relacionadas aos aspectos educacionais. Essas
reuniões são importantes para que todos avancem conjuntamente
no sentido de projetar um game que propicie uma experiência
agradável e educativa ao jogador.

Nesse sentido, Klopfer et. al. [7] fala sobre a forma errônea como
alguns designers iniciam o processo de planejamento de um game
educacional, os quais geralmente consideram primeiramente a
estruturação dos aspectos da jogablidade e, ao final do processo,
tentam inserir o conteúdo educacional. Nas palavras de Klopfer
et. al. [7],
Muitos
designers
instrucionais
tradicionalistas
perguntarão se um jogo educacional particular foi
desenvolvido com a criação da tecnologia (game)
primeiro e depois foi escolhido a meta de aprendizagem
que parecia se encaixar bem com essa tecnologia, ou se o
os objetivos de aprendizagem foram definidos em
primeiro lugar e, em seguida, a tecnologia adequada
(game) foi criado para atender a esse objetivo (forma esta
como muitos teóricos da educação podem propor como
deveria acontecer). A resposta a esta pergunta deveria ser
"Não". Nenhum destes deve vir em primeiro lugar, uma
vez que ambos devem ser considerados simultâneamente
[...] Bons jogos educacionais considerarão tanto os
objetivos/conteúdos e a jogabilidade ao mesmo tempo,
com flexibilidade suficiente para iterar entre um ou ambos
aspectos simultaneamente.

Por se tratar de um grupo misto, o jogo tem sido desenvolvido de
forma equilibrada e colaborativa: enquanto os programadores e os
ilustradores se empenham na elaboração de uma mecânica
divertida e funcional ao jogador, os educadores e projetistas
constroem um sistema de aprendizagem significativo e didático,
de forma que não seja ofuscada pela narrativa e por outros
elementos. Esse tem sido o maior desafio do projeto.
O projeto ainda tem contado com a colaboração de professores de
música do ensino técnico e superior na revisão dos conceitos
educacionais presentes no projeto. Para tanto, foram
disponibilizados aos professores um espaço virtual e um
questionário on-line, por meio do qual foi possível obter críticas e
sugestões desses professores durante a fase de testes, assim como
veremos na Seção 5. Esses espaços têm sido importantes também
para a avaliação de questões específicas referentes à utilização do
game enquanto recurso didático.

O grande desafio no processo de design de jogos educacionais,
portanto, se concentra em estabelecer um equilíbrio entre as
propriedades que propiciam a diversão e os conteúdos que
oferecerão o aprendizado ao jogador. Assim, um jogo educacional
bem sucedido pode ser pensado como aquele em que é capaz de
oferecer uma experiência tão imersiva quanto a de um game
comercial, porém com a adição do conteúdo pedagógico sem que
haja a desvalorização dos outros elementos básicos de um jogo.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O game design e o processo de testes para jogos educacionais
serão apresentadas nas próximas subseções.

3.1. Design de jogos educacionais
Para se entender verdadeiramente o game design, segundo Schell
[14], é necessário compreender uma incrível teia complexa de
criatividade, psicologia, arte, tecnologia e negócios (business).
Nesse sentido, o autor traz o conceito de Tétrade Elementar, o
qual contribui para a divisão balanceada entre os elementos
básicos do jogo, os quais são:
●

●

Em relação à esse quesito, vale citar as considerações de Leite e
Mendonça [8], que defendem a inclusão do fator de aprendizagem
dentre os elementos básicos encontrados na Tétrade Elementar de
Schell [14], pois "a aprendizagem se relaciona com as outras áreas
da tétrade elementar no momento em que é importante que seja
ensinado o que é necessário ou proposto" [8].

Estética: trata-se do elemento mais visível ao jogador.
Representa os sons, músicas, aparência, e qual o tipo de
visual que o jogo deve transmitir;

Outro ponto referencial importante para design de jogos
educacionais é Gee [5, 6], o qual ressalta os bons princípios de
aprendizagem contidos em bons games. Dentre os 16 princípios

329

Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

destacados pelo autor2, o game Musikinésia se concentrou em
apenas alguns pontos específicos por condizerem tanto ao
processo de aprendizagem de teclado quanto ao perfil do jogo. Os
princípios destacados são:
●

detalhes até mesmo não percebidos pelos seus desenvolvedores.
Segundo Schell [14], ao abordar sobre o desconforto que alguns
designers enfrentam nessa fase do desenvolvimento, afirma que
se trata de um momento em que algumas das decisões tomadas
pelo game designer podem estar completamente erradas. É
necessário encontrar detalhes com a maior brevidade possível,
enquanto ainda há tempo para fazer algo sobre eles.

Identidade: Gee [5] afirma que os bons jogos são capazes
de atrair a atenção dos jogadores pela identidade
estabelecida entre o protagonista do jogo e o jogador. Nesse
sentido, o game Musikinésia preocupou-se em criar uma
narrativa em que traz um personagem que descobre um
teclado mágico porém precisa aprender os conceitos básicos
de música para tocá-lo. Assim, é possível estabelecer uma
relação de identidade entre o protagonista do game e o
jogador iniciante em música.

●

Frustração Prazerosa: outro elemento importante,
considerado durante o processo de produção do jogo, foi a
questão de oferecer uma experiência frustrante, porém
prazerosa. Esse princípio trazido por Gee [5] baseia-se em
estabelecer uma dificuldade em que o jogador se sinta
desafiado, porém motivado a continuar jogando, mesmo que
falhe algumas vezes.

●

Customização: este modelo ainda não foi implementado na
atual versão do game, mas almeja-se introduzir
possibilidades para customizar tanto o protagonista do jogo
(novas roupas e acessórios) como até novos modelos de
teclado.

●

Informação sob Demanda: Gee [5] traz o conceito de
"Just-in-Time" e "On Demand", os quais fazem menção às
informações que são apresentadas ao jogador no momento
em que ele as necessita. Esse princípio relaciona-se ao
processo de aprendizagem ao longo do game, com a
apresentação de novos conceitos musicais em momentos
estratégicos da narrativa em que o jogador já possui treino e
habilidades suficientes para assimilar um novo
conhecimento (ex: introdução de acidentes ou uma nova
clave musical).

Ademais, segundo Fernandes e Dias [3], em um processo de testes
é necessário a presença dos testadores, cujo papel desempenhado
por esse grupo consiste em detectar erros, bugs, problemas de
interface e demais defeitos que comprometam a jogabilidade. A
presença dos testadores é fundamental para a averiguação da
qualidade do jogo, pois serão estas pessoas que informarão aos
desenvolvedores sobre as modificações necessárias a serem
realizadas e repensadas para que o jogo possa chegar a seu
formato idealizado ao público-alvo. Outra figura importante ao
processo de teste se trata do gerente de testes, o qual é
responsável pela estruturação de todo o plano de teste juntamente
com o game designer, com atribuição de tarefas como: elaborar as
estratégias de testes, organizar os documentos de registros,
esquematizar os feedbacks obtidos pelos testadores e enviá-los
para o restante da equipe.
Em relação à seleção dos testadores para jogos educacionais, o
perfil desse grupo deve ser variado, visto que um jogo
educacional possui elementos subjetivos e práticos que não se
resumem apenas aos elementos básicos de jogabilidade, estética e
narrativa como ocorre na grande maioria dos games tradicionais,
mas há a existência do fator educacional que precisa ser
cuidadosamente analisado. Assim, além da presença de pessoas
com bom conhecimento em jogos eletrônicos e no conteúdo
específico trazido pelo game, é necessário que haja a participação
tanto de educadores quanto de pessoas com pouco ou nenhum
conhecimento sobre o assunto tratado no jogo para que seja
possível avaliar se o game em questão cumpre com seus objetivos
educacionais e se será acessível ao público-alvo previsto. O
feedback obtido pelos testadores contribuirá para agregar
informações acerca da eficiência do jogo enquanto objeto de
aprendizagem e ludicidade, além de aliar e balancear esses fatores
aos demais elementos que constituem o jogo como um todo.

3.2. Testes para Jogos Educacionais
O trabalho conjunto entre desenvolvedores, artistas, designers e
educadores é essencial para que o design e desenvolvimento de
um jogo educacional de qualidade, contudo, o jogo poderá ser
disponibilizado ao público-alvo somente após a realização de um
minucioso processo de testes.

4. TRABALHOS RELACIONADOS
Fernandes e Dias [3] trazem um estudo acerca das principais
etapas do processo de testes para jogos de celulares, no qual
categorizam as modalidades de testes, os grupos envolvidos e
como ocorrem suas principais etapas. Embora o artigo tenha o
foco em processos de testes para jogos de celular, foi possível
utilizá-lo como base referencial para testes em jogos
educacionais, cujos processos, de certo modo, assemelham-se ao
perfil dos agentes que precisam estar envolvidos no processo
(testadores e gerente de testes), e à organização e planejamento
dos testes.

Segundo Fernandes e Dias [3], o processo de testes consiste em
verificar a utilidade do assunto tratado em questão, seja este um
objeto, aparato tecnológico, software, game ou quaisquer assunto
que possa ser avaliado, analisado, supervisionado ou observado a
partir de um olhar crítico. Além disso, os testes precisam ser
"feitos em condição de total controle e capaz de serem
reproduzidos em qualquer tempo ou lugar para que os resultados
obtidos sejam válidos e o procedimento possa ser chamado de
teste" [3].

Outro ponto referencial importante foi Valle et. al. [17], os quais
apresentam um processo de avaliação de jogos educacionais a
partir da extensão de um conjunto de heurísticas avaliativas
chamada de Heuristic Evaluation for Digital Educacional Games
(HEDEG). Esse trabalho, além de trazer um exemplo de avaliação
de um jogo educacional utilizando o conjunto de heurísticas
expostos, contribuiu para que a equipe do Musikinésia tivesse
como exemplo um processo de avaliação de um jogo educacional.

Em relação aos testes voltados para games, essa etapa pode ser
considerada como uma das mais fundamentais do processo de
desenvolvimento de um jogo, pois é nesse momento em que sua
qualidade será colocada à prova. Igualmente trata-se do momento
em que os defeitos de jogabilidade serão encontrados, revelando
2

Ver Gee [5].
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Motta & Garone [10], trazem um exemplo de design instrucional
de um jogo para o ensino de música, com enfoque em ditados
melódicos. Os autores fazem uma abordagem das tecnologias
como recursos capazes de complementar o processo de ensino de
música, além de discutirem como os games podem atuar como
facilitadores no processo de aprendizagem de conhecimentos
musicais específicos. Nesse sentido, os games justamente
contribuem com o processo de aprendizagem por serem
tecnologias digitais dotadas de propriedades sonoro-visuais
interativos, que acabam funcionando como estímulos à
assimilação de conteúdos musicais. No caso do Musikinésia, por
exemplo, essa relação ocorre principalmente no sentido de
relacionar as teclas do teclado musical às posições de suas
respectivas notas no pentagrama (estímulos visuais). Além disso,
os sons funcionam como estímulos capazes de colaborar na
memorização das teclas, que podem ser associadas conforme o
jogador interage com o teclado e atenta-se à gradação e diferença
de alturas entre as teclas (como numa escala natural ascendente de
Dó a Si, por exemplo).
Leite & Mendonça [8], tendo como base os estudos de Schell [14]
e Prensky [11], apresentam as diretrizes para o game design de
jogos educacionais. Esse trabalho faz menção a importantes
fatores a serem levados em consideração no processo de design de
bons jogos educacionais, como a inserção do elemento de
aprendizagem na Tétrade Elementar proposta por Schell [14], o
qual deve ser considerado tão fundamental quanto os demais
elementos técnicos do jogo.

5. PROCESSO DE DESGIN DE
MUSIKINÉSIA
Podemos afirmar que o design de jogos está no escopo da área de
design de interação, uma vez que tem como foco a experiência do
usuário, ou seja, “como as pessoas se sentem em relação a um
produto e ao prazer e à satisfação que obtém ao usá-lo, olhá-lo,
abri-lo ou fechá-lo” [13]. O processo de design de interação prevê
quatro atividades principais, segundo Roger et. al. [13]:
1. Estabelecer requisitos;
2. Criar alternativas de design (concepção);
3. Prototipar as soluções de design propostas;
4. Avaliar os protótipos.
Estas etapas devem ser desenvolvidas em ciclos evolutivos
iterativos, tendo como foco a experiência do usuário. Dessa
forma, o processo de design do Musikinésia tem seguido estas
quatro etapas. Nas subseções seguintes são apresentadas
considerações sobre o desenvolvimento de cada etapa no projeto
em questão, com destaque para a prototipação e avaliação dos
protótipos por meio de testes e consultas aos professores e
público-alvo.

5.1. Requisitos
Como primeira etapa, o professor Glauber Santiago, idealizador
do projeto Musikinésia, realizou uma clara explanação acerca dos
propósitos de se realizar um jogo capaz de contribuir com o
aprendizado musical de um determinado público-alvo (nesse caso,
alunos de cursos de Música). Portanto, a equipe do LOA foi
incumbida de desenvolver um projeto de game educacional capaz
de oferecer uma experiência agradável ao jogador ao mesmo
tempo em que aprende os conceitos musicais. Assim, foram
estabelecidas as seguintes diretrizes:

●
●
●

Considerar os objetivos educacionais e os elementos de
jogabilidade de forma equilibrada, de modo a oferecer
uma experiência lúdica de aprendizagem e significativa;
Favorecer o reuso, revisão, remixagem e redistribuição
sem fins comerciais do jogo e de todos os seus
componentes;
Garantir maior acessibilidade do jogo, de forma que ele
possa ser utilizado e acessado ao maior número de
pessoas possível.

5.2. Concepção
Com a delimitação do público-alvo e os objetivos educacionais do
projeto, a equipe iniciou o processo de concepção do jogo. Com
isso, foram realizadas várias sessões de brainstorm entre os
alunos e professores do projeto para definir os principais
elementos do jogo. Nesses encontros, foi tido como base de
design a Tétrade Elementar proposta por Schell [14], na qual foi
possível conceber os primeiros modelos de estética, mecânica,
narrativa e tecnologia a ser utilizada.
Como maneira de organizar esse processo, foi criado um
Documento de Game Design (Game Design Document) no qual
foi possível registrar coletivamente as principais ideias e decisões
referentes ao processo de design do game, além de contribuir para
a memória e comunicação entre os membros do grupo [14]. Nesse
documento, foram organizados elementos como Enredo
(narrativa, personagens, ambientação do jogo, contexto,
tom/humor), Interatividade (perspectiva do jogo, interface),
Matriz de Jogabilidade e de Aprendizagem (como o jogador
controla o teclado e como assimila o conteúdo musical à
jogabilidade) e Apêndices (exemplos de jogabilidade, jogos
inspiradores, modelos semelhantes de mecânica e trabalhos afins).

Figura 1. Logo do jogo Musikinésia
Após o planejamento e estudo detalhado de como os elementos
básicos constituiriam a jogabilidade, foi dado início à fase de
implementação do jogo. O desenvolvimento e codificação do
game, bem como as produções das músicas, elementos visuais e
planejamento das fases aliadas aos objetivos educacionais,
ocorreram de forma conjunta, sendo um processo de constante
reflexão e atualização do design. Ao final de um semestre de
trabalho, o grupo conseguiu produzir um protótipo do game, com
três fases jogáveis (três músicas de dificuldades variadas), além
de um sistema de pontuação, ranking, narrativa e demais
elementos básicos (como menus, tela inicial e tutorial). A seguir
serão apresentados os elementos da jogabilidade resultantes das
etapas do processo de design.

5.2.1 Dinâmica
Com músicas sendo executadas ao fundo, o jogador deverá tocar
as notas de uma linha melódica utilizando o teclado musical,
pressionando as teclas correspondentes com o mouse ou com o
teclado QWERTY (teclado normal dos computadores), como
mostra a Figura 2. Essas notas atravessarão a tela da direita pra
esquerda (sentido este para provocar a sensação real de leitura de
uma pauta musical), e o jogador deverá tocá-las no momento
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certo, ou seja, quando entrarem numa região delimitada na
partitura onde será preciso pressionar as teclas correspondentes às
respectivas notas. Caso o jogador cometa uma quantidade
específica de erros, ele precisará recomeçar a música.

5.2.3 Estética
Como visto nas Figuras 2, 3 e 4, o jogo possuirá um visual 2D,
com gráficos desenhados seguindo o estilo Pixel Art (arte
pixelizada). Esse estilo de visual foi escolhido por ser considerado
de processamento leve a computadores e também por ser
consonante ao tom cômico da narrativa do game. Igualmente o
jogo terá a preocupação em variar os leiautes do teclado (skins) e
das fases conforme o jogador progride na narrativa. Por exemplo,
no mundo “Industrial” (Figura 5) a interface sofrerá uma mudança
estética concomitante ao contexto de fábricas, ou seja, a partitura
será representada por uma esteira industrial e, ao invés de figuras
musicais, serão apresentadas caixas nas linhas e nos espaços que
representarão a posição da nota que o jogador deverá pressionar:

Figura 2: Tela do jogo Musikinésia

5.2.2 Narrativa
O jogo conta a bem humorada história de Tom, um garoto do
subúrbio que encontra um teclado musical do falecido avô,
acompanhado de uma carta em que diz que o instrumento possui
poderes especiais (musikinésis). No entanto, leigo em música, o
protagonista decide aprender o instrumento para descobrir seus
dotes mágicos e, para isso, embarca numa aventura por cinco
mundos diferentes (Subúrbio, Medieval, Máfia, Pirata e
Industrial) para adquirir novos conhecimentos musicais por meio
da realização de vinte missões, que se baseiam em músicas que
precisam ser tocadas a partir da execução correta das notas de
uma partitura. Assim, nestas missões ele ajudará diversos
personagens em situações inusitadas, como desde tocar para um
mafioso dono de restaurante, até entreter um rei confinado entre
as monótonas paredes de seu castelo. Cada situação contribuirá
para o aprendizado musical do protagonista, além de ajudá-lo a
desvendar o mistério deixado pelo teclado do avô.

Figura 3: Cena de um diálogo entre Tom e seu pai

Figura 5: Esboço de variação estética dos níveis.
Essa mudança estética entre os níveis não atrapalhará a leitura das
notas, uma vez que o jogo não tem como objetivo ensinar a
duração das figuras musicais, mas a identificação de suas posições
na pauta e no teclado musical. Ademais, assim como a estética, as
músicas se baseiam em estilos que estarão em consonância com o
contexto de cada mundo.

5.2.4 Mecânica
A mecânica básica do jogo se resume no ato de pressionar as
teclas correspondentes às notas que atravessam uma pauta
musical. O jogo se baseia no esquema de missões de dificuldade
gradativa, com a execução de músicas mais simples no início até
as de nível mais elevado, ao final do game. Nessa primeira versão
do game, existem dois modos jogáveis, como Modo Campanha, o
qual se trata do modo principal em que o jogador passará por
fases (missões) de nível gradativo de dificuldade, acompanhado
de tutoriais explicando os conceitos básicos de identificação das
notas no teclado e outros elementos musicais, e o Modo Tutorial,
o qual estará obrigatoriamente presente no início de cada mundo
que o jogador passar, o qual ensinará os conceitos musicais e a
jogabilidade (Figura 6). O modo tutorial igualmente ficará
disponível no menu principal, permitindo que o jogador possa
rever os conceitos ensinados no caso de dúvida.

Figura 4: Alguns personagens de Musikinésia (Tom, Dom
Macarrone, Isaac Diapasão e pai de Tom, respectivamente)
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Medieval

Pirata

Introdução sobre
acidentes e teclas
pretas e acréscimo de
sustenidos

Um bobo da corte
ensinará ao jogador os
sustenidos como forma de
entreter o rei com
melodias diferentes.

Acréscimo de bemóis

Uma sereia ensina os
bemóis como forma de
hipnotizar e impedir uma
invasão pirata em suas
águas.

Clave de Fá

O chefe Robô Ferrugem
usa um de seus poderes e
altera o conceito de leitura
do jogador para a clave de
fá.

Figura 6: Modo Tutorial
Além disso, o jogo possui um Sistema de Pontuação (Figura 7)
que funciona como um indicador da qualidade do desempenho do
jogador. Esse sistema encontra-se no canto superior direito da
tela, sendo composto, respectivamente, por: Vidas, o qual delimita
a quantidade de erros que o jogador pode cometer na música;
Pontos, o qual demonstra o quanto o jogador contabiliza a cada
acerto; Combo em que é registrado o número de acertos
realizados sequencialmente; e, por fim, o Multiplicador de
Pontos, o qual funciona como um multiplicador dos pontos que o
jogador realiza seguidamente.

Figura 7: Sistema de Pontuação

5.2.5 Matriz de Aprendizagem
Como já mencionado anteriormente, o objetivo educacional do
game é promover a aprendizagem das teclas do instrumento por
meio da execução de músicas de dificuldade gradativa.
Paralelamente a isso, o jogador tomará conhecimento de outros
conceitos musicais à medida que avança na narrativa, como
leitura de uma pauta musical, sinais de alteração e clave de fá, por
exemplo. Na tabela abaixo é exemplificado como os conceitos
musicais serão trabalhados paralelamente à narrativa, dividido
pelas fases do game:
Tabela 1. Matriz de Aprendizagem separada por fases.
Fase

Conceito/

Narrativa

Habilidade

Subúrbio

Introdução às noções
básicas de leitura
musical (pentagrama e
clave de sol) e
identificação das notas
no teclado musical

O pai de Tom ensinará os
conceitos básicos do
instrumento e de teoria na
1ª fase (tutorial).

Máfia

Andamento
(velocidade da
música). Ex: allegro,
moderato, presto;

O chefe Dom Macarrone
desafiará o jogador a tocar
uma dada música com
alteração da velocidade.

Industrial

5.2.6 Tecnologia
Para o desenvolvimento da primeira versão, foi utilizado o motor
de jogo Unity3, que em sua versão 4.5 traz um conjunto de
funcionalidades que facilitam e agilizam a criação de games em
duas dimensões, permitindo ainda uma maior praticidade quanto à
programação (na linguagem C#) [16]. O software utilizado para a
produção das músicas foi o Reason4, o qual possui um banco de
samplers e efeitos que auxiliam na composição das trilhas.

5.3. Protótipo
A partir da concepção de design do jogo descrita na seção
anterior, foram criados protótipos para a validação dos requisitos
apresentados na seção 5. 1.
Protótipo ou prototipação consiste na primeira versão física ou
conceitual do objeto que está sendo produzido, ou assim como
definido por Baxter [1], trata-se do "primeiro do tipo". Desta
maneira, pode ser definido como a primeira representação física
do produto, mas que ainda não representa o seu estado final,
necessitando passar por várias modificações e testes até chegar ao
público-alvo.
Não obstante, existem dois tipos de protótipos, que segundo a
definição de Roger et. al. [13], podem ser classificados em duas
categorias:
•

Protótipo de baixa fidelidade: é aquele que não se parece
muito com o produto final, o qual se utiliza materiais
diferentes da versão final pretendida (como papel ao invés de
telas eletrônicas, por exemplo). Porém esses tipos de
protótipos podem ser considerados altamente úteis por serem
simples, baratos e de rápida produção e modificação, sendo
recomendados nos estágio inicias do desenvolvimento.

•

Protótipo de alta fidelidade: é aquele que utiliza materiais
que se espera que estejam no produto final e, portanto, se
assemelha em muito ao resultado final pretendido. Embora
demande tempo e seja mais custoso, esse tipo de protótipo é
o mais indicado para processos de testes justamente por se

3
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aproximarem de sua funcionalidade e aparência da versão
final.

5.4.2 Entrevistas
A primeira fase dos testes de Musikinésia ocorreu na modalidade
presencial. Esse processo aconteceu pela modalidade de
observação e conversa direta com os testadores (entrevistas) no
próprio ambiente do LOA. A vantagem dessa modalidade de
teste, segundo Schell [14], baseia-se que a entrevista pós-teste é
um ótimo modo para realizar questões mais complexas, as quais
não poderiam encontrar espaço em um simples questionário.
Além disso, as entrevistas também serviram para se ter uma noção
direta de como os jogadores se sentiram testando o game, bem
como suas reações, o grau de imersão e as emoções resultantes
dos elementos estéticos.

Nesse sentido, podemos afirmar que os protótipos criados para o
Musikinésia são de alta fidelidade por apresentarem a maioria dos
elementos esperados para sua versão final pretendida, bem como a
mecânica, interface, estética e jogabilidade, embora necessitem
passar por várias revisões e refinamentos para atingirem seu
formato idealizado. O uso do protótipo de alta fidelidade desse
projeto justifica-se pela necessidade de se trabalhar com recursos
audiovisuais para a reprodução dos sons do teclado, o que seria
inviável em um protótipo de baixa fidelidade, o qual não
permitiria a reprodução de tais elementos sonoros (sons das
teclas) atrelados aos estímulos visuais (imagem das teclas). As
Figuras 2 a 7 apresentam algumas telas do protótipo do
Musikinésia.

Esse processo foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com
cinco alunos conhecedores de música, que dominam a leitura de
partituras e com experiência em algum tipo de instrumento, e a
outra com seis pessoas com pouco ou nenhum conhecimento
acerca de leitura ou prática musical. Cada sessão de teste teve
duração de aproximadamente quarenta minutos, sendo vinte
minutos reservados para o contato do testador com o jogo e os
outros vinte para a conversa entre o testador e o designer
observador.

A prototipação revela-se como uma importante ferramenta para
que se possa verificar, testar e avaliar o jogo em diferentes
estágios do desenvolvimento, desde o estágio inicial até o mais
avançado. O protótipo garante a verificação de defeitos antes de
atingir seu público final, funcionando como um objeto palpável
aos testadores para que, assim, promovam avaliações em ciclos
iterativos e concedam um feedback à equipe responsável do
projeto. Portanto, a seguir será apresentado o processo de testes
do Musikinésia realizado a partir de seu protótipo de alta
fidelidade.

Dessa forma, primeiramente foi solicitado que os testadores
jogassem o game em um dos computadores do laboratório
enquanto um dos designers realizava uma observação distante,
sem intervenção direta com o testador. Após cada teste com
ambos os grupos, o designer observador realizou entrevistas
individuais acerca das impressões do jogo, com questões
referentes à jogabilidade básica até o quanto o jogo foi capaz de
ensinar/aprimorar seu conhecimento musical. Algumas das
questões realizadas durante as entrevistas individuais foram as
seguintes:

5.4. Avaliação do protótipo
Nesta seção são apresentadas as principais técnicas empregadas
na avaliação do Musikinésia.

5.4.1 Testes funcionais
Nessa etapa foram realizados testes funcionais, que segundo
Fernandes e Dias [3], devem “garantir que o jogo contenha todos
os requisitos, contidos no Game Design, implementados
corretamente.” Assim, os testes ocorreram em duas fases, sendo a
primeira por meio de entrevistas presenciais realizadas com oito
pessoas com alguma ou nenhuma experiência em música, e a
segunda pela modalidade a distância, com a disponibilização de
um questionário on-line a quatro professores de música, sendo
dois do ensino técnico e dois do ensino superior.

•
•

•

A função de gerente de teste foi assumida por um dos designers
do jogo, o qual, além de organizar e registrar os feedbacks obtidos
dos testes, também foi responsável pela observação dos testes
durante a modalidade presencial. A função de observador, nesse
caso, refere-se à pessoa que se atenta em como o jogador se
relaciona com o objeto testado, percebendo se o jogo consegue
imergir o jogador em uma experiência lúdica, além de analisar se
o jogador está conseguindo manusear os controles, vencer os
desafios e conseguindo interagir com a interface do jogo. Nesse
contexto, pode-se considerar que foi utilizada uma estratégia de
teste alfa que, segundo Pressman [12], é conduzido pelo cliente
no ambiente do desenvolvedor, com este "olhando sobre o ombro"
do usuário e registrando erros e problemas de uso.

•
•
•
•

O tutorial do game está claro e objetivo?
Você acha que a dificuldade das primeiras fases está
adequada a jogadores que apresentam pouca ou nenhuma
habilidade em leitura de partituras e/ou conhecimento do
teclado musical?
Você se sentiu mais confortável jogando com o mouse ou
com o teclado QWERTY?
O que você achou da estética do jogo (artes, visual e
músicas)?
A narrativa se apresenta de modo divertido e instigante ao
jogador?
Você encontrou algum erro, defeito, problema ou bug
durante a execução do jogo?
Você conseguiu entender o funcionamento básico de um
teclado musical e de uma partitura?5

Além das questões listadas acima, foi concedido espaço para que
os testadores pudessem se expressar livremente tanto em relação
aos elementos do game que mais lhes chamaram a atenção quanto
àqueles que necessitam ser revisados.

Assim, a preparação dos instrumentos para coleta de dados para
os testes ocorreu em um processo colaborativo entre os membros
da equipe e os professores coordenadores do projeto, a fim de
elencar as questões mais pertinentes para investigar se o game, de
fato, cumpre com seus objetivos, no sentido de proporcionar um
aprendizado lúdico ao usuário.

5
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5.4.3. Questionário on-line
Além de ser um meio rápido e prático, segundo Schell [14] o
questionário on-line é um ótimo modo para que os jogadores
respondam diretamente as perguntas quantificadas sobre
determinados elementos do jogo, além de conceder espaço para
que o respondam em seu tempo e privacidade. Assim, optamos
também por essa modalidade de teste justamente para facilitar o
contato com professores que muitas vezes não possuem condições
para se deslocaram até o laboratório para a realização de testes
presenciais e, com isso, o questionário on-line funciona como um
facilitador para que outras pessoas realizem os testes pela
praticidade virtual.
Assim, igualmente foram realizados testes pela modalidade a
distância, com a disponibilização de um questionário a cinco
professores do ensino técnico e superior de Música, no qual foi
possível coletar suas impressões e considerações acerca do jogo.
Nesse questionário, além de obter informações básicas, como
idade, formação e experiência com a música, foram apresentadas
questões referentes aos elementos básicos do jogo, como:
•
•
•
•
•
•
•

•

Figura 9: Resultado de uma questão relacionada à dificuldade
das primeiras fases do jogo.

Sistema de Pontuação;
Interface (disposição de informações na tela do jogo);
Controle;
Estética (parte gráfica e músicas);
Narrativa;
Aspectos técnicos (bugs e demais defeitos de jogabilidade);
Aspectos educacionais (curva de aprendizagem, dificuldade
das fases, eficiência dos tutoriais, jogabilidade atrelada ao
ensino das teclas e da partitura).
Atribuição de uma nota em uma escala de 1 a 5 para a
qualidade geral do jogo, sendo 1 como “Discordo
Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”.

Figura 10: Resultado de uma questão relacionada aos
controles do jogo.

Figura 8: Questionário de Testes
Nas Figuras 9, 10 e 11 são apresentados gráficos consolidando as
respostas obtidas em três das questões contidas na consulta aos
professores realizada por meio do questionário on-line, com suas
respectivas notas atribuídas.
Figura 11: Resultado relacionado à qualidade geral do jogo.
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5.4.4. EGameFlow
Tutorial
•
Informações confusas e texto muito longo (Figura 12);
•
Fonte difícil de ler (trocar por uma fonte que facilite a
diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas);
•
Destacar informações importantes (sublinhar ou pintar de
outra cor, por exemplo);
•
Indicar como os dedos devem ser posicionados
corretamente sob o teclado QWERTY;
•
Manter os nomes das teclas e notas no teclado e no
pentagrama nas primeiras fases para auxiliar o jogador a
associar as notas às teclas;
•
Mostrar as funções de cada elemento da interface no
tutorial. Por exemplo, pra quê serve o campo em que o
jogador deve pressionar a nota, a pontuação e os botões de
ajuda;
•
Inserir uma animação da clave de sol, para que as pessoas
compreendam melhor o motivo dela representar a nota sol
no pentagrama;
•
Inserir botão “Voltar” no tutorial para que jogador possa
rever as informações.

Além dos testes realizados, como forma de refinar o
desenvolvimento do game, a equipe vem desenvolvendo uma
avaliação do game pautada no método EGameFlow, que trata-se
de uma escala avaliativa para medir a satisfação e aprendizagem
dos jogos, segundo Fu et. al. [4]. Essa avaliação vem ocorrendo
conjuntamente entre os membros da equipe e os professores do
projeto, no sentido de avaliar se o game estaria conseguindo
atingir seus objetivos tanto lúdicos como educacionais. Assim,
dentre alguns itens avaliativos propostos pelo método6, serão
considerados os seguintes ao Musikinésia:
•

Concentração: o jogo atrai minha atenção? O número de
tarefas é adequado? A maior parte das tarefas do jogo está
atrelada ao objetivo educacional?

•

Clareza dos Objetivos: o jogador consegue compreender os
objetivos educacionais por meio do game? Os objetivos gerais
estão claros e são apresentados no início do game?

•

Feedback: o jogador recebe o feedback de seu progresso e
desempenho? Ele é notificado sobre novas tarefas assim que
cumpre outros desafios? Ele recebe informações sobre
pontuação ou nível?

•

Desafio: o jogador experimenta o jogo sem sentir entediado
ou ansioso demais? A dificuldade é adequada, sem ser muito
fácil ou muito difícil? O jogo oferece "dicas" para auxiliar o
jogador a vencer os desafios? As habilidades do jogador
gradualmente são aprimoradas através dos desafios do jogo?

•

Autonomia: o jogador pode controlar o menu (como opções
de "Começar", "Parar", "Salvar")? O jogo oferece suporte aos
erros do jogador? O jogador se sente no controle do jogo?

Figura 12: Tutorial com informações longas e fonte de difícil
leitura, segundo os testes.

•

Imersão: durante o contato com o jogo, o jogador conseguiu
se esquecer de seus problemas pessoais, do tempo e das coisas
que estavam à sua volta? O jogador se sentiu emocionalmente
envolvido com o game?

•

Aprimoramento do Conhecimento: o jogo aperfeiçoou o
conhecimento do jogador? Ele foi capaz de assimilar as ideias
básicas do conhecimento ensinado? O jogador foi capaz de
aplicar o conhecimento aprendido no game em seu cotidiano?
O jogo motiva o jogador a buscar mais conhecimentos sobre o
conteúdo ensinado?

Narrativa/Arte
•
Colocar textura nos balões de diálogo, de modo que fiquem
mais condizentes ao visual de Pixel Art;
•
Modificar a cor das palavras “Jogar”, “Treino”, “Ranking” e
“Créditos” para que fique diferente da cor de fundo.
Jogabilidade
• Adicionar ao fim de cada fase a porcentagem de acertos do
jogador;

•

6. RESULTADOS OBTIDOS
Os feedbacks obtidos por meio dos testes realizados tanto pelos
alunos quanto pelos professores, de forma geral, apontam que o
jogo Musikinésia consegue atender ao objetivo de promover a
aprendizagem das teclas do instrumento relacionado à leitura de
uma partitura, apresentando-se ainda como um processo didático
e divertido para pessoas que não conhecem música e, ainda, um
recurso capaz de aprimorar as habilidades de pessoas já com
algum conhecimento na área. Por outro lado, os testes igualmente
mostraram que o game contém algumas falhas relacionadas ao
Tutorial, Narrativa, Estética, Jogabilidade e Interface, cujas
indicações e sugestões dos testadores são relatadas a seguir:

6

•

Ver escala completa em Fu et. al. [4].
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Repensar a disposição das teclas do teclado QWERTY de
forma que ambas as mãos fiquem confortáveis, valorizando
suas curvaturas e os polegares. Para que o jogador fique
com as mãos mais confortáveis sob o teclado e se aproxime
da experiência de tocar um teclado real, podem-se utilizar as
teclas QWERV BYUIOP, como demonstrado na Figura 14;
Fases em que os nomes das notas sejam explorados, para
ajudar na associação com a partitura e as teclas do teclado
musical.
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Esses feedbacks foram de grande importância para que a equipe
identificasse quais pontos requerem especial atenção para
promover melhorias e oferecer uma experiência lúdica e
educacional cada vez melhor ao público-alvo, visto que alguns
dos problemas levantados não foram percebidos anteriormente
pelos próprios desenvolvedores e designers, o que, de fato,
enfatiza a importância da realização dos testes.
Figura 13: Mapeamento das teclas contido no protótipo do
game. Forma confusa e desconfortável de se posicionar as
mãos.

Assim, a avaliação por meio do protótipo ocorreu de modo
simultâneo ao desenvolvimento do game: enquanto os projetistas
e especialistas no conteúdo recebiam e organizavam as
impressões dos testes realizados pelos usuários, os
desenvolvedores prosseguiam com a codificação do game levando
em consideração a reestruturação do projeto reorganizado pelos
designers.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foi possível delimitar as etapas do processo de
desenvolvimento do projeto Musikinésia, partindo de uma
pesquisa centrada na literatura referente à aprendizagem baseada
em jogos até o processo de testes como um procedimento eficaz
para mensurar a eficácia do game enquanto meio de aprendizado e
diversão.
Figura 14: Nova disposição das teclas sugerida por um dos
testadores.
Interface
•
Destacar e informar ao jogador sobre o botão de ajuda
(representado por um “?”) para que ele possa visualizar os
nomes das notas tanto na pauta musical quanto no teclado
(Figura 15);
•
Na tela de título, inserir botão “Sair” para que o jogador
possa encerrar o jogo;
•
Opção de “Voltar ao Tutorial” no Menu de Pause;

Após a realização de todo o processo de design e obtido o
feedback dos testes realizados, a equipe de Musikinésia visa
prosseguir com o desenvolvimento do game no sentido de
aprimorar a jogabilidade, bem como promover a continuação da
narrativa, ilustração de novos personagens e cenários, inserção do
Modo de Compra – opção em que o jogador poderá adquirir
novos modelos de teclado e roupas ao personagem por troca de
pontuação –, balanceamento da dificuldade das fases iniciais,
criação de novas músicas e aperfeiçoamento dos objetivos
educacionais aliados ao progresso do jogador.
Ademais, o projeto Musikinésia ainda prevê a realização de novos
testes para avaliação da usabilidade atrelada aos objetivos
educacionais, estudar possibilidades de adaptação do game a
alunos com deficiência visual, de modo que consigam igualmente
se divertir e aprender e, por fim, garantir o reuso do jogo por meio
do livre acesso de seu código fonte7, de forma que o projeto possa
ser reutilizado para a produção de outro game musical.
O objetivo final desse projeto, portanto, concentra-se em oferecer
um jogo educacional de qualidade para que professores possam
utilizá-lo como recurso capaz de complementar o ensino de
música aliado à irresistibilidade dos games que tanto atraem os
alunos.
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O jogo, bem como todos os seus componentes, ficarão disponíveis para a
comunidade no Repositório Digital Livre Saber (livresaber.sead.ufscar.br),
repositório digital de acesso livre da SEaD/UFSCar, onde está sendo
organizado um acervo de objetos educacionais multimídia produzidos
como recursos educacionais abertos.
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