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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

DIGITAIS COMO FERRAMENTA DE

APOIO AO TRABALHO DA DEFESA

CIVIL DE CURITIBA COM FOCO NA

PREVENÇÃO DE DESASTRES

Introdução
A Defesa Civil municipal de Curitiba é o organismo responsável pela redução de riscos e desastres e

é encarregada pela prevenção destas situações (DEFESA CIVIL, 2009), a partir de capacitação em

escolas da rede pública municipal, Para esta capacitação, através de uma parceria entre a PUCPR, a

Prefeitura Municipal de Curitiba, deu-se inicio o processo de criação de um Game cuja finalidade é

ensinar ações de prevenção, resiliência e resposta em situações de risco, de forma lúdica, divertida e

dinâmica. Segundo Savi e Ulbricht (2008), os jogos digitais possuem grande potencial e trazem

benefícios se utilizados com a finalidade educacional. O jogo PrevEnchente® foi desenvolvido por uma

equipe interdisciplinar. Neste trabalho, objetivou-se a descrição do processo para o desenvolvimento do

game, bem como dos resultados da implementação do game em escola de Ensino Fundamental de

Curitiba.

Objetivos
O objetivo deste trabalho é realizar o desenvolvimento de um game com base nos requisitos

identificados para a capacitação em prevenção de desastres e validá-lo.

Metodologia
Os objetivos foram desmembrados em 4 etapas, descritas abaixo:

1.Especificação de Requisitos: seleção, a partir do material da Defesa Civil de Curitiba, de lições a serem 

inseridas no game;

2.Validação do Escopo, por parte dos stakeholders;

3.Desenvolvimento do Game pela SUKAFU team, utilizando o software Unity

4.Validação do Game na Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan, com alunos de 7 a 9 anos 

em duas turmas de 20 alunos.

Discussão e Resultados
Requisitos

Desenvolvimento do jogo

O jogo foi desenvolvido de forma a contemplar os oito componentes básicos de jogos digitais 

expostos por Balasubramanian e Wilson (2006): 

Validação do Game

Conclusão e Considerações
Os resultados encontrados mostram que o método de ensino sobre defesa civil por meio de

jogos digitais é positivo e eficaz. Propõe-se para trabalhos futuros, produzir games similares, em

outros temas como Defesa Civil no lar, por exemplo.

Os resultados são satisfatórios em todos os aspectos e evidencia-se a necessidade de ampliar

a divulgação do jogo, para que mais crianças da cidade de Curitiba e, posteriormente, de outras

cidades brasileiras tenham acesso ao conteúdo, auxiliando na distribuição de informação sobre

defesa civil e prevenção de desastres.
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Objetivo Atividades

Prevenção
- Limpeza de calhas

- Jogar lixo nas lixeiras

Resposta

- Separar uma muda de roupas

- Remover objetos arredondados e que possam causar acidentes do caminho

- Ligar para o número da defesa civil

Resiliência

- Guardar documentos oficiais em uma sacola plástica

- Separar remédios de uso contínuo

- Separar uma muda de roupa

• Metas e objetivos: realizar as ações de prevenção,

resposta e resiliência na situação de enchente. Para

auxiliar nestas ações, o jogador pode clicar no livro,

na tela lateral do jogo, e verificar que ações deve

tomar. Cada jogada contém ações diferentes.

• O papel ou personagem do jogador: a personagem

Lia, que utiliza o uniforme da Defesa Civil, indica ao

jogador que este deverá cumprir certas funções.

• As regras do jogo: Lia também indica quais são as

regras.

• Quebra cabeça, problemas ou desafios: o

desafio do jogo é o cumprimento das atividades

antes que se esgote o tempo. O jogador deve

utilizar o mouse e arrastar objetos para seus

devidos locais, clicar em situações que

necessitem de uma ação e realizar um

telefonema para o número 199, da defesa civil.

• História ou narrativa: a personagem Lia é uma

agente da COMPDEC, e relata ao jogador a

situação de enchente na comunidade do jogo.

• Interações do jogador: através de cliques e

movimentos do mouse, o jogador deve

realizar as atividades, enquanto percebe que

o nível de água do cenário está subindo e o

tempo se esgotando. Quando o tempo se

esgota, o cenário fica repleto de água.

• Estratégias: ser o mais ágil possível para

completar as missões.

• Feedback e resultados: a personagem Lia dá

o feedback para o jogador conforme as

imagens abaixo.
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Do lado esquerdo, o 

feedback do jogo 

PrevEnchente® caso o 

jogador complete todas 

as ações dentro do 

tempo estipulado. Do 

lado  direito, quando o 

tempo expira antes do 

jogador completar a 

missão. 

Após jogarem por 15

minutos o PrevEnchente®,

os alunos passaram por

algumas avaliações,

dentre elas, desenhar o

que haviam aprendido com

o game. As barras em cor

lilás representa os

elementos mais frequentes

que tinham relação com o

jogo e as barras azuis

representam demais

elementos representados.
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