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RESUMO 

 

 

Atualmente, os jogos eletrônicos são aplicados na área da Educação. Muitas instituições 

de ensino já aderiram tais jogos em suas atividades pedagógicas, a fim de dinamizar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. O seguinte trabalho apresenta a metodologia da 

elaboração de um jogo eletrônico educacional, voltado para alunos em fase de 

alfabetização. Apesar de diversos jogos com foco em alfabetização serem encontrados 

na Internet, o jogo em questão adotará uma inteligência artificial avançada, de maneira 

que a dificuldade seja adaptada ao desempenho da criança, auxiliando-a; além de 

proporcionar momentos de descontração durante a aprendizagem. Cada tentativa do 

aluno em “acertar” será registrada, propiciando a geração de indicadores, a partir dos 

quais o professor poderá acompanhar a evolução da turma e de cada criança, através de 

relatórios online. Fez-se necessário compreender conceitos sobre alfabetização e 

algumas teorias da aprendizagem e conhecimento. Foi adotada análise bibliográfica de 

teóricos da área educacional, de sorte que assegurou a concepção da metodologia 

apresentada, baseando-se nas teorias de Jean Piaget e Lev S. Vygotski. Alguns jogos 

educativos presentes no mercado são identificados, corroborando a existência de 

projetos na área da Educação. São apresentadas a elaboração teórica do jogo e a 

arquitetura definida para o seu desenvolvimento. O jogo “A Chave do Conhecimento” 

demonstra inovação na área educacional, já que propõe interação entre a criança, a 

tecnologia e o professor, proporcionando uma aprendizagem divertida e promissora. 

 

   

Palavras-Chave: Jogo; Educação; Sistema-jogo; Alfabetização. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, the electronic games are applied in the area of Education. Many educational 

institutions have already joined these games in their pedagogical activities, in order to 

dynamize the contents worked in the classroom. The following work presents the 

methodology of the elaboration of an electronic educational game, aimed at students in 

the literacy phase. Although several games focusing on literacy are found on the 

Internet, the game in question will adopt advanced artificial intelligence, so that the 

difficulty is adapted to the child's performance, helping in various ways; and providing 

moments of relaxation during the game. learning. Each student's attempt to "hit" will be 

recorded, allowing the generation of indicators, from which the teacher can follow the 

evolution of the class and each child, through online reports. It was necessary to 

understand concepts about literacy and some theories of learning and knowledge. 

Bibliographical analysis of educational theorists was adopted, thus ensuring the 

conception of the presented methodology, based on the theories of Jean Piaget and Lev 

S. Vygotski. Some educational games on the market are identified, corroborating the 

existence of projects in the area of Education. It presents the theoretical elaboration of 

the game and the architecture defined for its development. The "Key to Knowledge" 

game demonstrates innovation in the educational field, as it proposes interaction 

between the child, the technology and the teacher, providing fun and promising 

learning. 

 

 

Key-words: Game; Education; System-game; Literacy. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

   
O Tema do presente trabalho aborda o emprego de jogos computacionais na área da 

Educação Básica, visando auxiliar o processo de alfabetização e letramento de crianças 

no período escolar. Por serem recursos concretos e lúdicos, os jogos são utilizados como 

estratégia para a melhoria da concentração e atenção do educando, promovendo, assim, 

resultados mais positivos quanto ao desenvolvimento da leitura e escrita deste aluno. 

 

Os jogos computacionais voltados para a educação formal – aquela sistematizada 

nas escolas – surgem como grande diferencial no processo de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, principalmente na área da alfabetização. Utilizando tecnologias 

que surgiram a partir do crescimento do mercado de jogos e videogames e - servindo-se 

das diversas plataformas disponíveis, como smartphones, tablets, notebooks e 

computadores (desktop) - este tipo de recurso midiático auxilia os educadores a obterem 

o interesse dos alunos em suas atividades escolares, contribuindo para um melhor 

desempenho. 

 

Diante desta vertente, o trabalho em questão apresentará o modelo de um jogo 

computacional voltado para a Educação Básica de Ensino, na área de alfabetização e 

letramento, na tentativa de auxiliar o professor no alcance de seus objetivos, durante o 

processo de ensino da leitura e da escrita destas crianças, conforme já foi mencionado. 

 

1.2 – Delimitação 

  

O jogo educativo destina-se aos alunos que se encontram no início da 

alfabetização/letramento, assim como àqueles que ainda possuem dificuldades no 

desenvolvimento desse processo. Desta forma, também serão contemplados os 

educandos que já são alfabetizados, entretanto, ainda precisam de auxílio para 
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desenvolverem habilidades ortográficas mais complexas, ou que precisam de um 

reforço quanto à fluidez da leitura oral. 

 

Além disso, o jogo tem o propósito de entreter, mantendo o jogador (aluno) 

motivado durante o uso. Cabe ressaltar, inclusive, que ele pode ser adaptado a jovens e 

adultos em fase de alfabetização, pertencentes ao projeto Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), por exemplo; já que a maioria tem dificuldade de se concentrar nas aulas ou no 

material didático impresso, por serem pessoas que, em alguns casos, chegam do 

trabalho e vão direto para a escola, apresentando cansaço devido à rotina.  

 

Dentro e fora da Unidade de Ensino, o jogo despertará um maior  interesse no aluno, 

pois envolverá entretenimento e tecnologia: a criança terá um reforço no processo de 

alfabetização de forma espontânea e prazerosa. Sendo assim, o jogo permitirá que o 

educador-mediador inclua em suas aulas um momento mais interessante e menos 

metódico, fazendo com que os alunos desejem participar e realizar as atividades 

propostas. 

 

1.3 – Justificativa 

 

O ser humano passa por um processo constante de aprendizagem, desenvolvendo 

diferentes habilidades e competências de acordo com a faixa etária e, assim, absorvendo 

uma gama de conhecimento com o passar dos anos. Em nosso país, a Constituição 

Federal [1], em seu Art. 205, diz que 

 

a Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

A Educação formal, entretanto, além de um direito, é essencial à evolução de 

qualquer indivíduo. Um de seus principais pilares é a alfabetização - ação de ensinar e 

aprender a ler e a escrever – que para Santos e Mendonça [3] pode ser considerada 

como “o ensino das habilidades de „codificação‟ e „decodificação‟ mediante a criação 

de diferentes métodos de alfabetização que padronizaram a aprendizagem da leitura e da 

escrita”. 
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Devemos ter em mente também que, para uma alfabetização/letramento eficaz dos 

alunos, é importante que os envolvidos neste processo educacional de ensino-

aprendizagem – alunos, educadores e responsáveis (família) - devam permanecer 

comprometidos com o objetivo de se obter um bom desenvolvimento do aprendiz.  

 

Neste sentido, o papel do professor é incentivar o aluno a participar efetivamente 

das aulas, através de métodos que envolvam a ludicidade e a tecnologia, já que, devido 

à era digital, está sendo cada vez mais difícil manter a atenção das crianças durante 

exercícios ou atividades pedagógicas mais tradicionais. Em contrapartida, é dever do 

educando ser responsável por realizar suas tarefas escolares e conviver em harmonia 

com seus colegas e professores. Por fim, cabe à família proporcionar ao aluno os 

valores essenciais para que o convívio na escola seja saudável, colaborando para um 

melhor desenvolvimento cognitivo e emocional de todos. Essa integração fará com que 

o aluno tenha mais chance de obter sucesso em seus estudos. 

 

Atualmente, as escolas estão muito empenhadas em alcançar seus objetivos e, para 

que aconteça uma aprendizagem mais dinâmica e eficaz, os professores lançam mão de 

livros de literatura infantil, vídeos da Internet, imagens, jogos e brincadeiras 

direcionadas à alfabetização, a fim de despertar o interesse do aluno no 

desenvolvimento da leitura e escrita, integrando conhecimento e aprendizado através de 

diversos recursos lúdicos. 

 

Desta forma, Tezani [4], corrobora que profissionais da área educacional, 

comprometidos com a qualidade da sua prática pedagógica, já reconhecem a 

importância do jogo como veículo para o desenvolvimento social, emocional e 

intelectual dos alunos. 

  

Contudo, não basta que se aplique um jogo ou vídeo somente com o objetivo de 

entreter: é preciso que haja mediação do professor-educador, para que o foco permaneça 

na atividade e aconteça o cumprimento dos objetivos. Para isso, o educador precisa 

planejar sua aula com o intuito de contextualizar o processo de aprendizagem às mídias 

utilizadas como recurso. Conforme afirma Carvalho [2], “na utilização de jogos, para 

desenvolver habilidades de leitura e escrita, é necessário considerar situações em que o 

ler e o escrever tenham um significado para o aprendente”.  
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Visando um melhor meio de alfabetizar letrando, utilizando recursos que envolvam 

o educando no processo, tornando-o mais dinâmico e eficaz, alguns autores dedicaram-

se a estudos e métodos que incentivam a utilização de meios menos tradicionais de 

ensinar, incluindo jogos.  

 

Assim, os jogos computacionais voltados para a Educação formal – aquela 

sistematizada nas escolas – surgem como grande diferencial no processo de 

desenvolvimento cognitivo dos educandos, principalmente na área da alfabetização. 

Utilizando tecnologias que surgiram a partir do crescimento do mercado de jogos e 

videogames e servindo-se das diversas plataformas disponíveis, como smartphones, 

tablets, notebooks e computadores (desktop), este tipo de recurso midiático auxilia os 

educadores a obterem o interesse dos alunos em suas atividades escolares, contribuindo 

para um melhor desempenho. Logo, desenvolver um jogo multiplataforma, inspirado no 

desenvolvimento da alfabetização/letramento, mostrou-se plausível, inovador e 

promissor. 

 

Diante desta vertente, o trabalho em questão apresentará o modelo de um jogo 

computacional voltado para a Educação Básica de Ensino, na área de 

alfabetização/letramento dos educandos, na tentativa de auxiliar o professor e o aluno 

no alcance de seus objetivos, durante o processo de ensino da leitura e da escrita destas 

crianças, conforme já foi mencionado. 

 

1.4 – Objetivos 

 

O objetivo central deste trabalho é propor a utilização de um jogo eletrônico (game) 

educacional a fim de auxiliar e facilitar o processo de alfabetização/letramento do aluno, 

oferecendo, inclusive, subsídio para trabalho em sala de aula/escola, ou em casa, por 

intermédio dos pais/tutores; ou, simplesmente, para entretenimento. 

 

 

1.5 – Metodologia 

 

A ideia principal deste trabalho é a criação de um jogo educacional que facilite a 

alfabetização do indivíduo de uma maneira lúdica, tornando o processo de prendizagem 

mais atraente e dinâmico. Mas, como criar um jogo que desempenhe este papel? 
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Para responder a esta pergunta, foi necessário iniciar uma pesquisa dos estudos de 

Lev S. Vygotsky e Jean Piaget: teóricos renomados na área da educação, que trataram 

sobre os meios de aquisição do conhecimento e aprendizagem. Suas teorias permitiram 

um maior esclarecimento didático, contribuindo, assim, para o bom desenvolvimento da 

área pedagógica do jogo educacional em questão.  

 

1.6 – Descrição 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, sendo o primeiro a Introdução. No 

capítulo 2 serão abordados os conceitos de Alfabetização e Letramento, assim como a 

diferença do indivíduo letrado para o alfabetizado, além da questão do analfabetismo, 

que ainda é representado por um número expressivo em nosso país.  

 

No capítulo 3, Teorias da Aprendizagem, destacaremos dois dos maiores teóricos da 

educação, Jean Piaget - que elaborou diversos trabalhos sobre a aquisição do 

conhecimento a partir do desenvolvimento natural da criança - e Lev Semenovich 

Vygotsky - que definiu a interação social como o principal agente de desenvolvimento 

intelectual do indivíduo.  

 

No capítulo 4, falaremos sobre os Jogos Educativos e os relatos de Piaget e 

Vygotsky sobre a aprendizagem de forma lúdica. Este capítulo ainda apresenta algumas 

iniciativas e trabalhos que se destacam neste segmento.  

 

O capítulo 5 é dedicado exclusivamente ao jogo proposto - intitulado “Chave do 

Conhecimento” - onde serão apresentados a História do Jogo, a Mecânica, Jogabilidade 

e a Retificação da Aprendizagem - que é composta por indicadores da pontuação 

alcançada pelo jogador em alguns quesitos, viabilizando a geração de relatórios 

estatísticos, de modo que o professor possa analisar e acompanhar a evolução do aluno.  

 

O capítulo 6 explica a arquitetura que será adotada na construção do jogo, 

apresentando os Componentes, Diagrama UML de Sequência, Diagrama de Atividade e 

Diagrama de Classe. Por fim, é apresentada a Conclusão do presente trabalho e 

Trabalhos Futuros.   
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Capítulo 2 
 

Alfabetização e Letramento 
 

 

Alfabetizar letrando é um dos grandes impasses na área educacional. Para Carvalho 

[2], quando o indivíduo aprende a ler e a escrever, ele precisa inserir este novo 

conhecimento à sua realidade através da escrita, principalmente. Portanto, é 

fundamental que o aluno seja contemplado com situações onde possa fazer uso das 

funções da leitura e da escrita em seu ambiente familiar e escolar. Ser 

alfabetizado/letrado é uma questão de inserção à sociedade. 

 

2.1 – Conceito 

  
O termo “alfabetização” já é conhecido e comum na área educacional, afinal, todo o 

processo de escolarização provém de uma boa alfabetização. Porém, a palavra 

“letramento” – que faz parte da nossa língua há pouco tempo - começou a ganhar 

destaque há alguns anos e ainda não é conhecida por muitos. Inclusive, a diferença entre 

o significado de cada um desses vocábulos ainda gera dúvida, mesmo entre os 

profissionais da educação.  

 

Em termos de políticas públicas no Brasil, a Educação não sofreu modificações que 

fizessem alguma diferença significativa para a sua melhoria. Segundo Santos e 

Mendonça [3], os estudos sobre a alfabetização permitiram que, ao passar dos anos, as 

ações de ensinar a ler e a escrever se tornassem mais complexas, ampliando suas 

definições, envolvendo, principalmente a partir da década de 1990, um novo termo: o 

letramento. 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, alfabetização e letramento são definidos do 

seguinte modo: 

 

Alfabetização: Ação de alfabetizar. Alfabetizar é tornar o 

indivíduo capaz de ler e escrever. Conjunto de conhecimentos 

adquiridos na escola. 
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Letramento: Conjunto de conhecimentos de escrita e leitura 

adquiridos na escola. Capacidade de ler e de escrever ou de 

interpretar o que se escreve. 

 

2.2 – Letramento 

 

Segundo Soares [5], a palavra “letramento” foi inserida pela primeira vez em 1986, 

no livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato. A partir 

desse momento, o vocábulo passou a ser comum em artigos e até livros sobre 

alfabetização, já que, assim, tinha sido encontrada uma palavra que pudesse nomear o 

que Soares [5] caracteriza como “o estado ou condição que adquire um grupo social ou 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. 

 

Ainda de acordo com Soares [5], “há, assim, uma diferença entre saber ler e 

escrever, ser alfabetizado, e viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser 

letrado (atribuindo a essa palavra o sentido que tem literate em inglês)”.  

 

Então, pode-se afirmar que aquele que aprende a ler e a escrever, ou seja, é 

alfabetizado, e que envolve-se nas práticas sociais da leitura e escrita é um indivíduo 

letrado. O mesmo se difere daquele que é analfabeto – quem não aprendeu a ler e 

escrever – e também daquele que é alfabetizado, porém não utiliza a leitura e a escrita 

em seu convívio social. 

  

2.3 – Alfabetização x Letramento 

 

Um indivíduo letrado nem sempre é alfabetizado e vice-versa, já que alguém que 

domina o sistema linguístico pode não utilizar a função social da leitura e da escrita em 

seu cotidiano. Assim como uma pessoa que não tem o domínio da escrita alfabética 

pode se relacionar com outros indivíduos alfabetizados e adquirir uma série de 

conhecimentos sobre gêneros de leitura e escrita que circundam a sociedade.  

 

Para reforçar a existência deste tipo de fenômeno, Santos e Mendonça [3] relatam 

que “na primeira metade do século XX, durante a 1ª Guerra Mundial, percebeu-se que 

soldados americanos que possuíam elevado grau de escolarização apresentavam 

dificuldades em ler e compreender textos instrucionais da guerra.” Assim, o letramento 
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passou a ser abordado veementemente em países desenvolvidos, apesar de seus índices 

de analfabetismo serem praticamente nulos. 

 

Segundo Soares [6], alfabetização e letramento “distinguem-se tanto em relação aos 

objetos de conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de 

aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos”.  Porém, embora 

distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis, já que a 

alfabetização passa a ter sentido quando as funções da leitura e da escrita se tornam 

sociais: é quando acontece o letramento; todavia, o letramento se desenvolve através do 

aprendizado da escrita [6]. 

 

Dessa forma, a definição de Kleiman [7] é altamente relevante, pois define 

letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos e que determina uma forma 

de utilizar o conhecimento sobre a escrita”. 

 

 Soares [6] ainda corrobora que 

 

alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 

contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e 

escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 

modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado. 

 

Com o fenômeno do letramento, a alfabetização passou a ser localizada, também, 

fora do âmbito escolar, visto que consideramos letrado todo aquele que permanece em 

uma sociedade letrada, sejam os indivíduos pertencentes a ela alfabetizados ou não.  

 

De acordo com Carvalho [2], "a diferença entre um e outro é o grau de letramento, 

que permite maior ou menor participação nas práticas de leitura e da escrita". Neste 

caso, é viável reafirmar que o processo de alfabetização é dependente do letramento. 

 

É possível verificar em meio aos conceitos destes estudiosos em Educação, o quanto 

as funções da leitura e da escrita inseridas à contextualização e às práticas sociais são 

fundamentais para se afirmar que um sujeito é letrado. Percebe-se, então, que 
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letramento e alfabetização estão interligados e que ambos fazem parte do processo 

ensino-aprendizagem da leitura e escrita. 

 

2.3 – Analfabetismo 

 
Nota-se que a alfabetização é um assunto sempre em pauta no meio educacional e, 

eventualmente, o ensino da rede pública é “colocado em cheque”, já que as políticas 

públicas educacionais do Brasil, ainda não avançaram tanto nesta área. 

 

É fato que em nosso país ainda existem muitos analfabetos absolutos – aqueles que 

não usufruem da habilidade de ler e escrever -, além dos chamados analfabetos 

funcionais, que, de acordo com o conceito dado pela UNESCO 

 

são pessoas que sabem escrever seu próprio nome, leem e escrevem 

frases simples, efetuam cálculos básicos, porém são incapazes de 

interpretar o que leem e de usarem a leitura e a escrita em atividades 

cotidianas, impossibilitando seu desenvolvimento pessoal e 

profissional [8]. 

 

Em nosso país, o número de analfabetos funcionais ainda é alarmante. De acordo 

com dados estatísticos do ano de 2006, apurados pela Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, “no Brasil, 75% das pessoas entre 15 e 64 anos não conseguem 

ler, escrever e calcular plenamente” [8].  

 

Contudo, algumas pesquisas realizadas por outras instituições afirmam que este 

percentual tão elevado está diminuindo, mesmo que bem lentamente, com o passar dos 

anos. Segundo o Ibope [9], 

 

os últimos dados do Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional), 

divulgados em julho de 2012, o número de analfabetos funcionais 

totaliza 20% dos brasileiros entre 15 e 49 anos, o que representa uma 

redução de 13 pontos percentuais na comparação com o índice de 

2001 (33%). 

  

Com relação ao analfabetismo absoluto no Brasil, o site de notícias G1 [10] 

divulgou um estudo que apresentou dados preocupantes. A pesquisa realizada pelo Pnad 

(Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios) e divulgada em 27/09/2013,  revela que 
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no estado de Alagoas, líder do ranking, 21,8% dos habitantes acima de 15 anos não 

sabem ler. 

 

A notícia do G1 [10] ainda relata que "Alagoas acompanha o índice do Nordeste, 

que é a região onde existe o maior número de analfabetos, com 17,4%”, conforme exibe 

o gráfico abaixo sobre a pesquisa de 2012. 

 

Figura 1 – Índice de Analfabetismo nas Regiões do Brasil 

 

 

 

Fonte: G1 [10]. 

 

Tratando-se ainda das pesquisas realizadas pelo Pnad, é possível observar que a 

região Nordeste não obteve melhoras de 2011 para 2012; pelo contrário, foi a região que 

apresentou o maior aumento percentual. 

 

Ainda sobre a notícia do G1 [10], 

 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

variação de 0,1 ponto percentual de 2011 para 2012 está dentro do 

„intervalo de confiança‟, e não significa necessariamente que o 

analfabetismo aumentou, e sim que se manteve estatisticamente 

estável. 

 

De qualquer forma, os dados são preocupantes e mostram que pouco foi investido 

em relação ao alto índice de analfabetos em nosso país. Mesmo que os profissionais de 

educação que trabalham nas escolas estejam comprometidos com a aprendizagem destes 

alunos, muitos fatores externos à comunidade escolar contribuem para que o 

desenvolvimento educacional não seja pleno. Sendo assim, criar um jogo que esteja ao 

alcance de todos e que contribua, de algum modo, para a diminuição desse índice, é um 

dos objetivos deste trabalho.   
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Capítulo 3 
 

Teorias da Aprendizagem 
 

 

As teorias de Piaget e Vygotsky  contribuíram para a formulação deste trabalho, pois 

permitem uma melhor compreensão de como a mente humana adquire o conhecimento. 

 

3.1 – Desenvolvimento Cognitivo - Jean Piaget 

 
De acordo com Palangana [11], “Jean Piaget, nascido em Neuchâtel, uma pequena 

cidade localizada na Suíça Francesa, a 9 de agosto de 1896 e falecido em 1980, desde 

muito cedo demonstrou interesse pela natureza e pelas ciências”. 

 

Figura 2 – Jean Piaget 

 

 
Fonte: NNDB [13]. 

 

Palangana [11] também relata que Jean Piaget foi biólogo, filósofo e psicólogo e 

ficou mais conhecido por seu trabalho na área da Psicologia do Desenvolvimento. 

Assim como Sigmund Freud e Erik Erikson, dividiu o crescimento cognitivo e 

desenvolvimento em estágios fixos. Sobretudo, o foco particular de Piaget foi o 
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desenvolvimento intelectual ou cognitivo das crianças e a maneira pela qual suas 

mentes processam e progridem em conhecimento. 

 

Os estudos científicos de Piaget não eram tão relacionados à Educação, todavia, 

muitos educadores da época demonstraram profundo interesse em suas pesquisas, 

tornando sua teoria praticamente exclusividade do campo educacional.  

 

Falar sobre os estudos interacionistas de Piaget é uma tarefa bem complexa, já que 

sua obra possui inúmeras páginas. Portanto, faremos uma síntese das ideias principais 

de sua teoria: 

 

 De acordo com Bello [12]:  

 

 Para Piaget, a inteligência é o mecanismo de adaptação do organismo a 

uma situação nova e, como tal, implica a construção contínua de novas 

estruturas. Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda 

adaptação biológica. Desta forma, os indivíduos se desenvolvem 

intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio 

que os cercam. 

 

 O comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de 

condicionamentos. Para ele o comportamento é construído numa 

interação entre o meio e o indivíduo. Esta teoria epistemológica 

(epistemo = conhecimento; e logia = estudo) é caracterizada como 

interacionista. A inteligência do indivíduo, como adaptação a situações 

novas, portanto, está relacionada com a complexidade desta interação 

do indivíduo com o meio. Em outras palavras, quanto mais complexa 

for esta interação, mais “inteligente” será o indivíduo. 
 

 A estrutura de maturação do indivíduo sofre um processo genético e a 

gênese depende de uma estrutura de maturação. Sua teoria nos mostra 

que o indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver 

preparado para recebê-lo. 

 

 O desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intrauterino e vai 

até aos 15 ou 16 anos. A embriologia humana evolui também após o 

nascimento, criando estruturas cada vez mais complexas. A construção 

da inteligência dá-se portanto em etapas sucessivas, com complexidades 

crescentes, encadeadas umas às outras. 
 

 

No dizer de Palangana [11],  a partir dos exercícios dos reflexos biológicos - que se 

transformam em esquemas motores - e através da ação, a criança constrói 

gradativamente suas estruturas cognitivas que se manifestam numa organização 

sequencial chamada por Piaget de “Estágios de Desenvolvimento Cognitivo”. 
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Analisando cada um dos estágios de desenvolvimento organizados por Piaget, 

percebe-se que eles possuem características próprias, sistematizadas a partir do que o 

indivíduo realiza com maior facilidade, de acordo com a faixa etária em que se 

desenvolve. 

 

Assim, de acordo com Piaget [11]:  

 

o desenvolvimento cognitivo compreende quatro estágios ou períodos: 

o sensório-motor (do nascimento aos 2 anos), o pré-operacional (2 a 

7 anos); o estágio das operações concretas (7 a 12 anos) e, por 

último, o estágio das operações formais, que corresponde ao período 

da adolescência (dos 12 anos em diante). Cada período define um 

momento do desenvolvimento como um todo, ao longo do qual a 

criança constrói determinadas estruturas cognitivas.  

 

 

A tabela 1 mostra os estágios e as capacidades em relação ao conhecimento 

cognitivo. 

  

Tabela 1 – Estágios de Desenvolvimento Cognitivo de Piaget 

 

 
Fonte: Gestão Escolar / Secretaria de Educação PR, 2010 [15]. 

 

 

 

É importante ressaltar que estes estágios de desenvolvimento cognitivo acontecem 

sequencialmente com todos os indivíduos, sofrendo alterações iniciais ou ao término de 

cada um desses períodos, já que a estrutura biológica de cada ser humano é diferente. 

Além disso, são relevantes os estímulos sociais a que estes indivíduos estão inseridos, 

pois eles podem ser significativos, ou não, para o seu desenvolvimento. 
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3.2 – Zona de desenvolvimento - Lev Semenovich Vygotsky 

 

Lev Semenovich Vygostky nasceu na Rússia em 1896 e morreu em 1934. Sua vida 

foi bastante curta – faleceu aos 37 anos por conta de uma tuberculose - mas seus estudos 

deixaram um legado muito influente para a educação de todo o mundo [16]. 

 

A teoria do desenvolvimento mental de Vygotsky, segundo Ivic [16], é definida 

através das palavras: “sociabilidade do homem, interação social, signo e instrumento, 

cultura, história, funções mentais superiores”. Ao  reunir essas palavras, pode-se dizer 

que a teoria de Vygotsky é uma “teoria histórico-cultural”. 

 

É importante ressaltar que, ao invés de analisar somente o resultado final do 

desenvolvimento cognitivo, Vygostky se interessou pelo processo em si e pela 

participação do indivíduo durante este processo, que se daria através do convívio com 

outros elementos da sociedade. 

 
Figura 3 – Lev S. Vygotsky 

 

 
Fonte: Ferrari [17]. 

 

Em oposição à teoria de Jean Piaget, Vygostky [16] afirmava que “é por meio de 

outros, por intermédio do adulto que a criança se envolve em suas atividades. 

Absolutamente, tudo no comportamento da criança está fundido, enraizado no social”.  

 

Diante desta afirmativa, pode-se compreender que o conhecimento é dependente da 

bagagem social que a criança traz com ela, já que a cultura possui um impacto muito 

importante na formação do pensamento. 
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Assim, diante de tais afirmativas, consideremos a teoria Vygostkyana a partir da 

definição de Teresa Cristina Rego [18]  

 

o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que 

absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de 

um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua relação 

com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu 

pensamento) este mundo.  
 

 

Portanto, é válido ressaltar que a teoria sociointeracionista de Vygostky, de acordo 

com Almada [19], propõe que “o desenvolvimento não precede a socialização. Ao 

invés, as estruturas sociais e as relações sociais levam ao desenvolvimento das funções 

mentais”. Além disso, o aprendizado vem antes do desenvolvimento e estes dois 

processos - aprendizado e conhecimento -, apesar de serem diferentes, ainda sim são 

interligados. 

 

Contudo, Vygosky também acreditava que o processo de aprendizagem da criança 

se dava a partir de atividades lúdicas (jogos e brincadeiras), incluindo a instrução formal 

e, inclusive, onde houvesse interação entre aquele que aprende e aquele que já sabe ou 

tem mais experiência. A mediação, conforme explica Almada [19], – “a ligação entre 

duas estruturas, uma social e uma pessoalmente construída, através de instrumentos ou 

sinais” – seria o processo básico para que tal aprendizagem ocorresse.  

 

Diante deste contexto, é importante que a criança seja sujeito ativo durante a 

aquisição de conhecimento, porém de maneira a trabalhar num ambiente pré-

estabelecido pelos pais ou educadores. A mediação do adulto é importantíssima durante 

este processo, mas esta interferência não deve comprometer a autonomia da criança.  

 

Segundo os estudos científicos de Vygostky [20], esta interação entre o mediador, 

que no âmbito educacional seria o professor, e o educando – o aluno - deve condizer 

com o nível de aprendizagem deste último. Então, é necessário que haja uma relação 

entre os níveis de desenvolvimento e a capacidade potencial dessa aprendizagem. 

Assim, Vygotsky resolveu dividi-los em Zona de Desenvolvimento Real e Zona de 

Desenvolvimento Proximal . 
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Figura 4 – Esquema das Zonas de Desenvolvimento Real e Proximal de Vygotsky. 
 

 

 

Fonte: Rosa [21]. 

 

O primeiro nível de desenvolvimento é a Zona de Desenvolvimento Real, que 

corresponde a tudo que a criança já consegue realizar sozinha. Segundo a teoria de 

Vygostky [21], “esse nível é indicativo de ciclos de desenvolvimento já completos, isto 

é, refere-se às funções psicológicas que a criança já construiu até determinado 

momento”. 

 

O segundo nível é denominado Zona de Desenvolvimento Potencial, que é aquilo 

que a criança consegue realizar somente com a ajuda do mediador: o professor ou de 

uma outra criança que já consiga resolver tal tarefa. De acordo com Vygostky [21] 

 

o nível de desenvolvimento potencial é o verdadeiro registro do 

desenvolvimento da criança, pois o nível de desenvolvimento real 

refere-se a ciclos de desenvolvimento já completos; é fato passado. 

Enquanto que o nível de desenvolvimento potencial indica o 

desenvolvimento prospectivamente; refere-se, então, ao futuro da 

criança. 

 

Infelizmente, na maioria das escolas ainda é considerado apenas o nível de 

desenvolvimento real do aluno, já que as avaliações da aprendizagem são realizadas a 

partir de provas, testes ou exames [22].  

 

Entre a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial 

encontra-se o que Vygostky [21] denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), que consiste na “diferença entre o que as crianças resolvem independentemente 
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e o que conseguem resolver com a ajuda de um adulto ou colega mais experiente”, que é 

definida como 

a região dinâmica que permite a transição do funcionamento 

interpsicológico para o funcionamento intrapsicológico pois, segundo 

Vygotsky, todas as funções psicológicas superiores resultam da 

reconstrução interna de uma atividade social, partilhada. 
 

Em relação a tudo o que foi abordado anteriormente, é relevante afirmar que, num 

contexto escolar, é preciso permitir que ao aluno seja proporcionado à “apropriação de 

conhecimentos, à construção de funções psicológicas superiores e à autonomia no 

pensar e no agir”, conforme afirma Rosa [21]. A autora ainda afirma que o professor 

deve considerar que o aluno é um “sujeito interativo, agente de sua própria história e 

que, como tal, desempenha importante papel no seu próprio desenvolvimento”[21]. 

 

É interessante relembrar o resgate da importância da escola e, consequentemente, do 

professor, no processo ensino-aprendizagem da criança a partir da teoria de Vygostky. 

A unidade de ensino tem o papel de disseminação da cultura, pois é possível afirmar 

que a abordagem de Vygostky não está direcionada apenas para o desenvolvimento, 

mas também para a transmissão cultural do conhecimento. 

 

 

3.3 – Piaget e Vygotsky 

  
Podemos observar no exposto acima, que Piaget e Vygotsky deixaram teorias ricas, 

porém opostas. Para Piaget o desenvolvimento ocorre através de um processo interno e 

individual, enquanto que, para Vygotsky, o desenvolvimento ocorre de maneira 

interpessoal.  

 

A tabela 2, exposta abaixo, compara as principais diferenças entre os teóricos de 

modo mais sucinto, facilitando a compreensão:  

 
Tabela 2 – Quadro comparativo de Piaget e Vygotsky. 

 
 QUADRO COMPARATIVO 

Autor JEAN PIAGET VYGOTSKY 

Período 1896-1980 1897-1934 

Palavras-Chave Construção do Conhecimento Interação Social 
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Eixos da Teria            

Principais Conceitos 

 

Assimilação/Acomodação      

Esquema / Equilíbrio               

Estágios de Desenvolvimento 

Mediação Simbólica: 

instrumentos e signos / Zona de 

Desenvolvimento Proximal 

Relação do Indivíduo     

com o mundo 
Adaptação (conhecimentos prévios) 

Da parte para o todo: Processo 

de socialização (relação com o 

mundo) 

Papel do professor / Escola 

“Desequilibrar”os esquemas dos 

alunos a partir de seus 

conhecimentos prévios 

“Intervir” na Z.D.P, ou seja, na 

distância entre o que o aluno já 

domina e o que faz com ajuda. 

Perfil do Aluno 
Participante do processo de construção do conhecimento, coautor, ativo, 

questionador 

Fonte: Roque [23].  
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Capítulo 4 

Jogos Educativos 

 

  

Atualmente, a educação formal adquirida nas escolas sofreu uma mudança 

significativa quanto aos métodos utilizados durante o processo ensino-aprendizagem. A 

tecnologia, as brincadeiras e jogos e, consequentemente o lazer, já fazem parte deste 

processo e são extremamente importantes  - do ponto de vista dos principais educadores 

- para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

  

De acordo com Kishimoto [24], “enquanto brinca, o ser humano vai garantindo a 

integração social além de exercitar seu equilíbrio emocional e atividade intelectual”. Já 

Tezani [4] afirma que:  

o jogo estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação 

muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, 

favorecendo o advento e o progresso da palavra. Estimula o indivíduo 

a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que vive. 
  

Quando as crianças brincam com jogos e outros brinquedos, são desenvolvidas 

habilidades como a criatividade, a concentração e a autonomia. A partir desse processo, 

a criança começa a se apropriar da criação de novas ocorrências, ao invés de imitá-las. 

Mattos [25] corrobora que:  

 
os jogos favorecem o domínio das habilidades de comunicação, nas 

suas várias formas, facilitando a autoexpressão. Encorajam o 

desenvolvimento intelectual por meio do exercício da atenção, e 

também pelo uso progressivo de processos mentais mais complexos, 

como comparação e discriminação; e pelo estímulo à imaginação. 
 

 

Entretanto, os jogos e brincadeiras não devem ser direcionados ao aluno com o 

objetivo de entreter, apenas. Estes recursos pedagógicos precisam ser planejados de 

acordo com os objetivos a serem alcançados, levando em consideração as habilidades e 

competências a serem trabalhadas através dele. 

 

Em meio a essa abordagem, é interessante ressaltar que a utilização de jogos 

educativos nas escolas facilita bastante o andamento das aulas durante o processo de 

alfabetização dos alunos. Contudo, é preciso que haja uma organização sobre quais 
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jogos serão mais adequados ao contexto social e à faixa etária dos alunos, não se 

abstendo da ideia de ter o professor como mediador durante todo o processo. 

 

Jean Piaget e Lev S. Vygotsky – teóricos abordados no presente trabalho - 

expressaram opiniões extremamente relevantes sobre a utilização de jogos no processo 

de desenvolvimento das crianças, evidenciando, assim, a importância deste recurso 

lúdico no âmbito pedagógico. 

 

4.1 – Concepções de Piaget sobre jogo   

 

 

Na concepção de Piaget, as crianças - agindo sobre os objetos - desde pequenas 

estruturam seu espaço, seu tempo, desenvolvem a noção de casualidade, chegando à 

representação e, finalmente à lógica [25].  

 

Mattos [25] afirma que, “ao ressaltar a importância do jogo, Piaget o focaliza no 

momento em que a criança, ao relacionar-se com o mundo dos adultos, percebe as 

coisas de forma estranha, pela falta de compreensão da realidade que a cerca”. Ou seja, 

a criança tem dificuldades para entender o porquê das regras simples de seu cotidiano - 

tal como guardar os brinquedos, por exemplo - e assimila o que é realidade à sua própria 

vontade. 

 

Diante deste cenário, Piaget debruçou-se sobre a prática de jogos e, através da 

observação, sugeriu uma classificação, de acordo com Carvalho [2], “na qual três tipos 

de estruturas caracterizam os jogos: o exercício (para crianças de 0 a 2 anos), o símbolo 

(de 2 a 7 anos) e a regra (a partir dos 7 anos)”. 

 

Figura 5 – Classificação dos Tipos de Jogos por Piaget 

 
Fonte: Mattos [25] 
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Desta forma, as características dos tipos de jogos definidos por Piaget, segundo 

Moratori [26], podem ser definidos como Jogos de Exercício, Jogos Simbólicos e Jogos 

de Regras. 

  

a)  Jogos de Exercício: as atividades relacionadas ao lúdico são naturais do ser 

humano, portanto as primeiras formas do ato de jogar aparecem através de exercícios 

motores bem simples. A finalidade é o prazer de movimentos como balançar os braços, 

girar sobre o próprio corpo ou correr apenas, por exemplo. O autor afirma que "embora 

estes jogos comecem na fase maternal e durem predominantemente até os dois anos, 

eles se mantêm durante toda a infância e até na fase adulta". 

 

A partir desta classificação, Piaget [25] fraciona os jogos de exercício em duas 

categorias: sensório-motores e de pensamento.  

 

- Sensório-motor: pode ser dividido em três categorias: 

 

I. simples. Referentes ao período de 1 a 18 meses da criança, "estes jogos se limitam a 

reproduzir fielmente um comportamento adaptado pelo simples prazer que se encontra 

em repetir tal comportamento". A imitação, neste caso, é uma tentativa da criança em 

chegar cada vez mais próxima da realidade; como, por exemplo, ao tentar balbuciar 

sílabas finais de palavras que os adultos falam. 

 

II. Combinações sem finalidade. Segundo a autora, a diferença entre esta fase e a 

anterior, é que a criança não exerce apenas a imitação de atividades anteriores: ela passa 

a criar novas atividades lúdicas a partir daquelas que ela já vivenciou. 

  

III. Combinações com finalidades. Mattos [25] afirma que "nesses jogos, as 

combinações possuem uma finalidade predominantemente lúdica". Isso quer dizer que a 

criança começa a experimentar diversas formas de prazer através de novas atividades 

que envolvam a mesma atividade. 

 

- De Pensamento: Segundo a autora, estes jogos "contêm as classes anteriores e neles  

também encontramos todas as passagens entre o exercício sensório-motor, o da 

inteligência prática e o da inteligência verbal".  
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a) Jogos Simbólicos: Moratori [26] afirma que estes jogos começam a fazer parte do 

cotidiano da criança a partir de dois anos de idade, se estendendo até os seis. É a fase do 

“faz de conta”, onde a representação faz parte da tentativa de assimilação da realidade, 

de modo a se expressar por meio destas "fantasias". Desta forma, a criança é capaz de 

compreender situações de conflito interior. 

 

 

b) Jogo de Regra: Estes jogos começam a surgir aos cinco anos e se manifestam 

predominantemente no período dos sete aos doze anos. Segundo o autor, 

 

o que caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de 

leis imposto pelo grupo, sendo que seu descumprimento é 

normalmente penalizado, e acontece uma forte competição entre os 

indivíduos. [26] 

 

É a partir deste momento que a criança passa a estabelecer relações socioafetivas, 

tentando conviver em grupo. 

 

4.2 – Vygotsky   

 

 

Conforme já foi ressaltado neste trabalho, Vygostky considera o indivíduo 

interativo, já que seu desenvolvimento cognitivo acontece a partir de sua interação com 

o meio em que vive.  

 

Para Vygotsky, durante seus primeiros anos de vida, o dia-a-dia de uma criança é 

caracterizado pelas brincadeiras. Tais atividades lúdicas e espontâneas interferem no 

desenvolvimento cognitivo deste indivíduo, gerando Zonas de Desenvolvimento 

Proximal a partir delas [2]. Assim, ainda de acordo com Carvalho [2], “ao prover uma 

situação imaginativa por meio da atividade livre, a criança desenvolve a iniciativa, 

expressa seus desejos e internaliza as regras sociais”. 

 

Segundo Ancinelo [28], "Vygostky interpreta a brincadeira como uma situação 

imaginária mediatizada pela relação que a criança tem com a realidade". Um exemplo 

deste comportamento, é a criança fazer de conta que é a mãe da boneca, colocando-a pra 

dormir ou dando-lhe banho. Percebe-se que esta criança estará, provavelmente, 

imitando a ação do adulto.  
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Vygotsky sempre associou a interação e o contexto social ao desenvolvimento 

cognitivo. Ele afirma que  

 
cada indivíduo aparece como ativo participante de sua própria 

existência construída na inter-relação com outros sociais. Para ele, a 

cada estágio do desenvolvimento, a criança adquire a capacidade com 

a qual ela pode, competentemente, afetar o seu meio social e a si 

mesma [28]. 

  

O teórico ainda ressalta que os jogos ajudam no desenvolvimento da linguagem, 

pensamento e até mesmo na concentração. O jogo acaba influenciando o aluno na forma 

de agir em algumas situações e em sua capacidade de decisão, ajudando no 

discernimento do certo e do errado [27]. 

 
Apesar de haver algumas convergências nas teorias dos dois teóricos apresentados, - 

Jean Piaget e Lev S. Vygostky – é relevante ressaltar que ambos enfatizam a 

importância da brincadeira e dos jogos no processo de desenvolvimento cognitivo da 

criança. A brincadeira é uma das melhores maneiras de se identificar qualquer aspecto 

do desenvolvimento da criança, seja ele cognitivo, social ou psicológico, já que através 

destas atividades lúdicas, a criança consegue se expressar com maior espontaneidade. 

 

4.3 – Iniciativas de informática educativa/ Jogos Educativos 

 

A evolução da tecnologia da informação é paralela à evolução das práticas 

pedagógicas e, assim como em outras vertentes, a Informática causou grande impacto 

nas metodologias tradicionais de ensino.    

 

Nas últimas décadas, diversos autores da área da educação passaram a abordar a 

Informática e os jogos educativos em seus estudos. Atualmente, instituições e 

educadores de todo o mundo passaram a utilizar tais ferramentas como "parceiras" da 

educação, causando maior interesse por parte dos alunos, que vivem na era digital. 

 

O jogo educativo proposto neste trabalho visa alcançar as instituições públicas e 

privadas de ensino, para que a maioria dos alunos tenham acesso à oportunidade de um 

melhor desempenho através deste recurso tecnológico. 
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Atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro investiu em alguns projetos educativos 

com o objetivo de oferecer recursos aos professores que buscam inovação e auxílio em 

sala de aula, pois ainda são encontrados muitos educadores que utilizam somente 

métodos primitivos como instrumento de ensino-aprendizagem. Acredita-se que uma 

alternativa tecnológica seria um recurso pedagógico inovador e bem aceito pelos alunos, 

por se tratar de algo mais moderno.  

 

Alguns destes trabalhos e iniciativas em escolas do município merecem destaque, 

como o projeto “Pé de Vento”. Conforme declara a Professora Silva [29], "O curso é 

uma iniciativa da Subsecretaria de Novas Tecnologias da SME e propõe oferecer mais 

uma ferramenta para alfabetização e letramento".  

 

Figura 6 – Jogo de Alfabetização: “Pé de Vento” utilizado em sala de aula. 

 

 

Fonte: Silva [29]. 

 

Outro projeto que se consagra na iniciativa digital da Prefeitura do Rio de Janeiro é 

o “Educopédia”. O portal cresceu exponencialmente em pouco tempo, já que os 

professores deveriam apresentar trabalhos pedagógicos desenvolvidos a partir dele. A 

equipe divulgou os resultados alcançados, destacados na figura abaixo.  

 

Figura 7 – Resultados Educopédia. 

 

 

Fonte: Silva [29]. 
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Em seguida Silva [29] menciona os atrativos do projeto:  

 
Temos na Plataforma aulas de todos os segmentos. Todas podem ser 

baixadas em Power Point para utilizar mesmo sem internet, ou em 

Flash, no caso do 5º e 9º anos. Isso possibilita ao professor customizar 

os conteúdos de acordo com sua realidade.  

 

De acordo com Silva [29], o projeto dispõe de diversos materiais didáticos: 

Há professores que optam, inclusive, por utilizar somente os objetos 

de aprendizagem (vídeos, textos, músicas, animações, quadrinhos, 

etc), por isso é com grande orgulho que informamos que a UFRJ nos 

inclui como referência nacional de repositório de objetos de 

aprendizagem. 

As aulas digitais e os jogos são aplicados em sala de aula com orientação e  

acompanhamento do professor. Nas figuras 8 e 9 é possível contemplar o uso do projeto 

em netbooks.   

 

Figura 8 – Projeto “Educopédia” em sala de aula. 

 

 

Fonte: Educapédia [30]. 

 

Figura 9 – Projeto “Educopédia” em sala de aula. 

 

 

Fonte: Educapédia [30]. 
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Por último, porém não menos importante, vale citar o site "Devoradores de Livros" 

que, de acordo com o portal de mesmo nome [31], é "um site de incentivo ao hábito da 

leitura, que disponibiliza um jogo de perguntas e respostas sobre livros de Literatura 

Infantil e premia virtualmente as crianças de acordo com seu desempenho". A Prefeitura 

do Rio de Janeiro lançou mão dessa iniciativa para dar impulso ao incentivo à leitura em 

turmas do 3º ano do Ensino Fundamental de suas escolas. 

 

O site vem conquistando escolas e alunos em todo país, já que promove a prática da 

leitura de maneira divertida. A figura 10 mostra uma página onde são listados parceiros 

importantes que contribuíram com a ascensão do projeto.   

 

Figura 10 – “Devoradores de Livros”: página “Quem está Conosco”. 
 

 

Fonte: Devoradores de Livros [32]. 

 

O mais interessante deste projeto é vislumbrar que um trabalho feito com seriedade 

e dedicação pode ajudar e incentivar crianças a ler e escrever por intermédio do jogo e 

da tecnologia. Este é o tipo de resultado que o jogo “A Chave do Conhecimento” almeja 

alcançar.   
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Capítulo 5 
 

O jogo “A Chave do Conhecimento” 
 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito do jogo, abordando e detalhando a 

história, a mecânica, os tipos, o módulo de Retificador de Aprendizagem e um esboço 

da arte do jogo em funcionamento.  

 

No contexto de jogos, é essencial apresentar uma história e um objetivo a ser 

alcançado pela criança, de modo a oferecer uma experiência mais completa que desperte 

o interesse e motive o desejo de continuar o jogo.  

 

Assim, o jogo foi planejado e baseado em fundamentos que norteiam a ideia central 

do jogo. Desta forma, foi concebida a história e um protagonista para o jogo, dando, em 

parte, vida ao modelo conceitual.  

 

5.1 – História do Jogo  

 

O protagonista do jogo - personagem que interage todo o tempo com o jogador - é 

Pupilo,  um garoto extremamente curioso, que almeja "mais conhecimento". Orvil, um 

personagem que se apresenta a Pupilo como um amigo, o auxilia durante todo o jogo e 

oferece a oportunidade de conquistar o conhecimento que busca com tanto afinco. Orvil 

será um personagem voltado a auxiliar Pupilo em suas “aventuras” pela busca do 

conhecimento. Ou seja, ele funciona como um mediador entre a criança e o jogo, 

fornecendo dicas ao perceber que o jogador está precisando de ajuda.  

 

Durante o jogo, o objetivo do jogador é superar os desafios de cada fase para que 

obtenha ainda mais conhecimento. Ao conseguir realizar as etapas da fase, Pupilo ganha 

uma chave para abrir um baú repleto de livros, alcançando um maior nível de 

conhecimento, conforme avança no jogo. Fica implícito para a criança que para se ter 

conhecimento é preciso ler, já que os baús sempre terão muitos livros. Esta mensagem 
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também é considerada um incentivo à prática da leitura, que é extremamente importante 

para uma boa alfabetização e letramento do aluno. 

 

O jogo é composto por um total de cinco fases (mundos): “Fundo do Mar”, 

“Floresta”, “Céu”, “Escola” e, por último, uma “Biblioteca”. Durante o jogo, as 

palavras e imagens selecionadas são associadas ao tipo de fase, a fim de contextualizá-

las, ao tempo que estimula o desenvolvimento cognitivo, a memória, a atenção e os 

sentidos da criança. É importante ressaltar, mais uma vez, que a “Biblioteca” é o lugar 

onde o aluno terá maior conhecimento: entende-se que ao ler, a criança pode aprender o 

que quiser, de forma a assimilar melhor o conteúdo, desenvolver a fluência na leitura e 

adquirir melhor uso da língua em suas produções escritas. 

 

5.2 – Mecânica do Jogo 

 
Como surgiu a ideia de criar este jogo? Observe o seguinte: através de um curso de 

digitação é possível desenvolver uma prática de digitação rápida, utilizando todos os 

dedos ao digitar, sem a necessidade de olhar para o teclado.  

  

Ora, há certo tempo atrás, utilizei um software de digitação para computador. Só que 

este, em particular, dispunha de três jogos interativos, que foi o diferencial na 

aprendizagem. Então um lampejo veio à mente: "Creio que, certamente, uma criança 

pode aprender a ler e escrever de maneira similar!"; e foi assim que a ideia deste jogo 

surgiu.        

   

Assim, em sua essência, para facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita, o jogo 

tem como mecânica fazer com que a criança complete uma palavra, ou leia parte dela, 

visualizando uma figura. A presença da imagem é importante para a criança, já que ela 

precisa de algo visual para que aquela palavra se torne concreta, com significado. 

  

O jogo, estrategicamente, foi dividido em dois subjogos (módulos). O primeiro, 

batizado de Jogo da Roleta, tem como objetivo desenvolver a capacidade de escrita. O 

segundo, batizado de Jogo do Pensamento, tem por objetivo desenvolver a capacidade 

de leitura da criança.    
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Na perspectiva da dificuldade, as palavras elaboradas para o jogo foram 

classificadas nos seguintes níveis: fácil, normal e difícil.  

 Fácil: palavras apenas com fonemas simples; 

 Normal: palavras com três sílabas ou mais; além dos fonemas simples, alguns de 

pouca complexidade; 

 Difícil: palavras com fonemas de alta complexidade. 

 

De acordo com o desempenho da criança, são selecionadas palavras de níveis 

diferentes. Além disso, as palavras serão categorizadas de acordo com as fases, ou seja, 

palavras associadas ao Fundo do Mar, Floresta, Céu, Escola e Biblioteca. Dessa forma, 

a criança associa, naturalmente, a palavra ao ambiente; facilitando a assimilação do 

conteúdo.  

 

Outro ponto importante na interação do jogo com a criança é a comunicação. Por 

intermédio do som e animações dos personagens, a inteligência artificial informará ao 

jogador quando este acerta ou erra. O objetivo de cada fase também será informado ao 

jogador.  

  

Portanto, o personagem Orvil desempenha falas e movimentos que vão orientar e 

estimular a criança, ao passo que Pupilo reagirá por meio do movimento a cada 

interação com o jogador. Cabe ressaltar que Orvil será um livro animado, 

subentendendo-se, mais uma vez, que o conhecimento se dá através de muita leitura.    

    

5.3 – Jogo da Roleta 

  

O Jogo da Roleta está associado ao desenvolvimento da escrita. A ideia é que a 

criança seja incentivada e, sobretudo, auxiliada de forma contextual, interativa e lúdica 

durante o ato de escrever, de modo que contribua com o professor no processo de 

alfabetização, revelando-se um recurso inovador a ser utilizado em sala de aula.     

  

Neste jogo, uma palavra é selecionada aleatoriamente da base e é apresentada ao 

jogador de forma incompleta, faltando algumas ou todas as letras. Uma imagem, que 

corresponde à palavra, também é apresentada. O objetivo é completar a palavra 

corretamente, com o menor número de tentativas e no menor tempo  possível. Na roleta, 

três opções giram em cada espaço que deve ser preenchido e o jogador deve clicar 
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quando a letra correta é exibida.  Desta forma, são desenvolvidas habilidades além da 

escrita e conhecimento do código alfabético. Atenção, agilidade e coordenação motora 

são uns dos aspectos a serem trabalhados neste momento do jogo. 

 

5.4 – Jogo do Pensamento 

 

O Jogo do Pensamento tem como objetivo incentivar a prática da leitura de maneira 

lúdica, facilitando o processo de desenvolvimento do aluno leitor. Neste jogo, a criança 

fará a associação das palavras à imagem correspondente, concluindo, então, o ato de ler.  

 

A palavra é exibida ao jogador e, do “pensamento” do personagem Pupilo, as 

imagens surgem na tela aleatoriamente para que o jogador clique na figura 

correspondente. Esse processo se dá espontaneamente, sem o formalismo dos métodos 

tradicionais, o que torna a aprendizagem mais rápida e eficaz.  Mais uma vez a atenção 

do aluno é desenvolvida através do jogo. 

 

 

5.5 – Retificação de Aprendizagem 

 
Outra peça importante da solução proposta neste trabalho é o site e aplicativo 

Retificador de Aprendizagem do Aluno e/ou Turma - permitindo o acompanhamento por 

parte do professor, a fim de revelar os pontos de dificuldade cognitiva da criança.  

 
Para tal, o jogo armazenará indicadores importantes durante cada partida. Estes 

indicadores são imprescindíveis na avaliação do aluno, pois é através deles que será 

possível observar o resultado obtido ao aplicar o jogo em sala de aula.  

 

Sendo assim, podemos listar quais são os indicadores adotados no jogo: 

 Pontuação total do jogador; 

 Maior e menor tempo que o jogador levou para solucionar o desafio;  

 Palavras mais difíceis que o jogador acertou;  

 Percentual de erro e acerto categorizados por dificuldade;  

 Lista de palavras que o jogador errou, de acordo com a proximidade do acerto. Por 

exemplo, casos em que o jogador errou apenas uma letra;  

 Indicadores por tempo (totalizadores e percentuais).  
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Entretanto, para obter bons resultados, o jogo deve ser aplicado em etapas de forma 

incremental e colaborativa, buscando uma evolução gradual em cada ciclo, através da 

leitura, escrita e avaliação, conforme pode ser visto na figura 11.  

 

Figura 11 – Interação dos módulos. 
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Capítulo 6 
 

Arquitetura 

 

 
A proposta de arquitetura do jogo consiste em uma abordagem por módulos, visto 

que se trata de um "sistema-jogo", apresentando características de sistema e 

concomitantemente características de jogo. O núcleo do jogo (core) será, portanto, 

composto pela integração de três módulos.  

  

A divisão por módulo tem como objetivo diminuir o acoplamento e facilitar a 

integração, evolução e manutenção do sistema. Em particular, precisamos de estratégias 

para nos ajudar a estruturar sistemas de grande porte, de modo que eles vão ser modular, 

isto é, de modo que eles possam ser divididos “naturalmente”, em partes coerentes que  

sejam desenvolvidas e mantidas separadamente [33]. Dessa forma, um módulo pode ser 

acoplado ou não ao sistema principal, ou ainda outro módulo, sendo totalmente 

independente.  

 

Neste contexto, podemos considerar que o jogo é formado por três subsistemas: o 

Jogo da Roleta, com foco no desenvolvimento da escrita; o Jogo do Pensamento, com 

foco no desenvolvimento da leitura; e o módulo Retificador de Aprendizagem.  

 

Do ponto de vista estrutural, cada componente do sistema serve para formar uma 

estrutura de comunicação, permitindo maior flexibilidade no desenvolvimento. Os 

componentes possuem um relacionamento, de maneira que, combinados, representam o 

escopo do jogo, como pode ser visto no diagrama a seguir.   
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Figura 12 – Diagrama de Componentes do Jogo. 

 
 

 

O grupo dos componentes em azul destaca o núcleo do sistema. Mas cabe destacar o 

componente Rotinas (Core), que contém as funções reutilizadas de gerenciamento de 

fases, seleção da palavra e imagem corresponde, IA dos personagens e animações de 

interação e desenvolvimento do personagem Pupilo.  

 

A integração destes componentes é de suma importância, já que formam uma 

estrutura de comunicação e extração de dados. Sendo assim, no âmbito da alfabetização, 

o jogo fornece uma experiência completa em sala de aula, construindo um ambiente de 

aprendizagem colaborativo e incremental que potencializa a capacidade de leitura e 

escrita de cada aluno.  

 

6.2 – Componentes do Jogo  

 
A abordagem por módulo tem como ponto focal a conexão entre os sistemas,  

visando compor um sistema completo e que ofereça uma experiência ampla no âmbito 

dos jogos educativos.   

 

Cada módulo tem uma finalidade específica e, acoplados, contribuem com o 

objetivo principal, que é facilitar o processo de alfabetização. Um módulo é responsável 

pelo desenvolvimento da leitura, outro módulo é responsável pelo desenvolvimento da 

escrita, e o último módulo é responsável pela geração de indicadores que possibilitam 

analisar o desempenho do aluno.  
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Para entender melhor o comportamento e a interação do usuário, mostraremos 

diagramas UML (Unified Modeling Language) que ilustram o funcionamento do jogo. 

Conforme ilustrado na figura 13, o jogador seleciona seu nome e pode iniciar o modo 

história ou escolher o tipo de jogo que deseja, o Jogo do Pensamento ou o Jogo da 

Roleta.   

 

Figura 13 – Diagrama de Sequência do Fluxo do Jogo. 

 

 

 

Após o usuário iniciar o jogo, uma palavra é selecionada no banco de dados de 

forma aleatória, mas levando-se em consideração a faixa etária do jogador. 

  

Ao selecionar a palavra, a(s) imagem(s) correspondente(s) segue(m) agregada(s) à 

palavra e ambas são montadas na tela. O passo se repete toda vez que o jogador acerta 

ou quando o jogo, automaticamente, troca a palavra por outra mais fácil; caso o jogador 

atinja o limite de tentativas. 

    

No diagrama de atividade do jogo, vide figura 14, são descritas as etapas necessárias 

durante o ato de jogar. O fluxo consiste, basicamente, nas seguintes ações: 
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Figura 14 – Diagrama de Atividade do Jogo. 
 

     

 

1. O jogador seleciona seu nome, previamente cadastrado pelo Professor;  

2. O jogador seleciona "História", "Jogo da Roleta" ou "Jogo do Pensamento" ou 

"Sair". Observe que ao selecionar "Sair" o fluxo termina; 

3. O jogo é iniciado;  

4. A cada tentativa do jogador, estando certa ou errada, a pontuação é atualizada; 

5. O joga avalia a pontuação após cada jogada; 

6. Se atingiu o limite ou completou a palavra/imagem, o jogo seleciona uma nova 

palavra;  

7. Os passos 4 a 6 se repetem até o término do jogo. 

  

Contudo, para viabilizar esses passos, foi criada uma estrutura utilizando o 

paradigma da orientação a objetos. O diagrama de classe é amplamente utilizado na 

modelagem deste paradigma e a figura 15 retrata o diagrama de classe do jogo.  
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Vale destacar que com o diagrama de classe e por meio de uma ferramenta Model 

Driven Architecture (MDA) é fácil gerar o DDL (Data Definition Language) e criar o 

banco de dados do jogo de modo automático; além de gerar parte do código fonte em 

diversas linguagens, facilitando e agilizando o início do desenvolvimento. 

 

Figura 15 – Diagrama de Atividade do Jogo. 

 

 
 

 

 O diagrama da figura 15 visa facilitar a execução do sistema e o armazenamento 

das informações de qualquer partida (gameplay), desempenhada por cada aluno. É 

possível observar que a classe "Imagem" está sempre associada a uma "Palavra", que 

por sua vez está associado à classe "Pontuação", que tem o papel de gravar a pontuação 

alcançada pelo jogador.      

 

Já a classe "Indicador" representa exatamente os indicadores que irão compor os 

dados da pontuação obtida pelo aluno em cada aspecto, conforme exposto no 

subcapítulo 5.5. A ligação da classe "Indicador" com a classe "Pontuação" possibilita a 
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criação e o armazenamento de novos indicadores a qualquer momento, bastando inserir 

um novo registro na tabela correspondente.  

 

Portanto, fica visível que a arquitetura apresentada até aqui é simples, porém 

eficiente e completa, de modo que o planejamento de construção do jogo será elaborado 

com base nesta arquitetura.  

 

 

6.2 – Materiais e Métodos 

 

O jogos citados acima serão implementados em 2D (duas dimensões) e para este fim 

será adotada a ferramenta Construct 2 da SCIRRA. De acordo com o site da SCIRRA 

[14], "Construct 2 é um poderoso criador de jogos baseado em HTML 5 e projetada 

especificamente para jogos 2D. Ele permite a qualquer um construir jogos - sem 

necessidade de codificação".  

 

O Construct 2 foi eleito por diversas razões. Possui efeitos visuais avançados com 

shaders (sombreador), utilizado na criação de iluminação e sombreado; possui um 

motor físico (engine) para criação de movimentos, efeitos de áudio e mais. Contudo, 

cabe destacar sua capacidade de exportação multiplataforma, ou seja, a geração e 

distribuição do jogo para a Web (HTML 5), Windows, Linux, Mac, sistema Android, 

IOS, Windows Phone, console Wii U e etc.. 

  

O jogo será distribuído na loja de cada plataforma. Por exemplo: Windows Stores, 

Play Store (Google), Apple Store e etc.. A instalação se dará mediante download do 

jogo, no entanto, o módulo de Retificação da Aprendizagem estará disponível apenas 

para professores e escolas de acordo com os termos de uso.    

 

No caso do módulo de Retificação da Aprendizagem, os dados gerados pelo Jogo 

serão gravados em uma base de dados local e sincronizados, quando disponível, a uma 

base de dados na nuvem, por intermédio da Internet. Através do site e/ou aplicativo, 

será possível consultar os dados e visualizar os indicadores de desempenho de cada 

turma e aluno.        
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6.2 – Plano de Testes 

 

O planejamento e execução dos testes, tanto do jogo quanto do site e aplicativo da 

Retificação da Aprendizagem, é uma etapa crucial para alcançar a qualidade desejada 

do produto e mitigar o aumento do custo. Conforme afirma Boeham [34], 

 

quanto mais tarde um defeito for identificado mais caro fica para 

corrigi-lo; e mais, os custos de descobrir e corrigir defeitos no 

software aumenta exponencialmente na proporção em que o trabalho 

evolui através das fases do projeto de desenvolvimento.        
 

Cabe dizer que o teste é uma fase da gerência de projeto em sistemas da informação 

e pode ocorrer iteração dessa fase enquanto o sistema existir. Outro aspecto importante 

são os tipos de teste. Todavia, elucidaremos somente três tipos, dado que foram os 

elegidos para a construção do jogo.       

 

6.2.1 – Teste Unitário 

  

O primeiro tipo de teste a ser executado, ainda na fase de construção, é o teste 

unitário. Afinal, tais testes são programados e realizados pelos desenvolvedores. De 

acordo com Boeham (2008), teste unitário é o "estágio mais baixo da escala de testes 

aplicados nos menores componentes de código criados, visando garantir que estes 

atendam as especificações, em termos de características e funcionalidades".   

  

O teste unitário foi escolhido devido a sua alta flexibilidade e por viabilizar uma 

abordagem com a metodologia TDD (Test Driven Devolopment), que significa 

Desenvolvimento Orientado a Testes, onde o teste é criado antes de cada 

funcionalidade. Além de tudo, o teste unitário é aproveitado nas fases de construção e 

manutenção do projeto, se estendendo por todo ciclo de vida do sistema.    

 

6.2.2 – Testes de Sistema 

 

Este é o teste mais conhecido e praticado em sistemas da informação e embora se 

encontrem diversas ferramentas que auxiliam na sua execução, os profissionais de teste 

ainda são a principal engrenagem no processo de validação, dado que as regras de 

negócio permeiam todo caso de teste.  
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Em suma, Boeham (2008) corrobora que 

 

os testes de sistema são realizados pela equipe de testes, visando a 

execução do sistema como um todo ou um subsistema (parte do 

sistema), dentro de um ambiente operacional controlado, para validar 

a exatidão e perfeição na execução de suas funções. 

 

6.2.3 – Testes de Aceitação 

  

Segundo Boeham (2008), 

 

são os testes finais de execução do sistema, realizados pelo usuários, 

visando verificar se a solução atende aos objetivos do negócio e aos 

seus requisitos, no que diz respeito à funcionalidade e usabilidade, 

antes da utilização no ambiente de produção. 

 

O teste de aceitação foi escolhido devido à área de negócio do projeto citado neste 

trabalho. É de praxe que um jogo eletrônico passe por este tipo de teste a fim de que 

jogadores em potencial relatem possíveis defeitos, conhecidos como bug neste meio. 

Geralmente, a versão do jogo liberada com essa finalidade é denominada de beta.         

 

6.2.4 – Planejamento 

 

Análogo ao descrito anteriormente, o teste unitário será realizado pelos 

programadores e os testes de sistema serão realizados por uma equipe especializada. 

Logo, não é necessário tecer maiores comentários sobre estes testes. Entretanto, o teste 

de aceitação seguirá um processo elaborado por indicadores, metas e um tempo de 

execução estimado em 3 meses; realizado em uma escola do município do Rio de 

Janeiro, por uma turma de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, já que estes alunos se 

encontram em processo de alfabetização.  

 

Assim, foram projetadas as seguintes metas:  

  aceitação pelo aluno e pelo professor; 

  bom nível de jogabilidade (facilidade e usabilidade dos comandos); 

  gráfico limpo e agradável; 

  altamente intuitivo;  
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  nível de dificuldade coerente, ou seja, se a IA do jogo está adaptando o nível de 

acordo com a capacidade do aluno.   

  sonorização.   

 

Ademais, durante os três meses de teste serão produzidos dados, à medida que os 

alunos jogam, condizentes aos indicadores definidos no subcapítulo 5.5, de sorte que 

tornar-se-á possível estabelecer relatórios estatísticos que comprovem a eficácia do jogo 

no processo de alfabetização.   
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Capítulo 7 
 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

 
7.1 – Conclusão 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um jogo educativo como proposta 

inovadora na área educacional, visando facilitar o processo de alfabetização e 

letramento das crianças em fase escolar; além de auxiliar o professor/educador em sua 

prática pedagógica em sala de aula. Tal instrumento coopera com a ideia de que o 

educando está inserido em uma sociedade onde a tecnologia e as mídias ganharam 

destaque até mesmo dentro das escolas. Ao utilizar tal ferramenta, a criança passa a se 

sentir motivada em participar das atividades de alfabetização. 

 

Ao adotar mais este recurso, o professor/educador terá a possibilidade de 

acompanhar os relatórios estatísticos do desenvolvimento do aluno fornecido pelo jogo, 

que além de ser utilizado em salas de aula, pode ser acessado em casa, como tarefa, ou 

para fim de entretenimento: a criança aprende brincando. 

 

No âmbito profissional e acadêmico, foi observado durante a pesquisa que pouco se 

tem feito na área de jogos educativos; sites com "jogos educativos" existem em boa 

quantidade, mas pouquíssimos possuem qualidade didática e embasamento teórico que 

facilite o aprendizado e a prática do profissional de educação.  

 

Portanto, o jogo proposto neste trabalho se mostrou promissor, pois é inovador em 

diversos aspectos, os quais podemos destacar: 

  mantém  histórico do desenvolvimento da leitura/escrita do jogador; 

  possui adaptação da  dificuldade, aumentando ou diminuindo-a gradativamente,  de 

acordo com o nível da escrita/leitura e/ou idade da criança;  

 a Inteligência Artificial e dificuldade são planejadas com base no estudo das teorias de 

Lev Vygotisky e Jean Piaget;  
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  o relatório estatístico do desenvolvimento da leitura/escrita permite ao professor 

acompanhar e comprovar a evolução do aluno. Será possível acessar um relatório 

macro no próprio jogo e um portal será disponibilizado para o professor, a fim de gerar 

dados mais completos, por turma e por aluno; 

  o jogo desenvolve a escrita e a leitura em sincronia, visando o progresso da criança 

em ambas as habilidades e competências.       

 

Por fim, é possível afirmar que esta proposta traz benefícios significativos tanto para 

a criança - que terá uma ferramenta bastante contemporânea para utilizar em prol de sua 

alfabetização - quanto ao professor, que lançará mão da tecnologia para atualizar a sua 

prática pedagógica, alcançando, assim, maior êxito quanto ao desenvolvimento 

cognitivo e até emocional dos alunos. 

 

7.2 – Trabalhos Futuros 

 

O mundo dos jogos e videogames têm crescido amplamente em todo o mundo, no 

qual, atualmente, não é incomum que a produção de um jogo custe mais que a de um 

filme renomado. Logo, no Brasil não é diferente! A produção de jogos é um mercado 

em ascensão, sobretudo em consumo, visto que nosso país aponta como um dos maiores 

consumidores do mundo.    

 

Tais fatos defendem um possível investimento neste mercado e reforça ainda mais a 

proposta deste trabalho. Portanto, o mais breve possível, serão iniciados o  planejamento 

e o desenvolvimento do jogo.  

  

Em sequência, com a criação de uma versão beta, cabe estabelecer os testes 

mencionados no capítulo anterior com o propósito, em especial, de gerar dados 

estatísticos viabilizando a evolução deste trabalho, de modo a atingir os objetivos aqui 

mencionados.   

 

A título comparativo, também serão realizados testes de Piaget e Vygotsky, se 

possível com os mesmos usuários, a fim de produzir dados nivelados e íntegros. Isto 

posto, proporcionará indicadores de sucesso ao comparar os dados gerados pelo jogo 

com os dados gerados pelos testes.  
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