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RESUMO 

 

Esse trabalho relata a importância dos jogos educativos, seus benefícios e desafios 

para que sejam utilizados de forma assertiva e possam estimular o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, tratamos da informática educativa principalmente nas escolas 

públicas levando em consideração as dificuldades que estão sendo enfrentadas desde a sua 

implementação. O formato Multipaper foi à metodologia aqui utilizada levando em 

consideração suas vantagens e desvantagens, baseando os resultados e discussões em um jogo 

desenvolvido para a disciplina de Informática Educativa III, gerando posteriormente  um 

artigo publicado no SBGAMES. O jogo foi desenvolvido na plataforma Scratch, sendo criado 

um remake do clássico Bow And Arrow com fins pedagógicos, para que pudesse auxiliar as 

disciplinas de Português e Matemática para alunos do ensino fundamental em fase inicial de 

alfabetização, podendo assim dar suporte para o professor e ajudar os alunos com as 

disciplinas para que pudessem exercitar seus conhecimentos prévios através do jogo. 

 

Palavras-chave: Remake. Jogos Educativos. Multipaper. Educação. 



ABSTRACT 

 
 

This work reports on the importance of educational games, their benefits and challenges to 

their ability to assertiveness and development of teaching and learning programs of students, 

computer teaching and high school in children as the difficulties that have been faced since its 

implementation. The Multipaper format was submitted to a process developed in view of the 

Educative III computer discipline, also generating an article published in the SBGAMES. The 

game was developed in the Scratch platform, creating a remake of the classic Bow and Arrow 

for pedagogical purposes, to be of fast help as Portuguese and Mathematics disciplines for the 

elementary school students in the initial stage of literacy, so as to support the teacher Use the 

disciplines for disciplines that can exert their prior knowledge through the game. 

 

Keywords: Remake. Educational games. Multipaper. Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A importância de jogos educativos como ferramenta auxiliadora se torna cada vez mais 

necessária. Os jogos não são somente para divertimento, e sim uma ferramenta muito 

importante para educação e desenvolvimento sensório-motor e cognitivo.  

Tornando as aulas mais interessantes, promovendo curiosidade nos alunos sobre os 

conteúdos abordados em sala (Batista e Dias, 2012) 

Os jogos constituem um poderoso recurso de estimulação do 

desenvolvimento integral do educando. Eles desenvolvem a atenção, 

disciplina, autocontrole, respeito às regras e habilidades perceptivas e motoras 

relativas a cada tipo de jogo oferecido. (MELO; COSTA; BATISTA, 2013 

apud Rizzo; 1996, p.39) 
 

Mas, para isso, segundo o trecho citado no artigo Jogos Digitais Educacionais: 

Benefícios e desafios, os jogos educacionais deve haver objetivos bem definidos de 

aprendizagem para que possam ensinar o conteúdo das disciplinas, ou criar estratégias ou 

habilidades importantes para ampliar a capacidade de conhecimento dos alunos (SAVI E 

ULBRICHT V. R, 2008) 

O video game foi uma criação incrível que tivemos e que veio para revolucionar nossas 

formas de entretenimento principalmente a partir da década de 1970, no inicio dos anos 1980 

tivemos clássicos como Space, Invaders, Asteroids e Pac-Man que se tornaram mundialmente 

conhecidos. 

Os jogos quando são bem utilizados podem trazer grandes benefícios para a educação, 

cada jogo possui características especiais e específicas, podendo abranger todas as áreas de 

conhecimento, quando as adaptações de jogos já são conhecidos pelos alunos há um interesse 

maior por parte deles. 

 
O principal objetivo é incentivar o estudo da Matemática e de Português (fase inicial 

da alfabetização) por meios pedagógicos que estimulem no aluno o interesse e a importância 

pelo estudo do conteúdo; e assim demostrar que a Matemática pode ser estudada por meio de 

jogos educacionais deixando de lado um pouco as equações e fórmulas; ajudando a 

compreender e assimilar a matéria, desenvolvendo seu raciocínio lógico; estimulando o gosto 

desse aluno pela disciplina de Matemática, tendo em vista aumentar a motivação, 

concentração, imaginação e aprendizagem dos conteúdos que estão sendo abordado em sala. 
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O formato multipaper é a metodologia adotada para o desenvolvimento desse 

trabalho, baseando assim seus resultados e discussões em um jogo desenvolvido para a 

disciplina de Informática Educativa III. 

Em uma secção deste trabalho também é apresentada as possibilidades de fazer outros 

remakes de jogos clássicos com fins pedagógicos, para que os professores possam trabalhar 

diversas áreas do conhecimento. 

O formato Multipaper foi usado para que pudesse apresentar resultados de uma 

pesquisa realizada em uma disciplina, gerando posteriormente um artigo publicado, 

inicialmente será explicado esse formato, caracterizando suas formas de pesquisas e de texto. 

No decorrer desse trabalho vamos discutir sobre a tecnologia e a informática educativa 

no Brasil principalmente nas escolas púbicas tendo como base seus benefícios e dificuldades 

enfrentadas desde a sua implementação, inclusive as vantagens que a tecnologia traz para a 

educação inclusiva. 

O jogo aqui apresentado foi criado na plataforma Scratch, pensando nas dificuldades 

que os alunos têm em aprender matemática e português na fase inicial de alfabetização 

tentando fazer com que o jogo fosse divertido e os alunos pudessem assimilar o conteúdo ao 

mesmo tempo. 

 

2. O Formato Multipaper 

Multipaper é um formato de apresentação com uma junção de artigos, podendo ter 

introdução e conclusão. Tal prática é comum na educação matemática (BARBOSA, 2015). 

Avaliando o campo de um programa de pós-graduação, onde as normas viabilizaram a 

criação de pesquisa no formato Multipaper se procura entender melhor suas características 

questionando: “O que se mostra sobre o formato Multipaper nos documentos que orientam a 

elaboração de dissertações e teses nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros 

das áreas de Educação e Ensino?” (Mutti e Klüber, 2018). 

A importância dessa pesquisa é destacada por Barbosa (2015) quando fala da 

necessidade de questionamento dos “padrões de produção de pesquisa [...] [e da] própria 

representação da pesquisa” e a reflexão acerca da possibilidade de elaboração de dissertações 

e teses em outros formatos, que ele chama de insubordinados, pois “[...] rompem com a 

representação tradicional da pesquisa educacional nestas modalidades de trabalho acadêmico” 
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(BARBOSA, 2015, p.350). 

É importante destacar que pesquisas que produzem o debate desses formatos 

alternativos para os trabalhos de conclusão expõem algumas consequências para a área da 

pesquisa educacional. Compreendendo o formato Multipaper como um modelo diferenciado, 

fazendo com o pesquisador seja capaz de ter sua visão sobre seu objeto de estudo, procurando 

compreender esse modelo especifico de apresentação levanta-se um questionamento: “O que 

se mostra sobre o formato Multipaper nos documentos que orientam à elaboração de 

dissertações e teses nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros das áreas de 

Educação e Ensino?” Mutti e Klüber (2018) foram buscar na Plataforma Sucupira e 

encontraram um total de 335 programas dessa primeira pesquisa, 177 da área da Educação e 

158 da área de Ensino. 

Os mesmos autores ressaltam terem encontrado “uma rede de significados, as quais 

são chamadas de grandes categorias ou núcleos de ideias”: 

C1-Exigências e ponderações quanto à apresentação de dissertações e teses 

no formato Multipaper; C2- Dissertações e teses no formato Multipaper: 

particularidades e elementos básicos e C3- Orientações quanto aos artigos que 

comporão as dissertações e teses no formato Multipaper. (Mutti e Klüber, 

2018). 
 

Construídos os campos, foram feitas interpretações considerando o ponto de vista 

fenomenológico hermenêutico que “constitui-se numa imersão no ser daquilo que se 

manifesta no discurso, além do factual e da imediaticidade” (KLÜBER, 2012, p.69). Todo o 

procedimento foi otimizado com a ajuda do software Atlas Ti, “uma ferramenta sujeita a 

postura qualitativa de pesquisa que assumimos” (KLÜBER, 2014). 

A categoria “C1-Exigências e ponderações quanto à apresentação de dissertações e 

teses no formato Multipaper” é formada por 36 unidades, as quais apresentam que um dos 

requisitos para o trabalho de conclusão no formato Multipaper é que até o dia da defesa o 

texto tem que ter no mínimo 1 artigo ou 2 artigos que estejam terminados, para a submissão, 

que já estejam submetidos ou que já foram aceitos. Outra norma dessa unidade é que pelo 

menos um dos artigos deverá: 

[...] ser de autoria exclusiva do aluno e orientador, podendo os demais possuir 

um número maior de coautores. Além disso, há a orientação para que no ato 

da defesa seja entregue à secretaria do programa ao qual a pesquisa está 

vinculada, o comprovante de submissão ou aceite dos artigos que a 

compõem. Caso os artigos já tenham sido publicados, é necessário que o 

aluno e o orientador verifiquem junto aos editores dos periódicos, a 

possibilidade de inclusão destes no corpo da dissertação ou tese. A 
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autorização para essa inclusão deve ser expressa por meio de uma declaração 

assinada pelo editor, de modo a evidenciar a não infração do direito autoral 

transferido ao periódico. (Mutti e Klüber, 2018). 
 

Os resultados da categoria “C2- Dissertações e teses no formato Multipaper: 

particularidades e elementos básicos” indicam 98 unidades, as quais se referem a 

possibilidade de construção de trabalhos de conclusão no formato Multipaper. As 

especificações que aparecem dos documentos destacam que a definição por este formato é 

uma decisão do orientador do trabalho, podendo ser tomada junto com o orientando. Em 

alguns casos o conselho pode opinar em relação a essa decisão. 

O que fica definido na categoria “C3- Orientações quanto aos artigos que comporão as 

dissertações e teses no formato Multipaper” que é formada por 45 unidades. São destacadas as 

diretrizes em relação aos elementos que obrigatoriamente estarão contidos nos artigos que 

formarão o trabalho de conclusão no formato Multipaper são eles: “título, resumo, palavras- 

chave, abstract, keywords, introdução, materiais e método, resultados e discussão, conclusões 

e referências” (Mutti e Klüber, 2018). A maior parte das diretrizes tem a orientação de seguir 

as normas que são propostas pelos periódicos nos quais serão submetidos, podendo também 

ser publicado em outro idioma. 

Apesar de ter certa resistência no contexto acadêmico, o formato Multipaper está 

ganhando espaço nas áreas de Ensino. 

[...] a decisão de aceitar ou não o formato Multipaper, pode estar associada a 

algo mais do que questões meramente estéticas ou burocráticas, 

evidenciando, para, além disso, particularidades concernentes ao modo como 

as instituições e programas compreendem o processo de construção de uma 

dissertação ou tese e a própria pesquisa. (Mutti e Klüber, 2018). 

 

A pesquisa cientifica é feita através de três processos que envolvem planejamento, 

execução e divulgação. Na área de Educação e Ensino a última etapa envolve a inovação para 

melhoria da educação. (COSTA) 

As universidades estão sendo estruturadas por métodos organizacionais e sendo 

avaliadas por suas taxas de produção, nesse quadro “grande aumento nas publicações de 

pesquisas realizadas por estudantes que são, cada vez mais, pressionados pelo cumprimento 

de prazos e/ou por professores preocupados com a sua produtividade” (LIMA E MIOTO 

2007, p. 38), esse pode ser um dos indicativos no qual se tornou mais usual o formato 

Multipaper como estrutura de trabalho de conclusão e de pesquisas acadêmicas. 

A principal característica da tese em formato de artigos é que cada artigo tem 

suas próprias características de individualidade. Isto significa que cada artigo 
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terá seu próprio objetivo, revisão da literatura, método de pesquisa, 

resultados, discussões e conclusões, de maneira que ele possa ser submetido e 

aprovado em um periódico acadêmico independentemente dos demais 

artigos, ou baseado nos resultados parciais obtidos no artigo anterior. Frank e 

Yukihara (2013) 

 

Diante das observações apresentadas até este momento a respeito das vantagens e 

desvantagens do formato multipaper, optou-se pela sua adoção uma vez que o jogo produzido 

no âmbito deste trabalho de conclusão de curso foi apresentado no Simpósio Brasileiro de 

Jogos e Entretenimento Digital (SBGAMES - Workshop G2) (LEMES E PAIVA, 2016). 

Antes, porém de apresentar as etapas do desenvolvimento, o primeiro artigo disposto 

na próxima seção tem resenhas que versam sobre o uso de tecnologias em ambientes 

educacionais. 

 

3. Referencial Teórico de Informática na Educação – Artigo 1 

RESUMO 

O presente Artigo foi desenvolvido como proposta para a disciplina de informática 

educativa I e contém resenhas de artigos e livros sobre tecnologia no Brasil e suas aplicações 

nas escolas públicas. 

Palavras-chave: educação; tecnologia; professor, educação especial. 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta desse artigo foi gerar uma reflexão sobre métodos de ensino aprendizagem 

abordados no nosso sistema educacional através de resenhas relacionadas ao assunto e de 

como a inserção da Informática Educativa vem mudando o cenário educacional. Tal aspecto 

exige que profissionais da educação se atualizem para que possam ter realmente uma 

informática educativa e não somente recursos tecnológicos inseridos em sala. A primeira 

resenha trata da inserção da tecnologia em educação especial, considerando que seria 

importante ver esse campo também na educação inclusiva pela sua importância e as diversas 

pesquisas realizadas nessa área. Segundo Radabaugh (1993), “para as pessoas sem deficiência 

a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência a tecnologia torna as 

coisas possíveis.” 

Os alunos de hoje já nascem com muita tecnologia disponível e de fácil acesso, tendo 
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assim uma facilidade maior para eles pesquisar qualquer informação que está a um clique de 

distância, os professores atuantes hoje em sua maioria ainda tem dificuldades de usar essa 

tecnologia a favor de sua aula e trazendo o interesse do aluno, muitas vezes por falta de 

capacitação o professor não sabe usar a tecnologia e também não sabe como inseri-las em 

aula, nosso sistema de educação ainda está muito engessado não há mudanças significativas 

há algum tempo, se olharmos para quando nós fomos alunos lá do Fundamental I hoje a aula 

que o professor da é praticamente a mesma que nós tivemos. 

Em nossa correria do dia a dia estamos sempre fazendo diversas coisas ao mesmo 

tempo e assim educamos nossas crianças para agirem dessa mesma forma, elas recebem 

muitos estímulos que as fazem ficarem agitadas e em sala de aula ela não pode ter toda essa 

agitação e muitas vezes não sente interesse no conteúdo pela forma com que está sendo 

abordada. Temos uma “forminha” no qual quem não se enquadra fica para traz é taxado de 

burro, preguiçoso, desinteressado, a escola e o sistema precisam mudar e reconhecer as 

diversidades em cada aluno mudando a forma com que está apresentando o conteúdo 

inserindo tecnologia e assuntos que fazem parte do dia a dia daquela criança que estejam 

dentro da realidade delas, despertando assim o seu interesse e melhor aproveitamento no 

ambiente escolar. 

A pesar de termos muitos recursos disponíveis, não é fácil usa-los de forma assertiva, 

tecnologia inserida de forma errada pode atrapalhar muito mais do que ajudar, para conseguir 

inserir a tecnologia em sala precisa de planejamento de estudo saber qual tecnologia o 

professor irá usar, como usar e quando, são pontos importantes e fundamentais para se obter 

êxito e não atrapalhar o andamento da aula e do conteúdo, o professor também tem que ter um 

plano B para caso de acontecer imprevistos e ele não atrasar o conteúdo, é preciso que se 

conheça o ambiente em que está sendo trabalhado e se suas ideias podem ser viáveis ou 

acessíveis para seus alunos, algumas vezes podemos focar nos alunos sem que isso prejudique 

o andamento das aulas, o papel do professor é fazer o aluno aprender, despertando a 

curiosidade e interesse de seus alunos, os fazendo buscar conhecimento, isso não é fácil 

porque o professor terá que sair da sua zona de conforto para se auto avaliar, fazer testes de 

aulas, e algumas vezes ter que refazer o seu planejamento, pelo fato de ter tentado algo que 

não deu muito certo ou porque não teve o resultado esperado, isso significa muito mais 

trabalho e sem ter um ganho financeiro maior. 

O professor precisa se adaptar para melhorar o meio de ensino, muitas vezes o sistema 
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não permite que o professor tenha suas formas diferenciadas de avaliação, provocando um 

certo engessamento em sua atuação, e prejudicando alunos excelentes que tem dificuldades 

com o modo de avaliação atual, que não se encaixam no padrão de avaliação, porém o 

professor terá que fazer o possível para que seu aluno aprenda o conteúdo. 

Discutimos também em sala documentos que interferem diretamente no que se trata da 

Gestão escolar e investimentos como: PNE, PEE, PME e devemos conhecê-las e estar atentos 

as leis que vão afetar o nosso ambiente de trabalho , pois sem conhecimento não tem como 

haver mudança. 

Abordamos também os problemas que dificultam o aprendizado, de como lidar com o 

aluno que tem dificuldades e não consegue acompanhar a turma, como fazer isso sem 

prejudicar os demais, temos que tentar equilibrar a sala ajudando os que têm dificuldades, mas 

também temos que olhar para os alunos que podem ser levados para um nível maior da sala, 

eles merecem tanta atenção quanto os que têm dificuldades. 

Temos diversas ferramentas disponíveis gratuitamente para uso offline e online e cabe 

ao professor mudar a sua metodologia de ensino de acordo com a sua turma, para isso ele 

precisa conhecer um pouco dos seus alunos e fazer um mapeamento em sua sala para poder 

adaptar corretamente seus recursos de acordo com as necessidades de sua turma. 

Sobre a dinâmica de aula, o professor deve se colocar no lugar da audiência, por 

exemplo, se eu for passar um vídeo em sala devo observar se todos vão conseguir ver 

perfeitamente se o áudio vai poder ser ouvido por quem está sentado no final da sala para que 

ninguém saia prejudicado, devo padronizar para que o aluno tenha maior entendimento do que 

eu estou fazendo, se estou escrevendo usando cores de canetas diferentes se comecei com um 

padrão devo segui-lo ate o final do conteúdo, considerar fatores que podem favorecer o 

aprendizado como fazer com que os alunos participem de suas aulas e se ajudem mutuamente, 

aumentando o interesse pelas aulas, é preciso que o professor esteja sempre revisando seus 

métodos e trazendo mudanças para as coisas que não funcionaram como o esperado, é preciso 

ter objetivos definidos. O professor tem a capacidade de fazer com que seus alunos parem de 

somente reproduzir o que é aprendido a comece a ter pensamento crítico e estimular a 

curiosidade fazendo que assim surja o interesse desse aluno para o conteúdo que está sendo 

abordado. 

Para o professor aplicar a tecnologia em sala, é preciso que seja previamente 
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planejado, é necessário saber quanto tempo será gasto até que o equipamento esteja 

funcionando, e é preciso prever alguns problemas que poderão surgir no decorrer das aulas, se 

estiver preparado não irá interferir no andamento da aula, só irá mudar o jeito que o conteúdo 

será passado para seus alunos. A tecnologia vem para apoiar o professor e substituir tarefas 

básicas, mas não ocupará o espaço que é do professor. 

 

RESENHAS CRÍTICAS 

1.1 Informática na Educação – Sanmya Feitosa Tajra 

[2] TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na Educação: novas ferramentas 

pedagógicas para o professor na atualidade. 9 ed. revisada e ampliada. São Paulo: Érica, 2012. 

O livro aqui analisado discute os conceitos básicos sobre a utilização da informática e 

a sua aplicação em educação através de softwares e jogos educacionais, internet e outros 

meios que possam vir a colaborar para um ensino mais interessante com uso da tecnologia, 

para ajudar professores que desejam inseri-las em suas aulas. 

A autora defende que não existe um modelo universal de como aplicar a tecnologia na 

educação, não existe somente um modelo e que esse deve ser adaptado conforme as 

necessidades e que é um direito de professores e alunos estarem inseridos na escola com essa 

tecnologia, pois vivemos em um mundo tecnológico e sabemos que estamos sempre 

enfrentando mudanças nessa área, e assim já está preparando o aluno para vida em sociedade 

porque é o que as empresas lá fora vão exigir dele, pois a grande parte dos empregos 

disponíveis irá utilizar algum tipo de tecnologia e a escola tem que contribuir para formação 

do cidadão. Já que maioria das pessoas tem computador em suas casas, temos que aprender a 

usar da forma mais produtiva possível. 

De acordo com a autora são poucos os professores que entendem que a mudança 

começa com um processo de mobilização interna para atingir uma nova realidade. Com o 

apoio dos computadores conseguimos dar suporte a várias outras disciplinas, pois o 

computador é uma ferramenta abrangente podemos desenvolver diversos temas e disciplinas o 

que torna o seu uso nas escolas muito viável e os alunos se sentem interessados, atraídos e 

motivados por poderem desenvolver suas habilidades ajudando assim na sua formação como 

indivíduo da sociedade e como aluno. A autora cita como o Brasil está se relacionando com a 

informática educativa e também descreve fatos históricos com as alterações sociais, ela cita o 

exemplo de que antes da revolução industrial, quando o que era valorizado era o produto final 

tendo assim uma relação de troca entre cliente e produtor e com a revolução industrial apenas 
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o produto foi visado, ela deixa visível que precisamos ser mais abertos a mudanças, para 

conseguirmos nos adaptar melhor ao nosso meio, e assim os profissionais desse novo mercado 

precisam ser versáteis e proativos. 

Nesse ponto de vista o livro nos apresenta conceitos básicos e nos leva a reflexão 

sobre a utilização de computadores como uma ferramenta educacional e que se o trabalho de 

implementação dessa tecnologia for bem feita tanto em escolas públicas quanto nas 

particulares, e os professores estiverem preparados para aplicar essa tecnologia de forma 

assertiva os ganhos serão incontáveis. 

A autora defende um ensino que possa quebrar os modelos e revelar o uso da 

informática como uma excelente ferramenta de aprendizagem, e que as dificuldades muitas 

vezes partindo dos professores prejudica o processo. Ela dá sugestões de possíveis problemas 

que os professores possam a vir a enfrentar, descrevendo como colocar um modelo na escola 

usando tecnologias atuais e demonstrando a sua importância, sem passar por cima dos 

modelos de aprendizagens que são seguidos até hoje.  

A tecnologia educacional também ganha contribuições de teorias da psicologia e de 

aprendizagem, isso se baseia nas fases do desenvolvimento, nos meios de comunicação, e nas 

formas de aprendizagem. 

Quando a tecnologia começou ser implantada pensava-se que os recursos tecnológicos 

iam resolver todos os problemas educacionais, podendo até substituir o professor, mas com o 

passar do tempo, foi se percebendo a possibilidade de usar essa tecnologia como aliada, para 

organizar a educação e torná-la atrativa para o aluno. 

 
1.2 Cientifico “Informática na Educação Especial: Desafio e possibilidade 

tecnológica 

 
O Artigo Cientifico “Informática na Educação Especial: Desafio e possibilidade 

tecnológica da Professora PDE: [3] Maria Andrade de Souza e Professor Orientador: Dr. 

Hilton José Silva de Azevedo, do IES: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pesquisa 

o desempenho da informática como recurso de aprendizagem na educação especial e de como 

o docente pode inserir essa tecnologia em apoio a construção de conhecimento. O trabalho foi 

desenvolvido em turma de Apoio Inclusivo na APAE em Curitiba no ano de 2008, relatou as 

conclusões da pesquisa, desafios e possibilidades que podem colaborar para o ensino e 

desenvolvimento do aluno com alguma necessidade educativa especial. 
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A informática é um recurso que colabora cada dia mais com construção de 

conhecimento de ensino e aprendizagem, e também deve ser usada como um recurso na 

educação especial, como em outras áreas de conhecimento, procurando a resposta para a 

pergunta de como essa tecnologia e a comunicação poderia favorecer o ensino aprendizagem 

de turmas da educação especial, aconteceu um estudo no ano de 2007 e depois no ano de 2008 

um experimento dessa vivência da informática como recurso em sala de aula. 

“A Educação deve buscar conexão com a realidade. A História registra que nas 

atividades das mais variadas sociedades, ferramentas e instrumentos são 

importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Eles auxiliam-no a conhecer 

e a dominar o ambiente, seja nas maneiras concreta (sensorial), abstrata 

(semiótica), espacial ou temporal. Esse processo ocorre por meio de 

observações (conclusões sobre fatos vividos), pesquisa (conclusões sobre fatos 

experimentados), desenvolvimento de habilidades, uso da criatividade, da 

consciência e percepção das necessidades humanas.” 

A tecnologia é influenciada pela forma de como nos relacionamos com o meio, de 

como aprendemos, sentimos e da forma com que aprendermos. Segundo [4] BARTOSZECK 

(2007, p. 1) no cérebro pode acontecer modificações estruturais e funcionais, acontece um 

processo chamado “plasticidade neural” que as experiências em ambientes com tecnologia 

geram mais conexões neurais o que facilita o processo de aprendizagem. 

O desafio da implementação da Tecnologia na Educação especial de acordo com o 

experimento apresentou duas direções, uma são os desafios que abrangem capacidades que 

precisam ser desenvolvidas pelos professores, nesse caso especificamente da Educação 

Especial, do outro lado estão as possibilidades que a tecnologia vem acrescentar no 

desenvolvimento cognitivo desses alunos. Em nossa situação educacional atual o computador 

vem sendo a ferramenta tecnológica mais usada, e que está mais presente na vida das pessoas, 

sendo mais fácil sua inserção na busca pelo conhecimento já que a maior parte das pessoas 

estão acostumadas com o computador no seu dia a dia. 

Um dos fatos que fez com que fosse investido em escolas públicas a prática de se 

inserir tecnologia em sala de aula foi para que se atingisse o objetivo de diminuir a diferença 

entre alunos de escolas particulares e escolas públicas em relação as tecnologias usadas, o 

outro foi que o mundo segue a tendência de utilizar tecnologia para educação principalmente 

em países mais desenvolvidos, [5] CAMARGO e BELLINI (1995, p. 10) assinalam que “O 

computador não melhora o ensino apenas por estar ali. A informatização de uma escola só 
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dará bons resultados se conduzida por professores que saibam exatamente o que querem” cabe 

aos profissionais da educação procurar formas diferentes para construção de conhecimento, 

devem ter consciência de que devem ter conhecimento das ferramentas pedagógicas que irão 

usar em aula e entender que isso também é um direto seu e dever para com seus alunos. 

Hoje em dia temos muitas possibilidades e diversidades de softwares educacionais 

cada vez mais elaborados e mais complexos, há muitas pesquisas na área da informática e isso 

gera coisas novas a cada dia, é preciso entender que essas tecnologias que dispomos são 

ferramentas que ajudam no desenvolvimento do indivíduo como parte da sociedade, tendo ele 

alternativas que podem ser ajustadas conforme seu desenvolvimento de aprendizagem sendo 

adaptável a cada aluno. Segundo [5] CAMARGO e BELLINI (1995, p. 13) algumas 

atividades trazem benefícios, que são gerados através da utilização do computador no meio 

educacional. 

“• Simulações: Estão entre os mais interessantes usos da informática na educação. 

Estes softwares permitem estudar conteúdos difíceis de demonstrar com giz e palavras como 

[...] reações bioquímicas. Benefícios: as simulações expandem o universo do aluno. Permitem 

o tratamento de conceitos complexos abstratos. 

• Apoio: Existem softwares (programas) que, embora não tenham sido desenvolvidos 

para a educação, podem ser úteis. São editores de texto (que transformam os micros em 

máquinas de escrever mais versáteis) e planilhas (para fazer tabelas e cálculos). Benefícios: 

permitem a elaboração de relatórios e de textos... 

• Jogos: Os jogos têm estreita ligação com o lazer e a descontração. Mas podem ser 

muito instrutivos em sala de aula. Alguns jogos favorecem atividades multidisciplinares e 

permitem exercícios paralelos, pois vêm com material de apoio para trabalho em sala. 

Benefícios: são muito motivadores e servem para quebrar resistências novas tecnologias. 

• Logo: Especialmente criada para o ensino, o Logo é uma linguagem matemática 

muito simples desenvolvida segundo preceitos do construtivismo. Com esta linguagem, os 

alunos aprendem a desenvolver seus próprios programas. O trabalho com o Logo exige o 

treinamento constante dos professores. Muitas escolas o abandonaram por outros softwares. 

• Telemática: Um dos usos mais promissores da informática. Os sinais elétricos do 

computador são transformados em sinais digitais e enviados à distância – como um 

telefonema. (...) laboratório da Nasa, sem sair da escola. Benefícios: troca de experiências, acesso a 
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informações remotas. 

• Enciclopédias: A informática mudou as enciclopédias. Especialmente as que vêm 

gravadas em CD-ROM. Nelas, podem-se ver algumas imagens que têm movimento ou 

comparar versões sonoras sobre um mesmo tema, como ouvir um soneto de Shakespeare 

recitado por vários atores. Benefícios: informações mais completas e atraentes do que as 

enciclopédias de papel.” 

Estamos na era digital onde a internet faz parte do mundo, que nos apresenta 

informação e conhecimento, onde temos dados atualizados e notícias em tempo real, fazendo 

com que o aluno se sinta mais interessado, podendo gerar desenvolvimento social já que 

estamos conectados com o mundo á um clique de distância, e permite que realidades 

diferentes possam ser compartilhadas. O campo educacional também se preocupa com a 

formação do ser humano e reflexões sobre as consequências que essa tecnologia pode causar 

sobre o meio que está inserida. 

Na escola o estudante pode ser ajudado se receber orientações e conscientizações sobre 

o uso de tecnologias e de como isso pode ajudar no seu desempenho educacional. Nosso 

sistema educacional precisa estar conectado e atento às mudanças e avanços tecnológicos 

mundiais. Os autores fazem questão de ressaltar que a tecnologia não irá resolver todos os 

problemas educacionais, e não irão substituir outras formas, instrumentos de ensino. A 

tecnologia não é única forma de aprendizagem, e sim uma ferramenta que tem muito a 

contribuir para a mesma, sendo inserida de maneira assertiva e bem utilizada, faz com que o 

aluno investigue e procure solução para situações problemas. 

Na parte que os autores relatam contribuições teóricas para o estudo diz que a 

educação tem que trabalhar o intelectual e “os sentidos do copo”, e que a pesquisa utilizou de 

estudos feitos de pensadores como, Piaget, Vygtsky e Feuerstein, cada um com uma 

abordagem diferente, mas com o mesmo objetivo, que é conhecer o ser humano. 

Pesquisadores asseguram que a tecnologia pode complementar o indivíduo ao ajudar a 

resolver com rapidez problemas, na teoria de Vygotsky o desenvolvimento de cada um está 

associado e envolvido com a aprendizagem e se o uso tecnologia propõe atividades 

envolvendo o histórico-social, isto é desenvolvimento do indivíduo, o professor pode analisar 

as informações e promover a transformação do conhecimento, assim sendo a tecnologia ajuda 

na construção do conhecimento podendo desenvolver estrutura cognitivas. 
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Tecnologias educacionais podem ser uma ótima ferramenta contra o fracasso escolar, 

trazendo recursos e soluções, o computador tem várias vertentes fazendo com que os alunos 

ampliem seus conhecimentos e se desenvolvam, [6] VALENTE (2005, p.24) destaca que “o 

conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da 

interpretação, da compreensão da informação.” 

O professor que atua na Educação Especial deve observar o progresso individual de 

cada aluno e por meio do computador pode observar e analisar cada estudante e conseguir 

identificar qual é a dificuldade de aprendizagem do aluno e qual conteúdo e conhecimentos já 

estão dominados, apresentando uma aprendizagem significativa. 

O Projeto realizado na Escola de Educação Especial de Estimulação e 

Desenvolvimento – APAE, em Curitiba, prevê: 

“Oportunizar o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, num processo 

interativo e lúdico com o ambiente computacional, possibilitando o aluno, vivências, 

experiências e aquisições para a construção do conhecimento, de maneira mais ampla e 

significativa, tendo o professor como facilitador deste processo.” 

A escolha das atividades procurou aumentar as chances de se estimular a 

comunicação, aprendizagem e desenvolvimento, fazendo com que os sentidos fossem 

ativados, com maior destaque para a visão, audição e tátil. A primeira atividade apresentou 

aos alunos individualmente seu nome completo que foram associados ao som e depois 

apareceu seus rostos assim que o nome foi completado, com a finalidade de estimular nos 

alunos sua curiosidade e sua atenção para a ferramenta computador. Quando os alunos foram 

digitar o próprio nome foi preciso aumentar o tamanho da fonte para uma melhor visualização 

para alunos com baixa visão, os materiais usados foram o Word e impressora. 

Para os Alunos que tem dificuldades em reconhecer a localização das letras [...] 

“espelhamento da vogal A, foi criado no Power point animação com rotação da letra para que 

o aluno pudesse visualizar. O Excel também foi usado para trabalhar dias, mês, cálculos e 

casos presentes na pratica do dia a dia da escola”. 

Também foi usado o tablet, que foi utilizado com caneta por parecer com o lápis que 

os alunos usam para desenhar ou mouse, tentando fazer com que os estudantes tivessem atos 

espontâneos, para isso buscou experiências vivenciadas por eles recentemente, a inserção 

dessa ferramenta os auxiliou nas seguintes áreas: psicomotora, cognitiva e sócio- emocional-
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afetivo. 

A escola é formadora experiências e conceitos, e deve rever seus recursos que são 

disponibilizados para saber qual melhor forma de administrar no meio educacional, muitos 

pesquisadores topam com a procura pelo sucesso educacional, resultando de muitos estudos e 

colocando em prática suas teorias, porém ainda temos a necessidade de procurar respostas. 

Precisamos apoiar mais os alunos que tem alguma necessidade educativa especial para que 

possam desenvolver suas habilidades por meio da tecnologia, o objetivo da Educação da 

atualidade é apontar os problemas que dificultam o processo de aprendizagem, pois esses 

serão os pontos de apoios que vão indicar as dificuldades de cada aluno, a tecnologia pode ser 

um grande aliado se usada de forma certa será um agregador de conhecimento com campo 

aberto em suas áreas de conhecimento. 

 
1.3 Tic e Educação: Uso do computador como possibilidade didática na alfabetização 

dos alunos 

O artigo ” Tic e Educação: Uso do computador como possibilidade didática na 

alfabetização dos alunos “ de [7] Shirlei Cristina Rossete Barbosa apresenta um debate sobre a 

utilidade do computador como ferramenta educacional para alunos em fase de alfabetização. 

Foi feita uma pesquisa na escola municipal de Sorocaba, com a finalidade de analisar a 

utilização do computador na fase de alfabetização como recurso pedagógico, para isso foi 

realizada uma pesquisa com os professores da rede municipal através de entrevistas, com o 

finalidade de apontar quais mídias são usadas, que dificuldades são encontradas para seu uso, 

e como o computador pode ajudar na fase de alfabetização. Conseguiu constatar que 

professores usam o computador porém não conhecem as ferramentas da WEB 2.0 e não tem 

material adequado para o uso, mas se mostram interessados em cursos para aprender e ter 

conhecimento sobre a nova ferramenta. 

A interdisciplinaridade é feita através da agregação entre as disciplinas e de como elas 

conversam entre si, ela pode ser desenvolvida por meio de projetos em que os alunos têm que 

associar diversas disciplinas no mesmo momento, produzindo conhecimento sobre o 

conteúdo. A pedagogia por projetos didáticos tem um conceito construtivista, na qual a autora 

define como “aprender é construir o conhecimento”. Por meio de um problema o estudante 

reflete sobre os eventos, depois constroi o conhecimento. 

No projeto o computador representa a construção do conhecimento, onde se estuda, 
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relembra ou modifica, apresentando ao professor seus resultados, e ele pode interferir de 

forma com que ajude na aprendizagem e na formação de conhecimento, para o aluno 

trabalhando no computador fica mais evidente que um conhecimento o ajudara na obtenção de 

outros conhecimentos. “Alegria e contentamento, no qual o cognitivo e o afetivo estão unidos 

dialeticamente” [8] (FREIRE, 1995, p. 30), o aluno se sente motivado a buscar conhecimento 

a aprender e modificar situações que transformam sua postura como aluno, quando isso 

acontece o aluno passa a ser construtor do seu próprio conhecimento, e para de ser apenas 

consumidor de informações. 

Segundo Vygotsky a criança aprende na interação social em contato com outro 

indivíduo: 

“O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha 

amanhã, portanto o único tipo positivo de aprendizado é aquele que caminha à frente do 

desenvolvimento, servindo-lhe de guia. (...) O aprendizado deve ser orientado para o futuro, e 

não para o passado”. [9] (VYGOTSKY, 1989, p.89). 

Antes do profissional utilizar qualquer ferramenta pedagógica se faz necessário que ele 

saiba até onde vai conhecimento dos seus alunos, para conseguir adequar sua aula e essa 

transferência de conhecimento seja proveitosa e que o aluno consiga aprender os saberes que 

são indispensáveis a sua formação. Não basta somente que o indivíduo aprenda é preciso 

entender o caminho que ela percorre até aprender de fato. 

[10] Ferreiro (1996) enfatiza a criança precisa ter entendimento do que ela aprende, e 

não somente ter técnicas de aprendizagem é preciso que ela compreenda antes de ler e 

escrever a criança já está em um “mundo letrado”, ela se apoia na teoria de psicogenética de 

Piaget, desenvolvendo pesquisas com o intuito de descobrir essas tentativas que as crianças 

fazem no processo de aprendizagem, até a criança chegar realmente de fato a escrever. As 

fases são as seguintes: 

 

 “Pré-silábica – as crianças que estão nesta fase, não compreenderam o caráter fonético 

do sistema de escrita. Esta fase é dividida em três partes: a) fase pictórica: onde a 

criança registra garatujas e desejos; b) fase gráfica primitiva: onde a criança registra 

símbolos ou letras misturadas com números; e c) fase pré-silábica: a criança começa a 

diferenciar letras de números, desenhos ou símbolos. 

 Escrita silábica – nesta fase a criança escreve com letras convencionais, ela utiliza 
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uma letra para cada sílaba, ou utiliza a mesma letra para várias sílabas. Essa noção de 

cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro 

convencional. 

 Escrita silábico-alfabética, a criança descobre que a sílaba é formada por elementos 

menores e começa a enfrentar dois problemas: quantitativo – não basta uma letra por 

sílaba e qualitativo – começa a enfrentar os erros ortográficos. 

 Escrita alfabética – a criança atingiu a compreensão do sistema da representação da 

linguagem escrita. ” 

 
O processo de alfabetização, o educador precisa montar um espaço onde a criança vai 

descobrindo a língua escrita, engloba mais do que símbolos e grafias, é nossa forma de 

comunicação, nossa linguagem falada que foi sendo construída por meio dos tempos e da 

comunidade. Isso acaba mudando o foco de como se ensina para como se aprende, o aluno 

para de ser apenas consumidor de informações, proporcionado o conhecimento da leitura e da 

escrita. Para a essa pesquisa foi utilizado a ferramenta WEB 2.0 que proporciona a criação do 

conhecimento por meio de iteração 

[11] Marinho (2009), relata WEB 2.0, dizendo que a ferramenta é: 
 

“A rede no tempo de uma Sociedade de Autoria, onde cada 

internauta se torna, além de (co)autor ou (co)produtor, distribuidor 

de conteúdos, compartilhando a sua produção com os demais 

indivíduos imersos em uma cibercultura. O internauta deixa de ser 

apenas um leitor isolado ou tão-somente um coletor de informações. 

Ele agora passa a colaborar na criação de grandes repositórios de 

informações, tornam-se também semeador e contribuindo para que 

uma riqueza cognitiva se estabeleça e se expanda em um espaço cujo 

acesso é amplo, em tese possível a todos. ” 

 
A forma com que a internet está sendo usada se relaciona com a teoria de Vygotsky 

onde o indivíduo aprende no seu relacionamento com outro por forma de interação, a WEB 

2.0 traz a oportunidade de alfabetização, onde o discente pode desenvolver suas atividades em 

colaboração com os colegas escrevendo textos tendo atividades de leitura onde pode ser 

construído um pensamento crítico. 

Os programas mais usados são jogos educacionais e programas, as professoras 

entrevistadas dizem que fazem uso da sala de informática mais ou menos duas vezes por 

semana, utilizando jogos para alfabetização, jogos de raciocínio ou temas parecidos, foi 

destacado que a internet é somente disponibilizada para professores que usam somente para 
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ajudar na preparação de aulas e que os professores não têm conhecimento dessas ferramentas 

e não sabem inserir como em sua prática de ensino. 

Com a inserção do computador os professores relataram que seus alunos se sentem 

mais motivados para aprender e que os programas auxiliam no processo de ensino 

aprendizagem, fazendo com que os alunos participem mais das aulas melhorando assim a 

qualidade da mesma, ajudando os alunos que tinham dificuldades fazendo com que esses 

alunos tenham um maior interesse pelas aulas, às ferramentas educacionais deixam as aulas 

mais divertidas e dinâmicas, e em forma de “brincadeira” estão construindo conhecimento de 

escrita e leitura. Em relação às dificuldades os educadores dizem que ficam muitos alunos por 

computador atrapalha a atividade e que os computadores quase sempre estão em manutenção, 

o funcionário responsável pelo laboratório nunca chega na hora e que sua falta de 

conhecimento atrapalha no andamento da aula, pois não sabem utilizar as ferramentas 

limitando assim a sua utilização. 

 
1.4 Uso da Informática nas Aulas de Matemática: Obstáculo que Precisa ser 

Superado pelo Professor, o Aluno e a Escola 

 
O artigo “Uso da Informática nas Aulas de Matemática: Obstáculo que Precisa ser 

Superado pelo Professor, o Aluno e a Escola” de [12] Elizabeth M. Rocha, Lívia M. L. 

Santiago et al, debate o uso da Informática educacional na disciplina de Matemática partindo 

de pontos que precisam ser melhorados em parte da escola já que alguns dos problemas que 

surgem vem da falta de preparação do professor em saber usar as tecnologias, faltam cursos 

de formação para os educadores, por esse fato que desenvolveram a pesquisa com docentes e 

discentes de uma escola pública de Maranguape- CE, com a finalidade de analisar a 

informática educativa como recurso para o ensino de matemática . 

Os Autores começam citando o artigo de [13] STAA (2007, p.27-29), que segundo 

eles esse autor tem um demonstrativo de uma pesquisa realizada em 2005 pela Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os alunos estão em desvantagem 

quando os assuntos Matemática e conhecimentos tecnológicos, principalmente os alunos nos 

quais não tem acesso a computadores, essa afirmação merece destaque, pois vivemos em uma 

sociedade que temos avanços tecnológicos que trazem desenvolvimento social e econômico, 

fazendo com que tenhamos hábitos tecnológicos já incorporados as nossas vidas e cita 

exemplos de que através do acesso a internet podemos estar conectados a qualquer biblioteca 
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do planeta, obtendo conhecimentos por meio de sons, palavras, imagens além de notícias em 

tempo real [14] (GADOTTI,2000). 

O que faz com que tenhamos responsabilidades, pericialmente com os que estão 

associados à educação, porque apesar do Brasil já ter implementado a Informática 

Educacional, ainda temos erros que não deveriam acontecer, e erramos na forma com que 

introduzimos a tecnologia com ferramenta pedagógica, isso faz com que tenhamos o 

pensamento errado de que essa implementação é um processo recente, cita que as primeiras 

iniciativas aconteceram na década de 1970, e cita os seguintes exemplos. 

“Universidades Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul e Estadual de 

Campinas [15] (VALENTE & ALMEIDA, 1997). Continua com ações mais efetivas por parte 

do Governo Federal, na década de 1980, através do Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE), resultando no Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), desde 1997 [16] (MORAES, 1997).” 

Então cabe aos nossos Educadores obter conhecimento do que faz parte da realidade 

do cidadão da atualidade, tendo opinião crítica e melhorar sua formação em relação ao uso do 

computador, pois a escola também tem que fazer seu papel social assim, trazendo para a 

realidade de seus alunos uma formação com recursos atuais, e que o objetivo da escola é 

ensinar seus alunos a buscarem conhecimento. 

Em relação à matemática já é uma área em que o professor tende a ter uma dificuldade 

maior em fazer com que seus alunos fiquem interessados e gostem, os autores criticam que a 

matemática elementar quando é ensinada se baseia em livros, textos de matemática e listas, 

apesar de ajudarem na fixação do conteúdo não se tornam atrativos para os alunos. Os autores 

citam [17] Lorenzato (2006, p.52) que diz que essas deficiências acontecem pelo fato de que 

os cursos superiores de licenciaturas não se preocuparem com a formação do futuro professor, 

ficando para segundo plano, e pesquisas no campo da matemática sempre são favorecidos. 

A forma tradicional com que é passado o conteúdo também é importante, porém as 

aulas não devem se resumir a isso, pois tornam as aulas limitadas em determinadas 

abordagens matemáticas. 

“Para ilustrar esse fato é possível citar o software livre GeoGebra (disponível em 

www.geogebra.org) desenvolvido por Markus Hohenwarter, austríaco, formado pela 

Universidade de Salzburg, voltado para escolas secundárias e que permite construções com 
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pontos, vetores, segmentos, retas e funções [18] (HOHENWARTER, 2007). Utilizando esse 

programa o professor pode trabalhar com sua turma, por exemplo, reflexão em torno de um 

ponto. De acordo com Lima (1996, p.4) “a reflexão em torno de um ponto é uma função RA: r 

® r que associa a cada ponto X Î r seu simétrico X’ = RA(X) relativamente ao ponto A.” É 

necessário dizer que a reflexão é uma isometria, pois preserva a distância entre pontos de uma 

reta.” 

Porém o uso dessas ferramentas requer algum tempo de estudo, saber a forma de se 

inserir, a ferramenta deve ser usada como suporte para as aulas, os atores citam que com o 

software GeoGebra a parte teórica da matemática passa a fazer sentido para o aluno, que pode 

visualizar o plano cartesiano, um ponto em relação ao outro, podendo identificar a distância 

entre dois pontos. 

O projeto foi realizado em uma escola estadual, com o foco no ensino da matemática, 

participaram do projeto 12 alunos do ensino fundamental e médio, 3 professores de 

Matemática, e 1 professora de Química, a sala de informática da escola tinha somente 12 

computadores todos com conexão à internet, sendo 10h/a presenciais e 10h/a distância, os 

professores aprenderam metodologias de pesquisa e ensino, e os alunos criaram blogs. Nas 

sessões presenciais foram abordados conteúdos de Aritmética, Álgebra e Geometria, 

utilizaram metodologias que auxiliaram os educadores a entender que a participação do aluno 

vai depender de como as aulas são montadas, com diversas atividades e o planejamento de 

suas aulas. 

O fato de a escola possuir equipamentos e recursos tecnológicos não significa que ela 

tem informática educacional implantada na escola, devem ser feitas pesquisas de softwares 

livres de acordo com as necessidades das aulas, e também estar atento ao seu aluno, se ele 

realmente está aprendendo o conteúdo ou somente aprendeu a mexer no programa, o 

professor é a peça fundamental para que a informática educativa tenha sucesso. 

1.5 Professores e o Laboratório de Informática: Em Busca de uma Formação 

Continuada 

O artigo “Professores e o Laboratório de Informática: Em Busca de uma Formação 

Continuada “das autoras [19] Claudia Cristine Souza Appel e Glaucia da Silva Brito – faz 

uma análise entre os usos de tecnologias nas escolas, a utilização do computador como 

ferramenta educacional e a formação de professores, a pesquisa foi feita em uma escola 

Estadual do Paraná com 16 professores, o artigo irá apresentar os resultados obtidos. 
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“Estamos em um mundo em que as tecnologias interferem no cotidiano, sendo 

relevante, assim, que a educação também envolva a democratização do acesso ao 

conhecimento, à produção e à interpretação das tecnologias” [20] (BRITO e 

PURIFICAÇÃO), pois avanços tecnológicos também fazem parte da escola e do mundo, e 

informática educativa não é somente a inserção dos computadores na escola, pois somente a 

presença do mesmo não quer dizer que não se está usando o método tradicional. O 

computador é usado para construir conhecimento, isso representa um novo jeito de reproduzir 

conhecimento, que proporciona a procura por novas ideias. 

As autoras citam [21] Rocha (2007, p. 47), e relatam que os cursos de capacitação 

realizados pela Coordenação Estadual de Tecnologia na Educação – CETE – Paraná, causou 

muitas dificuldades, pois tirou o professor de sala, pois os cursos são ministrados em locais 

diferentes do que está no cotidiano do professor, e os cursos não entraram no contexto do 

professor e não colaboraram para a introdução de alterações educacionais que foram 

pretendidas. 

“[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, como os 

professores estão enfrentando as inovações tecnológicas que estão de 

conhecimentos ou técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade 

crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber 

da experiência” [22] (NÓVOA, 1992, p. 25). 

Se os cursos forem ministrados dentro do contexto do professor proporcionará  

reflexão e poderá favorecer as inovações pedagógicas, quando os laboratórios de informática 

são colocados nas escolas geram muitas expectativas e decepções, pois o computador por si só 

não fará melhorias no sistema educacional é preciso que os professores estejam preparados e 

com formação continuada para com que saibam lidar com a tecnologia e que sejam usadas de 

maneira assertiva. 

A escola pesquisa é de Curitiba e tem aproximadamente 40 professores e 1.400 alunos 

e o laboratório de informática é equipado com 40 computadores, foram feitas pesquisas em 

forma de questionário para ter o conhecimento de como o laboratório estava sendo usado e se 

havia necessidade de cursos de formação e quais eram suas expectativas para possam 

aprender. A pesquisa foi feita com dezesseis professores. 
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Tabela 1. Informações dadas pelos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Appel e Brito [19]. 

 
A maioria dos professores usam o laboratório de informática para que eles pudessem 

fazer pesquisas, mas sem haver mediação por parte deles. Os professores gostariam de 

participar de cursos de formação e não se mostraram seguros em usar o laboratório por falta 

de técnica. Aos poucos o laboratório está sendo usado, porém não há mudanças na 

metodologia das aulas desses professores. A ideia é que a construção de conhecimento através 

do computador seja feita com a mediação do professor e que às vezes não usam o computador 

como ferramenta educacional por falta de preparo.  
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4. Manual, Desenvolvimento e Avaliação do Jogo Pens@Click - ARTIGO 2 

 
RESUMO 

 

A disciplina de informática Educativa nos ajudou a fazer a mediação da tecnologia 
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dentro de sala de aula, aprender a usar essa ferramenta para dar suporte ao professor e ajudar 

solucionar problemas na educação, fazendo com que os alunos se interessem por aprender 

exercitando assim seus conhecimentos através da brincadeira, de jogos. 

Palavras Chave: alfabetização; educação; jogos; tecnologia. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Com as pesquisas feitas para entregar a ficha de classificação e repositório ajudaram 

muito para decidir o meu projeto e fazer minha proposta na qual eu direcionei o meu jogo 

para a fase inicial de alfabetização reforçando assim o conhecimento do usuário, que de forma 

lúdica elas desenvolvam e melhoram sua capacidade de raciocino lógico e seus 

conhecimentos iniciais em português e matemática. Resolvi desenvolver o jogo no Scratch[1], 

porque é um software gratuito, usado para fins educacionais e posso deixar disponível no site 

de forma gratuita. 

 
1. MANUAL DO USUÁRIO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A ideia principal do desenvolvimento desse jogo é poder através do lúdico incentivar e 

aprimorar o aprendizado das crianças em fase inicial de alfabetização. O jogo em seu 

conteúdo contará com contas básicas de matemática e associação de imagens com seus 

respectivos nomes, podendo assim as crianças brincar de aprender. 

 

1.2 SOBRE O PRODUTO 

1.2.1 CONFERINDO SUA AQUISIÇÃO 

É um arquivo executável swf[2]. 
 

1.2.2 LICENÇA DE USO 

Gratuito. 

CONTATO COM O AUTOR 

Email:jessicalemes@id.uff.br 

 
INSTALAÇÃO 

Clicar no executável e jogar. 

 

 

mailto:jessicalemes@id.uff.br
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2. CONVENÇÕES UTILIZADAS 

2.1 TECLADO 

Seta para cima: move o arqueiro para cima. 

Seta para baixo: move o arqueiro para baixo, 

Barra de espaço: dispara a flechas. 

 

2.2 MOUSE 

Todas as funções do jogo que utilizam o mouse são feitas com o botão esquerdo do 

mouse com apenas um clique, que são usadas nos botões de COMO JOGAR e JOGAR, 

depois do jogo iniciado clique nas letras ou números correspondentes com as perguntas 

presente no jogo. 

 
2.3 ITENS DO MENU 

O menu da tela inicial tem dois botões: 

 

2.3.1 BOTÕES 

COMO JOGAR: ir para o manual de instruções do jogo e nessa tela tem o botão jogar 

para que dessa tela o jogador inicie o jogo sem precisar voltar para a tela inicial. 

 

Figura 1. Tela Inicial do Jogo. 
 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 2. Tela de Como jogar. 

Fonte: Autoria Própria. 

 
JOGAR: clicando nesse botão em qualquer das telas (Figura 1 ou 2) irá para o começo 

do jogo, Figura 3. 

Figura 3. Tela do começo do jogo. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

2.3.2 TELAS 

TELA INICIAL, Figura 1, onde estão as opções do menu. 

 
COMO JOGAR: Figura 2, onde estão as explicações do funcionamento do jogo. 

JOGO: Figura 3, onde tem-se os balões de duas cores e o jogador. 

TELA DE PALAVRAS: Figura 4, apresentada quando a flecha acerta o balão amarelo. O 

usuário deve clicar em ordem nas letras até completar corretamente a palavra da imagem 

representada. 
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Figura 4. Tela de palavras. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

TELA DE OPERAÇÕES: Figura 5, apresentada quando a flecha acerta o balão vermelho. O 

usuário deve clicar no número que representa o resultado da operação de soma ou subtração. 

igura 5. Tela de operações. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

TELA FINAL: exibida quando se conclui o jogo, indica a pontuação obtida e uma mensagem 

a respeito do desempenho. 
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Figura 6. Telas de fim de jogo. 

 
 

 

 

 

MODELO E ESQUEMA 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 
Figura 7. Modelo e Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Para o desenvolvimento do jogo primeiro foram pesquisados repositórios e 

classificados alguns jogos que possuam similaridade com a proposta (Apêndice 2). Após isto, 

foi elaborada a proposta de adaptação do Bow and Arrow ®, um jogo clássico, para fins 

educacionais. A proposta consistiu em dividir os balões originais em duas cores onde cada 

uma leve a desafios de português (formação de palavras) e matemática (operações de soma e 

subtração). 

Com a proposta validada pelo professor, houve o desenvolvimento descrito na 

próxima seção. 

CÓDIGO DO DESENVOLVIMENTO 

O código foi desenvolvido em Scratch para Windows. 
 

2.4 Plano de Fundo 

Figura 8. Código plano de fundo. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Nos 20 planos de fundos que usei esse código é o mesmo, quando clicar para jogar a 

pontuação muda para zero e esconde a variável que mostra a pontuação e muda para a pagina 

inicial [Ver Figura Tela Inicial do Jogo. Na seção 1.2.3.3 ITENS DO MENU]. 

2.5 Tela Inicial 

2.5.1 Botão “COMO JOGAR” 

Figura 9. Código botão como jogar. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Quando clicar em começar o jogo o ator vai para determinada área da tela e mostra, se 

o ator for clicado muda para o plano de fundo manual Ver Figura 2. Tela de Como jogar. Na 

seção 1.2.3.3 ITENS DO MENU. Este ator esconde quando mudar para qualquer outro plano 

de fundo. 

 

2.5.2 Botão “JOGAR” 

Figura 10. Código botão como jogar. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Quando clicar em começar o jogo o ator vai para determinada área da tela e mostra. 

Quando mudar para o plano de fundo manual esse ator irá para outro lugar na tela e mostra, se 

mudar para qualquer outro plano de fundo esconde. 

Se o ator for clicado muda para o plano de fundo pagina do jogo Ver Figura 3. Tela do 

começo do jogo. Na seção 1.2.3.3 ITENS DO MENU, muda o cronômetro para 150 segundos, 

a cada segundo que passa é retirado 1 segundo se cronômetro igual a zero então se pontuação 

maior que 130 muda para o plano de fundo fim_jogo_excelente, mostra a variável pontuação 

e esconde a variável cronômetro e para todos os scripts, se pontuação entre 129 a 70 muda 

para o plano de fundo fim_jogo2_muito, mostra a variável pontuação e esconde a variável 

cronômetro e para todos os scripts, se pontuação menor que 69 muda para o plano de fundo 
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fim_jogo3_bom, mostra a variável pontuação e esconde a variável cronômetro e para todos os 

script. 

 

2.5.3 Arqueiro 

Figura 11. Código arqueiro. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Quando mudar para o plano de fundo pagina inicial o ator irá para determinada área da 

tela e mostra, quando seta para cima pressionada adiciona 5 na posição de y, se tocar na 

borda, volte e não girar o ator , quando seta para baixo pressionada adiciona menos 5 na 

posição de y, se tocar na borda, volte e não girar o ator . No segundo código cria uma fantasia 

para o arqueiro com a flecha quando a tecla barra de espaço pressionado muda a fantasia para 

arqueiro_armado, quando barra de espaço não estiver sendo mais pressionado cria um clone 

da flecha muda a fantasia para arqueiro_sem_flecha espera 3 segundos e apaga esse clone, 

quando mudar para outro plano de fundo esconde o ator. 
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2.5.4 Flecha 

Figura 12. Código Flecha. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Quando estiver no plano de fundo página do jogo esse ator começa como clone o ator 

irá para a posição que o arqueiro está e mostra vai ficar repetindo o comando de clone que 

está no código do arqueiro ate que tocar na cor amarela ou vermelha quando uma dessas cores 

é tocada a flecha volta para a posição do arqueiro apaga o clone e para este script senão vai 

adicionar menos 5 a posição de x até a flecha sair da tela. Quando mudar para qualquer outro 

plano de fundo esse ator esconde. 

 

2.5.5 Balão  

Figura 13. Código Balão. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Nos códigos dos balões (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7) 

os comandos são praticamente os mesmos mudando somente a posição que cada balão 

aparece na tela e para qual plano de fundo vai mudar, cada balão é correspondente a uma 

pergunta. 

Quando clicar em começar o jogo o ator irá para determinada área da tela e mostra, se 

tocando no ator flecha muda para o plano de fundo correspondente e vai para outra posição da 

tela que está reservada para os balões que já foram acertados. 

2.6 Balões Amarelos 

2.6.1 Imagem das Palavras a serem completadas 

 

 

Figura 14. Código Imagem das Palavras. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Nos códigos das imagens das palavras (casa, olho, boca, dado, sapo, rato e bola) a 

serem completadas os comandos são praticamente os mesmos mudando somente quais letras 

formam o comando lógico verdadeiro para poder voltar para a tela do jogo. 

Quando clicar para começar o jogo esconde , quando mudar para o plano de fundo 

correspondente irá para determinada área da tela e mostra, quando mudar para qualquer um 

dos três Planos de fundo correspondente ao final do jogo esconde, para que se o cronometro 

zerar enquanto estiver em qualquer uma dessas telas não apareça no final do jogo. 

O comando lógico é defina (certo OK), então se as letras que completam as palavras 

estiverem tocando a imagem irá aparecer à mensagem de que está certo, vai adicionar 10 

pontos esconder o ator da imagem e voltar para a página do jogo senão aparece a mensagem 

de que a palavra não está completa. 
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Quando esse ator for clicado ele irá conferir se o comando lógico é verdadeiro e 

executar o que esta no comando lógico. 

 

2.6.2 Letras Certas 

Figura 15. Letras certas. 
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Cada plano de fundo das palavras (casa, olho, boca, dado, sapo, rato e bola) tem oito 

imagens (ator) de letras correspondentes ao seu plano de fundo e cada uma irá para sua área 

na tela e mostra. Entre essas quatro estão certas, quando são clicadas deslizam para tocar na 

imagem das palavras e adicionam um ponto, quando volta para o plano de fundo pagina do 

jogo esconde, quando mudar para qualquer um dos três Planos de fundo correspondente ao 

final do jogo esconde, para que se o cronometro zerar enquanto estiver em qualquer uma 

dessas telas não apareça no final do jogo. 

 

2.6.3 Letras Erradas  

Figura 16. Letras Erradas. 
 

Fonte: Autoria Própria. 
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Cada plano de fundo das palavras (casa, olho, boca, dado, sapo, rato e bola) tem oito 

imagens (ator) de letras correspondentes ao seu plano de fundo e cada uma irá para sua área 

na tela e mostra. Entre essas quatro estão erradas, quando são clicadas adicionam menos um a 

pontuação aparece à mensagem de que esta não é a letra certa e esconde, se o ator não for 

clicado quando volta para o plano de fundo página do jogo esconde, quando mudar para 

qualquer um dos três Planos de fundo correspondente ao final do jogo esconde, para que se o 

cronometro zerar enquanto estiver em qualquer uma dessas telas não apareça no final do jogo. 

Balões Vermelhos 

2.7 Números e símbolos que fazem parte das operações matemáticas. 

 

 
Figura 17. Operação Matemática. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Para cada plano de fundo dos balões vermelhos ( M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7), 

tem dois números e dois símbolos (mais, menos e igual) que aparecem cada um na sua 

posição determinada e mostra e não tem ação nenhuma quando o ator é clicado, quando volta 

para o plano de fundo página do jogo esconde, quando mudar para qualquer um dos três 

Planos de fundo correspondente ao final do jogo esconde, para que se o cronometro zerar 

enquanto estiver em qualquer uma dessas telas não apareça no final do jogo. 
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2.8 Número Certo 

Figura 18. Número Certo. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Quando muda para o plano de fundo das operações matemáticas ele irá para 

determinada área da tela e mostra. 

O comando lógico é defina (certo OK), se o numero certo é clicado aparece à 

mensagem de parabéns adiciona 10 à pontuação, esconde o ator e muda para a tela de fundo 

página do jogo. 

Quando esse ator for clicado ele irá deslizar para a posição tocando no sinal de igual e 

vai conferir se o comando lógico é verdadeiro e executar o que está no comando lógico. 

Quando mudar para qualquer um dos três Planos de fundo correspondente ao final do 

jogo esconde, para que se o cronometro zerar enquanto estiver em qualquer uma dessas telas 

não apareça no final do jogo. 
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2.9 Número Errado 

Figura 19. Número Errado. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Quando muda para o plano de fundo das operações matemáticas ele irá para 

determinada área da tela e mostra. 

Quando o ator é clicado adiciona menos um à pontuação, aparece a mensagem e 

esconde o ator. 

Se o ator não for clicado quando volta para o plano de fundo pagina do jogo esconde , 

quando mudar para qualquer um dos três Planos de fundo correspondente ao final do jogo 

esconde, para que se o cronometro zerar enquanto estiver em qualquer uma dessas telas não 

apareça no final do jogo. 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

A aplicação do jogo e questionário foi feita na escola E.M. Professora Sarah Faria 

Braz com alunos do segundo ano do Fundamental I, todos com a idade de sete anos. Ao todo 

foram doze entrevistados, quatro do sexo masculino e oito do sexo feminino. 

2.10 Todos entrevistados. 

Nessa questão foi perguntados aos entrevistados qual era a frequência em com que usavam o 

computador na escolar ou em casa, para ter uma noção da facilidade deles em entender o 

processo do jogo. 
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Frequência do uso do PC 

10 

 

 

 

 

 

Todo 2x por Toda Todo 
dia semana semana mês 

Não 
uso 

Jogaria Novamente? 

 

 

 

 

 

 

 

Sim Não Talvez 

Figura 20. Gráfico 1. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Pensando na aceitabilidade do jogo, queria saber se eles jogariam novamente, se eles 

gostaram do jogo, iriam querer jogar novamente 

Figura 21. Gráfico 2. 

 

 

 

2.11 Sexo Masculino 

Fonte: Autoria Própria. 
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Questão 3 

2,5 
Questão 4 

 
Questão 6 

1,5 

 

0,5 

 

Muito Fácil Regular Difícil Muito 
fácil Difícil 

4,5 

 

3,5 

 

2,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

Talvez Sim Não 

Questão 7 

Questão 8 

Questão 9 

3 - Qual foi o nível de dificuldade para realizar as contas de somar? 

4 - Qual foi o nível de dificuldade para realizar as contas de subtrair? 

6 - Qual foi o nível de dificuldade para completar as palavras? 

 
Para saber se os níveis das perguntas estavam de acordo com a série e o conteúdo que 

eles estavam aprendendo, fiz algumas perguntas sobre a dificuldades das áreas do jogo. E 

podemos ver que os alunos do sexo masculino tiveram mais dificuldades com as contas de 

somar e subtrair, considerando fácil a atividade de completar as palavras. 

Figura 22. Gráfico 3 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

7- Você conseguiria fazer as continhas no papel, antes de jogar? 

8- Você consegue fazer as continhas no papel, depois do jogo? 

9- O jogo pode te ajudar na escola? 

 
Para saber o nível de aprendizado dos entrevistados foi feita a pergunta de número 7. 

As maiorias dos entrevistados acreditam que o jogo melhoraria seu desempenho na escola. 

 
Figura 23. Gráfico 4. 
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Tempo que os participantes 
demoram para entender a lógica do 

jogo 

 

2,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

Inicio Alguns min. Final 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para saber se o jogo estava de fácil entendimento, se os alunos perceberiam logo qual 

era o objetivo do jogo e foi constatado através dessa pergunta que a maioria dos alunos 

conseguiram entender logo no começo do jogo. 

Figura 24. Gráfico 5. 
 

 

 

2.12 Sexo Feminino 

Fonte: Autoria Própria. 
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Fácil Regular Difícil Muito Difícil 

 

 

Questão 3 

Questão 4 

Questão 6 

 

 

 

 

Não Sim Talvez 

 
 

 

Questão 7 

Questão 8 

Questão 9 

 
 

 

 
 

3 - Qual foi o nível de dificuldade para realizar as contas de somar? 

4 - Qual foi o nível de dificuldade para realizar as contas de subtrair? 

6 - Qual foi o nível de dificuldade para completar as palavras? 

As entrevistadas do sexo feminino tiveram um desempenho melhor em relação a 

dificuldade do jogo, as meninas no geral opinaram que o jogo estava fácil, e tiveram menores 

dificuldades com o jogo. 

Figura 25. Gráfico 6. 
 

Fonte: Autoria Própria. 

 

7- Você conseguiria fazer as continhas no papel, antes de jogar? 

8- Você consegue fazer as continhas no papel, depois do jogo? 

9- O jogo pode te ajudar na escola? 

As entrevistadas do sexo feminino também acreditam que o jogo pode auxiliar na 

escola, a maioria delas também saberiam fazer as contas no papel antes do jogo. 

 
Figura 26. Gráfico 7. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tempo que os 
participantes demoram 
para entender a lógica 

do jogo 

 
 
 
 
 
 

Inicio Alguns 
min. 

Final 

Figura 27. Gráfico 8. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

As meninas demoraram um pouco mais que os meninos para conseguir entender os 

objetivos do jogo, já que a maioria dos meninos conseguiram entender no começo. 

PROBLEMAS E MELHORIAS 

 O Arqueiro deveria ser controlado pelo mouse 

 Quando completar as palavras de forma correta deveriam voltar para a tela do jogo 

automaticamente sem precisar clicar na imagem. 

 O cronômetro deveria ser maior e ficar mais visível. 

 A pontuação deveria ficar visível durante o jogo e não só aparecer no final. 

 Ter áudio das letras, números e das palavras que são formadas. 

 Na tela final ter a opção de jogar novamente ou sair do jogo. 
 

 As letras poderiam deslizar mais rápido para não perder tempo de jogo. 
 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, criar o jogo para a disciplina de Informática Educativa foi algo que fiz 

pela primeira vez, ter que pensar em uma solução para algum problema enfrentado em sala de 

aula, criar algum recurso pedagógico usando a tecnologia, pensei em fazer algo em que eu 

pudesse trabalhar com as séries inicias por ser um período muito importante na vida escolar e 

também por acreditar que crianças mais novas são mais receptivas e ficam empolgados com 
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as novidades. Acredito que meu questionário ficou um pouco difícil para as crianças 

compreenderem, quanto ao jogo a maioria das crianças não tiveram dificuldades com o 

conteúdo e também não tiveram dificuldades com os controles do jogo. 

 
REFERÊNCIAS 

[1] https://scratch.mit.edu/ 

[2] https://sites.google.com/site/junebeetle23/online 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em vista dos argumentos apresentados conclui-se que a inclusão da tecnologia como 

forma de auxiliar o aprendizado nas escolas é extremamente benéfica se for utilizada da forma 

correta e explorando todo o seu potencial. Hoje vivemos na era da tecnologia e a cada dia 

mais ela torna-se indispensável em nossas vidas, então nada mais justo que aproveitarmos 

tudo o que ela tem de melhor para nos oferecer. 

Já sabemos que se tecnologia for utilizada corretamente nas salas de aula os resultados 

serão favoráveis, então cabe aos diretores de ensino preparar os professores para que 

dominem a tecnologia e possam utilizá-la, assim auxiliando suas aulas e o mais importante 

que os alunos se sintam interessados em aprender. 

As crianças de hoje em dia recebem muitos estímulos desde o dia em que nascem 

muitas com menos de três anos já possuem seus próprios tabletes ou smartphones, elas estão 

aprendendo a falar, ainda não sabem escrever, mas já sabem interagir com esses aparelhos. É 

de suma importância que as escolas também entrem nessa era digital para que as crianças 

tenham interesse em aprender, pois cada geração é diferente da outra. Se olharmos um 

pouquinho para o passado e compararmos a geração X e Y as diferenças são enormes e caso 

comparemos a X e Z as diferenças ficam maiores ainda. Se ao longo dos anos as pessoas estão 

diferentes, suas criações são diferentes, seus costumes e pensamentos mudaram, nós não 

temos motivos para continuar com o mesmo sistema de ensino. 

Os jogos educativos estão aí para mostrar o quanto a tecnologia pode auxiliar no 

aprendizado, conforme pesquisa feita e explanada neste trabalho as crianças ficam muito mais 

interessadas e motivadas em aprender quando isso é feito de forma lúdica. Elas estão 

aprendendo e praticando enquanto se divertem. 

 

https://scratch.mit.edu/
https://sites.google.com/site/junebeetle23/online
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5.1 Exemplos de outros jogos clássicos e possíveis adaptações para a Educação 

 
Nessa seção são apresentados jogos clássicos e suas possíveis adaptações com fins 

pedagógicos abordando diversos conteúdos de várias disciplinas para que os alunos despertem 

interesse e curiosidade sobre os conteúdos abordados em sala de aula, um exemplo de 

adaptação já feita é o Tux Math. 

 

Figura 28.Tela do Jogo TuxMath. 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

O nome TuxMath [1] é abreviação para Tux, of Math Command é um jogo arcade de 

código aberto criado inicialmente para Linux, esse jogo foi baseado no clássico Missile 

Command que ao invés de cair mísseis caindo nas cidades foi substituído por cometas e iglus 

para combinar com o pinguim do Linux que é o protogonista do jogo, a ideia do jogo é 

proteger sua cidade em Missile Commando você faz a mira com o mouse já em TuxMath o 

jogador tem que resolver problemas matemáticos que aparecem em cada cometa e um laser 

destroi o cometa quando o jogador acerta a operação. 

 

1.1 Chopliter 

Figura 29.Tela do Jogo Chopliter. 

 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Chopliter [2] foi lançado no ano de 1982 em diversas plataformas é um jogo de tiro , o 
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jogador voa de helicóptero até o território inimigo e tenta em resgatar reféns do exército 

inimigo podendo explodir e atirar para destruir o inimigo. 

A adaptação poderia ser feita para ajudar as crianças entenderem o valor nutricional dos 

alimentos e a importância de uma boa alimentação para a saúde. Ao invés de resgatar reféns 

como no jogo Chopliter o jogador deve resgatar alimentos saudáveis e destruir os que fazem 

mal a saúde. 

 

1.2 ChuChu Rocket 

Figura 30.Tela do Jogo Chuchu Rocket. 

 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Lançado em 1999 pela sega Chuchu Rocket [2] é um jogo de Pluzze onde o jogador 

tem que conduzir os ratos até os foguetes evitando que sejam comidos por gatos e outros 

perigos podendo assim conseguir viajar até a Lua. 

O jogo poderia ser multiplayer de até quarto jogadores, cada jogador diferenciado por 

uma cor teria um animal e teria que ajudar ele a chegar ao seu habitat natural fugindo do seu 

predador, podendo assim ajudar no ensino da cadeia alimentar. 

 

1.3 Zuma 

Figura 31.Tela do Jogo Zuma. 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Zuma [2] foi lançado em 2003 em diversas plataformas pela PopCap Games o objetivo 
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do jogo é eliminar todas as esferas da tela para evitar que elas cheguem ao crânio, o nível é 

completado quando o jogador elimina todas as esferas da tela do jogo. 

Na adaptação as esferas teriam números escritos e o jogador teria de combiná-los por 

exemplo na fase um o número da esfera do centro teria que ser subtraído de 10 e o jogador 

tem que acertar o número correspondente para ganhar pontos e diminuir a fila de esferas antes 

de chegar ao centro e perder o jogo. 

 

1.4 Wii Fit 

Figura 32.Tela do Jogo Wii Fit. 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Wii Fit [2] tem uma série de exercícios de ioga alongamentos leves e desafios jogáveis 

que inclui a corrida ao redor de Wiifity Island. 

Esse jogo poderia ser adaptado para o ensino da matemática nas series inicias podendo 

criar várias fases como por exemplo em uma fase o jogador teria que pegar os números em 

ordem decrescente, na outra fase poderia ser os números pares, neste caso ajudaria as crianças 

a aprenderem alguns conteúdos de matemática. 

 

1.5 Snake 

Figura 33 Tela do Jogo Snake. 
 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Snake [2] foi desenvolvido pela Nokia no ano de 1997 em diversas plataformas onde o 

jogador precisa manobrar uma cobra em um espaço vazio sem bater nas paredes e nem deixar 



58  

que ela encontre o próprio corpo tendo que coletar pelo caminho toda a comida que aparece 

uma a uma aleatoriamente na tela fazendo com que a cobra cresça. 

Como adaptação para fase de alfabetização poderia ter uma imagem e aparecer no lugar 

da comida as letras que formam a palavra e o jogador ter que ir pegando na ordem certa para 

completar a palavra. 

 

1.6 Paperboy 

Figura 34 Tela do Jogo Paperboy. 

 

 

Fonte: Tony Mott [2] 
 

Paperboy [2] É um jogo desenvolvido pela Atari no ano de 1984, onde o jogador 

controla um menino andando de bicicleta que tem a missão de entregar jornais, durante o jogo 

aparece alguns obstáculos como dançarinos e um menino tentando furar seu pneu com um 

carrinho de controle remoto. 

O jogador recolheria pelo caminho os objetos que possam acumular água no quintal 

das casas e assim destruir o foco da dengue e jogar um informativo falando sobre a prevenção 

e os sintomas da dengue tentando não quebrar as janelas das casas, trazendo assim para a 

realidade das crianças a conscientização sobre os perigos causados por materiais armazenados 

incorretamente que podem acumular água e o mosquito se proliferar. 

[1] http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reviews/6565/1/ ACESSO EM JULHO.2016. 

 
[2] Tony Mott: 1001 VIDEOGAMES PARA JOGAR ANTES DE MORRER. 
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Figura 35. Tela Inicial do Jogo. 

 

Resumo 

Em um cenário onde os alunos demonstram dificuldades no aprendizado, este trabalho 

apresenta uma adaptação do jogo Bow and Arrow com finalidade pedagógica. Na versão 

original identifica-se a necessidade de cuidado ao manusear o mouse de modo que o usuário 

precisa mirar, clicar e soltar no melhor momento para que consiga estourar o máximo de 

balões e obter a maior pontuação. Diante do problema apresentado, na adaptação foram 

incluídos desafios de formação de palavras e tabuada para incentivar o aprendizado. Cores 

diferentes nos balões representam o tipo de desafio. Este trabalho apresenta resultados de 

opinião e avaliação com alunos do ensino fundamental. A principal contribuição é melhorar a 
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assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Versões futuras podem incluir desafios de 

qualquer conteúdo, pelas características do jogo, para públicos infantis. 

 
Palavras-chave: jogos, tecnologia, bow and arrow, desafios, público infantil. 

Introdução 

Este artigo relata as fases de desenvolvimento de uma adaptação do jogo Bow and Arrow para 

fins educativos. Inicialmente foram feitas pesquisas de repositórios e jogos similares, uma 

classificação destes que serviu para indicar possibilidades de desenvolvimento, depois foi 

elaborada a proposta de desenvolvimento, o design e programação propriamente ditos e, por 

fim foi realizada uma validação preliminar usando questionário (Figura 2). 

A proposta aqui foi de apoio a mais de uma área do conhecimento onde os desafios seriam 

integrados à versão original do jogo. Desta forma, ao acertar um balão, atividade do jogo 

original, o aluno tem acesso a um desafio e precisa responder corretamente para que continue 

o jogo. 

Busca-se com atividades de alfabetização e operações matemáticas básicas o reforço no 

conhecimento do usuário para que desenvolva e melhore sua capacidade de raciocínio lógico. 

O projeto foi desenvolvido usando Scratch[1], uma ferramenta gratuita, para fins 

educacionais, de fácil aprendizado e uso, que está disponível para qualquer pessoa. 

 

Figura 36. Passo a passo para o desenvolvimento 

 
1 jessica.lemes@hotmail.com.br 

 
Trabalhos Relacionados 

 

Nesta seção são abordados quatro exemplos de jogos, preferencialmente apresentados no 

SBGames com alguma similaridade ao protótipo objeto deste texto. 

Nogueira [2] desenvolveu uma versão do Papa Letras que é inspirado no Pac-Man. Trata-se 
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de um jogo para o público infantil que auxilia no processo de alfabetização, o jogador deve 

pegar em um labirinto as silabas que formam a palavra da imagem que aparece ao centro e 

tem que desviar de monstros que ficam no cenário. 

No ABCLingo [3] o objetivo é fazer com que aluno vá completando as atividades e 

recuperando objetos, onde cada nível corresponde a uma vogal, o nível da fase vai subindo 

para abrir uma porta mágica no final do jogo. O jogo também armazena as interações dos 

usuários. 

No Jogo das Letras [4] o usuário precisa identificar os itens associados a cada vogal do 

alfabeto, somando pontos para cada acerto, durante um intervalo de tempo, o jogo contém 

desenhos animados com as letras do alfabeto, os cenários estão relacionados com situações do 

cotidiano da criança da Educação Infantil, contendo palavras simples e cenário colorido. 

Nas aventuras de Amaru [5], um alienígena, personagem principal e seu ajudante, Urama, 

estão na terra e precisam aprender a falar português para conseguir reconstruir sua nave. Este 

jogo tem objetivo de incentivar e ensinar a leitura em um ambiente colorido, motivador para 

crianças. A cada sessão que consegue terminar o jogador recebe uma peça da nave e o jogo 

termina quando ele completa a montagem da nave. Algumas das tarefas que o usuário executa 

são de associar uma palavra a uma imagem ou ver uma palavra e montar sílabas dela. 

Como pode ser visto, nos exemplos apresentados, tem-se adaptação do Pacman e também 

jogos similares em relação ao objetivo de contribuir para o aprendizado de português ou 

matemática, mas não ambos. 

O jogo 

Baseado no jogo clássico do Windows 95 Bow And Arrow [6], onde é usado o mouse para 

mover o arqueiro e ajustar a direção e do clique para atirar as flechas. Na proposta aqui, o 

jogo possui pontuação, quantidade de fechas e pontos de vida que representam o número de 

vezes que pode ser atingido pelo inimigo, foram reutilizados os componentes: arqueiro, balões 

e pontuação conforme acertos. 

 

 

Figura 37. Tela do original, Jogo Bow And Arrow.[7] 
 

A ideia principal do desenvolvimento desse jogo, é poder através do lúdico incentivar e 



63  

aprimorar o aprendizado das crianças em fase inicial de alfabetização. O jogo em seu 

conteúdo possui desafios de matemática e português, contas básicas de matemática e 

associação de imagens com seus respectivos nomes, podendo assim as crianças brincar e 

aprender. 

A fase da alfabetização é tão importante, a impressão que as crianças têm dessa fase é a que 

carregaram por toda a sua vida escolar. Em linha com este pensamento, se busca contribuir 

para uma alfabetização lúdica e inteligente que desperte nos alunos a vontade de aprender e 

estudar. 

Com objetivos educacionais, o jogo original foi adaptado incluindo algumas telas e 

modificações de design, como pode ser visto inicialmente pela comparação da figura 1 com a 

figura 3. 

Foi inserida uma tela para cada desafio, como podem ser vistas as Figuras 4 e 5. 
 

Estas modificações foram realizadas pensando na afirmação de Michelet [8] de que o jogo 

deve ser divertido e ao mesmo tempo incentivar a criança a aprender com o objetivo de ajudar 

a melhorar a sua rapidez e precisão de raciocínio desenvolvendo também sua memória visual 

que é importante para reforçar a aprendizagem e compreensão das informações. 

De forma diferente do original, visando facilitar a atividade das crianças, foi definido no 

protótipo que ao invés de clicar com o mouse para atirar a flecha, o usuário utiliza a barra de 

espaços para este fim. 

Na tela representada na Figura 1, outra adaptação realizada em relação ao original, foi inserir 

balões de duas cores. Cada cor representa a área do desafio que irá ser respondido, logo, ao 

acertar o balão na cor vermelha há um desafio de matemática e os balões na cor amarela 

levam aos desafios de português. A opção pelo uso de cores aumenta o desafio, pois o aluno 

que quer jogar apenas desafios de uma área precisa treinar sua coordenação motora para que 

acerte os balões da cor específica, dispostos de modo intercalado. Logo, mesmo que o jogador 

queira apenas responder questões de português, ele ao acertar um balão de outra cor, precisa 



64  

responder uma operação matemática. Qualquer dos desafios realizado com sucesso dá a ele 10 

pontos. 

Quando um balão amarelo é acertado, a tela da Figura 4 é apresentada com uma imagem e um 

conjunto de letras. Ao clicar em uma letra que não é parte da palavra correspondente, foi 

programado para que a mesma suma, visando facilitar a apresentação da palavra, associação 

desta com a imagem e melhor assimilação do termo. O aluno precisa clicar em todas as letras 

até formar a palavra completa. 

Figura 38.Tela de desafio, montar a palavra. 

Fonte: Autoria Própria 
 

De modo similar ocorre com o desafio apresentado ao acertar os balões vermelhos. É 

apresentada a tela da Figura 5 e, ao errar o valor do resultado, o número some até que o aluno 

tenha apenas a opção correta. Novamente, esta alternativa visa não apenas a prática, mas 

também apresentar de forma divertida uma operação para os alunos que ainda não saibam 

fazê-la. 

Figura 39.Tela de desafio, operação matemática. 

Fonte: Autoria Própria 
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Como pode ser visto, o jogo apresentado aqui não se dedica apenas a aplicação após a 

explicação do professor, mas também como preparação para apresentação do conteúdo, já que 

favorece o ambiente de ensino, torna a sala de aula mais divertida e, pode ser um primeiro 

contato interessante para conteúdos básicos como letras, números, associação de imagens com 

palavras e operações matemáticas simples. 

Avaliação do Jogo com Alunos do Ensino Fundamental I 

Para avaliar a impressão inicial do jogo desenvolvido, foi solicitado pelo docente da disciplina 

que cada aluno/desenvolvedor elaborasse um questionário, fizesse a aplicação e análise dos 

resultados obtidos. 

Este protótipo foi apresentado a alunos do segundo ano do fundamental I para crianças de sete 

anos. Ao todo foram doze entrevistados, quatro do sexo masculino e oito do sexo feminino. 

O questionário envolveu perguntas de familiaridade com tecnologia, tempo que conhece a 

aluna/autora e questões específicas da contribuição do jogo para a atividade escolar. 

Todos os alunos disseram que gostariam de jogar novamente e a maioria utiliza computador 

pelo menos duas vezes por semana, apenas um utiliza menos que isto, mas toda semana tem 

aulas em laboratório de informática. 

A Figura 6 apresenta os resultados obtidos nas perguntas relacionadas ao nível de dificuldade 

em relação a: (3) contas de somar, (4) subtrair, (6) completar as palavras. Para uma melhor 

análise foram separadas as opiniões de meninos (esquerda) e meninas (direita). 

É possível perceber que operações matemáticas apresentam maiores dificuldades (vermelho e 

azul no gráfico) e que subtrair se destaca negativamente (fácil no gráfico dos meninos e difícil 

no gráfico de meninas). 

Figura 40. Comparativo da opinião de meninos (esquerda) e meninas (direita). 
 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Perguntados se o jogo pode ajudar na escola, a resposta foi unânime de que sim. 
 

Pode-se perceber, portanto, que a contribuição do jogo é efetiva e que, ao juntar desafios de 

português e matemática, os alunos gostam e ficam diante de atividades que poderiam ter 

alguma resistência. 
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Uma questão aberta foi incluída nos questionários para identificar problemas e melhorias para 

versões futuras do protótipo. Uma dificuldade encontrada e já prevista foi com relação ao 

manuseio do arqueiro utilizando o mouse. Mesmo colocando o lançamento das flechas usando 

o espaço do teclado, o controle do mouse ainda é uma dificuldade para os alunos que foram 

avaliados. 

Outra observação identificada é a importância de incluir áudio para realizar uma abordagem 

cinestésica e mais acessível. 

 
Conclusão 

A proposta aqui foi realizar a adaptação de um clássico dos games para fins educacionais. A 

ideia inicial era apenas de um trabalho de disciplina, mas devido aos resultados obtidos e 

aceitação por parte dos alunos, a abordagem se tornou maior e possui diversas atividades em 

desenvolvimento. Alguns exemplos são a pesquisa de outros clássicos, a importância de 

considerar desafios de mais de uma área de conhecimento, aplicação no contexto escolar não 

apenas como apoio após a exposição do conteúdo, mas também na primeira experiência, antes 

da aula ministrada pelo professor responsável. 

Este protótipo foi pensado para trabalhar com crianças, das séries iniciais, mas os desafios 

podem ser incluídos abordando qualquer conteúdo e área do conhecimento. 

As crianças se mostraram muito receptivas e ficaram empolgadas com a abordagem diferente 

do conteúdo. A maioria delas demonstrou interesse em jogar mais vezes e se deparou com 

operações (com zero, por exemplo) que não tinham aprendido em sala de aula. 

Por fim, é importante ressaltar que os recursos tecnológicos irão estar a cada dia mais na 

rotina dos professores, futuros professores (licenciandos, principalmente) e de todos os 

profissionais da educação. Cabe, portanto a nós, auxiliarmos para que se alcancem o melhor 

aproveitamento possível nesse processo de informação, conhecimento e aprendizagem dos 

alunos [9]. 
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