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RESUMO 

 

 

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, e atualmente são empregadas 

constantemente para o desenvolvimento educacional no ambiente escolar. E sob esta 

concepção, este trabalho apresenta um aplicativo educacional, construído para o auxílio do 

ensino do alfabeto e seus fonemas, em diferentes idiomas, sendo eles: Português, Espanhol, 

Inglês e Francês. De forma sinestésica, o aplicativo utiliza imagens, sons e palavras, indicado 

para alunos em fase de alfabetização do ensino fundamental I, com uma interface planejada 

para a fácil utilização e dinamismo. O aluno utiliza apenas o mouse para jogar e aprende a 

letra que quer na ordem que quer assim como o idioma que preferir. Para avaliar a usabilidade 

do aplicativo foi aplicado um questionário pós-aplicativo. Em trabalhos futuros pretende-se 

adaptar o aplicativo para tablets e smartphones, uma vez que a maioria dos alunos de escola 

pública não tem acesso a computadores, porém a tem o acesso a dispositivos móveis.  

 

 

Palavras-chave: Jogos. Alfabetização. Idiomas. Sinestesia. Aprendizagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Technology is increasingly present in people's lives, and currently are constantly employed 

for educational development in the school environment. And under this conception, this work 

presents an educational game, built to aid the teaching of the alphabet and its phonemes, in 

different languages, being: Portuguese, Spanish, English and French. In a synaesthetic way, 

the game uses images, sounds and words, indicated for students in the literacy phase of 

elementary school I, with an interface designed for easy use and dynamism. The student uses 

only the mouse to play and learns the letter he wants in the order he wants as well as the 

language of his choice. To evaluate the usability of the game, a post-game questionnaire was 

applied. In future, work is intended to adapt the game for tablets and smartphones, since most 

public school students do not have access to computers, but has access to mobile devices. 

 

Keywords: Games. Literacy. Languages. Synesthesia. Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em sala de aula, o tempo de aprendizado de cada aluno é diferente, cada um aprende 

ao seu tempo. Na maioria das vezes eles têm facilidades em algumas disciplinas e 

dificuldades em outras. O aprendizado é individual e existem vários estilos de aprendizagem: 

visual, auditivo, cenestésico ou comportamental (PALLOFF; PRATT, 2004). O uso de jogos 

eletrônicos nos meios educacionais estimula mais interesse por sua forma indireta e 

descontraída de aprendizado, realizando um resultado significativo em seu uso. 

Em tal cenário, este projeto tem como motivação proporcionar um recurso didático 

computacional adequado às diferentes formas de aprendizagem onde se possa aprender de 

forma mais fácil e rápida o conteúdo. A opção adotada é sair do modo convencional para uma 

abordagem dinâmica e interativa. 

De modo complementar, a proposta é apoiar o aprendizado de línguas, proporcionando 

aos alunos em fase de alfabetização um primeiro contato com outros idiomas além do 

Português, quais sejam o Inglês, o Espanhol e o Francês de forma sinestésica que é usar 

diversos sentidos ao mesmo tempo. Línguas estas escolhidas em função da popularidade e 

também da variedade de vocabulário. A justificativa para esta escolha se dá em função de as 

escolas da rede pública não possuírem ensino de idiomas nas séries iniciais. As crianças 

apenas têm acesso ao Inglês no Fundamental II, apesar disto, pesquisas demonstram que 

quanto mais cedo as crianças têm contato com novos idiomas, mais rápido elas aprendem 

(PEREIRA; PERES, 2011). 

 

Alguns estudiosos, como Panfield e Roberts (1959) e Lennenberg (1967), defendem 

a infância como o momento ideal para o início formal dos estudos da língua. Esse 

momento da vida, denominado como período crítico ou período sensível é, segundo 

os autores, considerado como período ideal para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas da criança (PEREIRA; PERES, 2011, p.4). 

 

O objetivo geral do "Conhecendo o Alfabeto", produto principal deste projeto, é que 

seja um aplicativo educacional divertido, adequado aos diferentes estilos de aprendizagem dos 

alunos para apoiar na efetiva assimilação do conhecimento. Para isto, letras, palavras, 

imagens e sons nos idiomas mencionados são importantes para a maior variedade de opções a 

serem apresentadas, incentivando a curiosidade e a busca individualizada por parte dos 

alunos. A abordagem é sinestésica, uma vez que sons, imagens, textos e movimentos são 

utilizados para melhor aproveitamento do aplicativo voltado à fase de alfabetização. 
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Os objetivos específicos definidos são: 

 Elaborar um aplicativo educacional que auxilie na alfabetização e que possibilite uma 

criança de ensino fundamental I contato com outros idiomas, uma vez que na maioria 

das escolas públicas o ensino de outro idioma se dá apenas no ensino fundamental II, e 

esse idioma costuma ser o Inglês; 

 Analisar o estado da arte a fim de identificar características relevantes em aplicativos 

com propósitos similares; 

 Utilizar uma abordagem sinestésica, que estimule vários sentidos ao mesmo tempo 

para auxiliar o ensino e tornar o aprendizado mais efetivo; 

 Utilizar sons para que a criança ouça a palavra, auxiliando na pronúncia dos fonemas, 

uma vez que acentos em outros idiomas possuem sons diferentes; 

 Utilizar figuras para que as crianças observem o que estão aprendendo e possam 

associar palavras a essas figuras, pois crianças do ensino fundamental I ainda não 

possuem tanta capacidade cognitiva para entender coisas abstratas, utilizar figuras 

torna o ensino mais fácil e efetivo; 

 Estimular a criança a usar a coordenação, o que auxilia na melhoria da coordenação 

motora fina; 

 Realizar testes preliminares para verificar a melhor escolha para as figuras; 

 Desenvolver o "Conhecendo o Alfabeto"; 

 Realizar avaliação para verificar a aceitação do aplicativo. 

 

Como estrutura neste projeto, no capítulo 2 está apresentado o referencial teórico, 

envolvendo os aspectos cognitivos (seção 1); as frentes de estudos na escola regular (2), a fase 

de alfabetização (2.1) e o aprendizado de idiomas (2.2), e, por fim, na seção 3 tem-se a 

discussão a respeito do uso de tecnologias na educação. 

O capítulo 3 apresenta aplicativos educacionais similares ao proposto e o capítulo 4 

traz o "Conhecendo o Alfabeto". Este último começa com a descrição sucinta do aplicativo e 

da metodologia utilizada, a seguir estão os resultados de uma pesquisa de opinião do público-

alvo para melhor escolha das imagens que vieram a compor o aplicativo. A modelagem e 

desenvolvimento estão descritos em detalhes nas seções 3.3 e 3.4, logo após tem-se os 

resultados de avaliação de utilização do "Conhecendo o Alfabeto". 

O capítulo 5 traz as considerações finais e trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo apresenta o referencial teórico relativo aos aspectos cognitivos, às frentes 

de estudo de alfabetização, letramento e aprendizado de idiomas, além do uso de jogos e 

gamificação na educação. 

 

2.1. ASPECTOS COGNITIVOS 

 

 Esta seção apresenta os aspectos cognitivos relacionados à sensação, percepção e suas 

variações (sinestesia, cinestesia), atenção, memória, linguagem e aprendizagem. 

 

 

2.1.1. Sensação e Percepção  

 

 Ries (2004, p. 49,) fala que percepção e sensação são processos biológicos diferentes, 

que nos possibilitam conhecer a realidade. Assim, ele os diferencia da seguinte forma:  

 

Sensação é o processo envolvido na recepção do estímulo, de origem interna ou 

externa, sua transformação em impulso elétrico e sua transmissão ao córtex sensorial 

correspondente; Percepção compreende geralmente a interpretação pessoal dada aos 

estímulos que nos chegam através de algum ou do conjunto de canais sensoriais.  

 

 O sistema sensorial é continuamente ativado por estímulos, esses são chamados de 

sensação, e o fluxo contínuo se denomina percepção (ALEXANDRE; TAVARES, 2007). 

Segundo Namura (2004, p. 94), “um processo perceptivo de nível mais elevado, é a faculdade 

de pensar um objeto de forma clara e distinta, que resulta em conhecimento”. 

 É preciso que se diferenciem os sentidos conhecidos da percepção extra-sensorial. 

Normalmente citam-se como sentidos a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, no 

entanto a atividade sensorial-perceptiva ultrapassa estes cinco. (Ries, p. 52, 2004). Através 

dessa concepção Ries (p. 52, 2004) classifica os receptores em: Térmicos: frio – psicoestesia, 

calor – termestesia; Mecânicos: audição, cinestésicos – movimentos, pressão, equilíbrio – 

sentido vestibular; Químicos: olfato, gosto/paladar. O autor também utiliza a classificação de 

sentidos: Cutâneos: pressão, frio, calor e dor; Proprioceptivos: cinestesia equilíbrio; e 

Exteroceptivos: visão, audição, olfato e paladar. 
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Segundo o mesmo autor:  

 

A audição compõe-se pelo ouvido e pelas vias auditivas do cérebro. Eles 

permitem traduzir ondas de pressão do ar em sons e localizar as fontes dos 

sons. O olfato depende de receptores localizados na cavidade nasal, o epitélio 

olfatório. A gustação é possibilitada por receptores localizados em várias 

partes da cavidade oral e agrupados em órgão sensoriais chamados 

corpúsculos gustativos. (...) De todos os sentidos, a visão corresponde ao 

sistema sensorial melhor compreendido pela neurociência. Grande parte do 

conhecimento que temos do mundo, bem como o fenômeno da memória, 

depende basicamente da visão. (RIES, 2004, p. 52) 

 

Ries (p. 52, 2004) diz que “os sentidos não atuam de forma isolada”. Ou seja, as 

percepções necessitam de dois ou mais sentidos. Rocha e Baranauskas (2000) dizem que o 

Sistema Perceptual leva sensações físicas que são identificadas pelos sistemas sensoriais do 

corpo humano as transformando em representações internas. Este sistema perceptual segundo 

os autores possui “sensores e buffers associados”.  

Segundo Alexandre e Tavares (2007, p. 12 e 13), ocorre processamento de forma 

paralela para que sejam, por exemplo, “extraídas as primeiras informações de uma imagem, 

consideradas propriedades de baixo nível da cena visual”. Na fase de percepção de padrões 

em uma imagem formada “o processo ativo decompõe o campo visual em regiões e padrões 

simples”. O processamento sequencial dirigido “é a fase mais elevada da percepção”. Em 

níveis ainda mais elevados, a percepção espacial está relacionada à visual, auditiva e 

temporal. 

Em uma pesquisa sobre níveis de percepção a autora deste trabalho se deparou com a 

denominação de sinestesia, no entanto, identificou que há duas formas de escrita, por vezes 

confundidas pelos autores dos textos. Em função disto, se pretende uma análise mais 

detalhada futuramente, mas como parte deste projeto cabe apresentar nas duas próximas 

subseções o que se define na literatura por sinestesia e por cinestesia. Ressaltando que o 

"Conhecendo o Alfabeto" tem uma abordagem sinestésica. 

 

 

2.1.1.1. Cinestesia 

 

No sentido geral, o termo cinestesia é composto por dois radicais, o “Cine” que 

significa movimento e o “Estesia” que indica sensação ou percepção, então cinestesia é uma 

sensação ou percepção de movimento (CASTRO; GOMES, 2011). Enquanto isto, sinestesia 
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significa a relação de planos sensoriais diferentes, sendo utilizada na neurologia como uma 

união sensorial involuntária na qual a informação real de um sentido é acompanhada por uma 

percepção em outro sentido não estimulado (HUBBARD; RAMACHANDRAN, 2005). 

O esquema corporal cinestésico envolve a representação do corpo e as partes que o 

cérebro usa para isso. As posições e dimensões espaciais das partes do corpo são estabelecidas 

combinando informações provenientes de diferentes modalidades, mas essencialmente 

propriocepção, cinestesia e toque, em um esquema sensório-motor (CARDINALI; 

BROZZOLI; FARNÈ, 2009). 

A cinestesia está presente em qualquer ação que o indivíduo realiza. Ao movimentar o 

corpo há informações no sistema nervoso central sobre a posição de cada membro do corpo e 

seus movimentos, seja de extensão, velocidade dos movimentos, e do nível de tensão 

muscular (LASZLO; BAIRSTOW, 1985). 

De acordo com Ferreira (2000), as irregularidades motoras que algumas crianças 

possuem podem ter origem em distúrbios no nível perceptivo-cinestésico. Essas crianças 

podem ter dificuldades em perceber onde está a posição de seu corpo e membros, ou seja, sua 

localização espacial. 

Ao tomar a cinestesia como parte do olhar crítico na prática didática é possível 

identificar dificuldades motoras nas crianças. Por exemplo, em fase de alfabetização elas 

possuem dificuldades no que se conhece por coordenação motora fina, porém com as 

atividades do dia a dia este aspecto vai se aperfeiçoando. O aprendizado e um bom 

desempenho dependem da totalidade das habilidades de percepção. 

 

 

2.1.1.2 Sinestesia 

 

De acordo com Basbaum (2003), a sinestesia é uma palavra de origem grega, “syn” de 

simultâneas e “aesthesis” de sensação, que tem o significado de muitas sensações ao mesmo 

tempo, que é o contrário de anestesia, ou seja, nenhuma sensação. 

Franceschini e Nantes (2012), afirmam que a cada dia mais se vive de forma 

sinestésica ao receber estímulos com frequência através da televisão, computador, dentre 

outros. Assistir Televisão, ouvir, sentir cheiro, e comer ao mesmo tempo, de forma 

automática, claramente em uma experiência que utiliza vários sentidos ao mesmo tempo. Este 

é um exemplo onde não temos consciência da importância da sinestesia.  
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Com a tecnologia as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, como checar o e-

mail na hora do almoço, ouvindo música ao mesmo tempo. Ao pensar dessa forma, se pode 

então utilizar a sinestesia para melhorar o ensino e aprendizado, uma vez que ao usar mais 

sentidos, mais áreas do cérebro serão ativadas, podendo então o aluno, aprender mais e 

melhor, de forma sinestésica, utilizar mais de um sentido em oposição ao método tradicional 

com aulas expositivas o qual explora apenas a visão e audição. 

 

 

2.1.2. Atenção 

 

A atenção corresponde a um grupo de processos que leva à escolha ou priorização no 

processamento de algumas categorias de informação (HELENE; XAVIER, 2003). Ladewig 

(2000) ressalta que este aspecto cognitivo “exerce uma função muito importante na 

capacidade de retenção de informações relevantes, pois é através dela, associada aos 

processos de controle, que guardamos informações na memória de longa duração”. 

Segundo Ladewig (2000, p. 63) “o mecanismo que atua na retenção ou descarte de 

informações é a atenção seletiva”. Esta segundo Gallagher e Campos (1994 apud LADEWIG; 

2000, p. 64) “pode ser definida como a habilidade do indivíduo dirigir o foco da atenção à um 

ponto particular no meio ambiente”.. 

Gaddes e Edgell (1994 apud CURI; 2002, p. 23) dizem que têm sido estudadas três 

formas de atenção: “a atenção sustentada (vigilância), a atenção dividida e a atenção 

seletiva”.. A atenção dividida “consiste na habilidade de localizar duas fontes de informação 

simultaneamente”.. A atenção seletiva é “a habilidade para manter a atenção sobre um alvo 

rodeado de outros estímulos distratores”.. 

Segundo Ladewig (2000) assim que a criança chega na primeira série do ensino 

fundamental, os processos de atenção sofrem diferentes mudanças. Ao chegar no segundo 

estágio chamado de inclusivo, ela se distrai com muita facilidade por conta das diversas 

informações acessíveis no ambiente, não sabendo separar o que é importante do que não é. 

Um pouco mais tarde, o jovem tem a capacidade de distinguir as informações relevantes das 

irrelevantes, sendo capaz de ignorar o que não tem importância, esse estágio é chamado de 

atenção seletiva. 
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Entre as diferentes modificações que ocorrem conforme o indivíduo passa de um 

estágio para outro, a carga dos processos de atenção e habilidade de perceber e captar 

informações relevantes diminui (LADEWIG, 2000).  

A atenção focalizada aparece como uma importante condição para a aprendizagem: 

“quanto maior o poder de manter o foco em determinado objeto, maiores as chances de 

sucesso infantil”. (DE-NARDIN; SORDI, 2007, p. 101). 

Para conseguir a atenção do indivíduo é preciso despertar o interesse do mesmo. Nesse 

aspecto, Luria (1979 apud TANAKA, 2008) diz que há três itens de seletividade de estimulo: 

volume da atenção, sua estabilidade e suas oscilações. O volume determina o que é dominante 

de acordo com os sinais recebidos ou associações, o que pode ser variável. A Estabilidade é a 

duração do estimulo dominante de maneira oscilante, pois o mecanismo neurológico da 

atenção é inato e involuntário, mas a atenção não é inata e sim, capaz de ser treinada; “já as 

oscilações estão relacionadas ao caráter cíclico do processo, no qual determinados conteúdos 

da atividade consciente, ora adquirem caráter dominante, ora o perdem”. (TANAKA, 2008, p. 

64). 

De diferente modo, a atenção voluntária “só é possível pelo nosso desenvolvimento e 

pela mediação dos signos e símbolos que assimilamos no contato com o outro social e com a 

cultura que nos rodeia”. (TANAKA, 2008, p. 66). Ela “nos permite fazer uma escolha do 

objeto a que voltaremos nossa atenção e nos leva a focalizar um determinado objeto, 

“desligando-nos” dos demais estímulos que estão ao nosso redor” (TANAKA, 2008, p. 66). 

Já na atenção involuntária “os estímulos externos continuam presentes em nosso dia-a-

dia”. (TANAKA, 2008).  

Freud chama de atenção flutuante a capacidade de atender várias situações de forma 

simultânea, antes a atenção era através da concentração. Fernandez (2001 apud TANAKA, 

2008). Para Tanaka (2008) hoje em dia necessita-se de assimilar diferentes coisas ao mesmo 

tempo, então a atenção precisa ser predominantemente flutuante. 

 

 

2.1.3. Memória 

 

Para qualquer indivíduo, a memorização é essencial para o surgimento de habilidades 

e características especificas ao ser, a fim de desenvolvê-lo. A partir da memória ele, ao 
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utilizar experiências anteriores, se adapta e tem maior facilidade na resolução de problemas 

que a sobrevivência impõe. 

A memória está ligada diretamente com a atenção uma vez que, se o indivíduo não 

está atento a algo (disperso), o processo de memorização pode ser falho. 

 “A memória de curta duração é usada para armazenar informação sob consideração 

no momento de determinada atividade e a memória de longa duração é usada para armazenar 

informação a ser acessada a longo prazo”. (ROCHA; BARANAUSKAS, 2000). Esta última 

se divide em memória explícita e implícita. 

 

A memória explícita se refere à retenção de experiências sobre fatos e eventos do 

passado, ou seja, o indivíduo tem acesso consciente ao conteúdo da informação, e 

envolve o arquivamento de associações arbitrárias mesmo após uma única 

experiência. (HELENE; XAVIER, 2003).  

 

Por sua vez, a memória implícita se refere à influência não consciente de experiências 

anteriores sobre o desempenho de tarefas que não requerem lembrança explícita ou consciente 

(SCHACTER, 1987, p.501). 

“O Sistema Cognitivo recebe informação codificada simbolicamente na memória de 

curta duração e usa a informação armazenada previamente na memória de longa duração para 

tomar decisões de como responder. O sistema motor viabiliza a resposta”. (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2000, p. 50). 

 

 

2.1.4. Aprendizagem 

 

No processo histórico o sistema nervoso de interação com o ambiente, não reage 

apenas a estímulos, mas também às circunstâncias especiais e temporais entre os estímulos, e 

também dos estímulos com suas respostas, em um processo de aprendizagem que provoca 

mudanças no seu funcionamento, caracterizando alterações de “baixo-para-cima”. (HELENE, 

XAVIER, 2003). 

Coll (1997 apud Macedo; Alencar; Bacaro, 2011, p. 6) afirma que, “a análise de 

qualquer processo de aprendizagem precisa levar em conta os fatores e as possíveis interações 

que podem ser estabelecidas entre eles, fatores que são atividades, características e natureza. ” 

Segundo Ladewig (2000) no decorrer do processo de aprendizagem de uma atividade 

qualquer, “passamos por estágios em que ocorrem diversas mudanças”, entre esses estágios 
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está o processo de atenção. Essas mudanças ocorrem desde o instante no qual se realiza a 

atividade pela primeira vez.  

Para o autor (LADEWIG, 2000, p. 64): 

 
As principais características do estágio inicial da aprendizagem são a ocorrência de 

um grande número de erros e muita variabilidade na performance. Estes erros, na 

maioria das vezes são grosseiros, e após adquirir a habilidade, notamos que eles 

poderiam ser corrigidos com facilidade. Erros constantes e variabilidade na 

“performance” produzem uma grande sobrecarga nos mecanismos da atenção do 

indivíduo. Ele é capaz de perceber que está fazendo algo errado, porém não consegue 

solucionar o problema e melhorar a “performance”. Fazendo com que o esforço 

cognitivo neste estágio seja muito grande e em termos de atenção, o indivíduo está 

tentando atender a tudo o que o professor fala;  

(...) 

Após o período de prática, o indivíduo já é capaz de realizar a atividade em mais 

facilidade, dominando a mecânica básica do movimento. A quantidade de erros 

diminui acentuadamente e o indivíduo já consegue detectar alguns deles, 

concentrando-se no que precisa fazer para refinar o movimento e consequentemente, 

reduzindo a variabilidade entre as tentativas. A carga nos mecanismos da atenção é 

moderada, o que facilita o desempenho, pois o indivíduo é capaz de direcionar a 

atenção para outros aspectos da “performance”; 

(...) 

Para (...) realizar a atividade automaticamente, o indivíduo deverá tê-la praticado 

consideravelmente. A complexidade da atividade está diretamente relacionada à 

quantidade de prática necessária para atingirmos a automaticidade. Neste estágio o 

indivíduo realiza a atividade “sem pensar”, ou aprende a realizar o movimento 

concentrando-se nos pontos críticos, nas partes mais difíceis. Ele agora consegue 

detectar vários erros, corrigindo-os. A variabilidade na “performance” é pequena e a 

carga nos mecanismos da atenção é muito baixa. 

 

“Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que o indivíduo perceba a 

relação entre o que está aprendendo e o seu cotidiano. Isso envolve seu raciocínio, análise, 

imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos”. (MACEDO; ALENCAR; 

BACARO, 2011, p. 6). Diante disto, a próxima seção traz especificidades das frentes de 

estudo, em especial da fase de alfabetização, importante para o "Conhecendo o Alfabeto". 

 

2.2. AS FRENTES DO ESTUDOS 

 

Esta seção apresenta as duas frentes de estudos importantes para o presente projeto: na 

seção 2.1 está a fase de alfabetização e na seção 2.2 está o aprendizado de idiomas, oferecido 

nas escolas regulares apenas em Inglês, mas escolha frequente em cursos fora do âmbito da 

educação regular. 
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2.2.1. Alfabetização e Letramento1 

 

A alfabetização é a base na vida das pessoas, o ser humano é a única espécie que 

possui um alfabeto, símbolos que são capazes de formar palavras em diferentes idiomas. 

Segundo Soares (2004 apud Vieira; Oliveira, 2010, p. 7), “a alfabetização é a consciência 

fonológica e fonêmica, é a habilidade de codificação e decodificação da língua escrita, ou 

seja, é o processo de aquisição do código da escrita”.. 

O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de 

representação de linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. O domínio dessas 

tecnologias envolve um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao 

funcionamento desse sistema de representação quanto às capacidades motoras e cognitivas 

para manipular os instrumentos e equipamentos de escrita. (SOARES; BATISTA, 2005; 

2007). 

Mabilde e Lima (2004, p. 4) afirmam que a “alfabetização não constitui um ato 

isolado. As, por mais elementos que tenham, estão no bojo de uma trama muito complexa. Ela 

tem múltiplas implicações com o universo realmente fascinante do aprender, marca dos 

humanos”. 

Rodrigues (2013, p. 22) diz que:  

 

A alfabetização é um processo que vai além de decodificação de palavras e 

memorização de símbolos. Requer um conjunto de estruturas de pensamento e 

habilidades psicomotoras que possibilita a compreensão de natureza conceitual e das 

formas de representação gráficas da linguagem. A criança precisa desenvolver 

coordenação motora ampla, esquema corporal, coordenação visual-motora, 

discriminação visual e auditiva e também orientação tempo-espacial.  

 

Assim, “a construção da alfabetização deve acontecer de uma maneira geral e ampla, 

reconhecendo e dando ênfase a todas as qualidades que o aluno traz consigo, trabalhando 

essas qualidades em favor da sua aprendizagem”. (MARTINS, 2015, p. 68).  

Além disso: 

A alfabetização é um processo complexo, que se inicia a partir das hipóteses 

realizadas pelos alunos, sendo seguida por um percurso que envolve diferentes 

etapas de conhecimento de sons e imagens, culminando na apropriação da 

linguagem escrita. (MARTINS, 2015, p. 68). 

 

Segundo Rodrigues (2013, p. 21): 

 

                                                           
1 Esta seção foi parcialmente publicada em (DELGADO; PAIVA, 2017) 
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A alfabetização tem como processo diversos conhecimentos para que haja de fato a 

aquisição de saberes sistematizados na vida da criança. Envolve concentração da 

atenção em operações cognitivas, ordenação, síntese, composição e decomposição, 

classificação, memorização, resolução de problemas e situações-problemas.  

 

Para Ferreiro (1992, apud Mabilde; Lima, 2004, p. 2): 

  

As crianças são facilmente alfabetizáveis, desde que descubram, através de 

contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que merece ser 

conhecido (como tantos outros objetos da realidade aos quais dedicam seus 

melhores esforços intelectuais).  

 

Barbato (2008, p. 31 apud Rodrigues (2013 p. 21): 

 

Ressalta que ainda que a criança na fase de alfabetização é ativa e ser ativo implica 

uma relação com o ambiente que depende do desenvolvimento da memória, da 

atenção, do raciocínio, da percepção, da linguagem e do pensamento, da emoção e 

do sentimento, do movimento. 

 

Mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela 

é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se 

entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma 

memorização mecânica das sentenças, das palavras, das silabas, desvinculadas de um 

universo existencial – coisas mortas ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação. 

Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura do homem sobre o seu contexto. 

(FREIRE, 1983 p. 72 apud RODRIGUES, 2013). 

Freire (1983, p. 72 apud Rodrigues 2013, p. 22) diz que “alfabetizar tem objetivo 

tríade: tematizar o mundo, dialogar sobre o mundo e transformar o mundo”. Nesta frase, os 

autores consideram que a alfabetização como atividade de ensino da linguagem é capaz de 

contribuir para o estabelecimento de relações sócio-políticas, capazes de alterar todo um 

contexto real. É pela linguagem em que ser humano aprende a interpretar informações a sua 

volta, expor suas ideias e concepções.  

Cafiero e Coscarelli (2007, p. 6) dizem que:  

 

A alfabetização é entendida como processo específico e indispensável para a 

apropriação do sistema de escrita e a conquista dos princípios alfabético e 

ortográfico, que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia, mas é um 

processo que caminha junto com o letramento.  

 

Ferreiro (2004 apud RODRIGUES, 2013), “deve-se iniciar o processo de alfabetização 

valorizando o conhecimento da língua que o aluno traz consigo do seu convívio com 
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familiares e amigos”. Onde o aluno não vai à “escola sem saber de nada, ele traz consigo um 

aprendizado importante que deve ser aprimorado e contextualizado para promover condições 

favoráveis as suas necessidades cotidianas. 

 

O letramento envolve um conjunto de disposições, comportamentos, capacidades e 

atitudes cultivadas por grupos e pessoas que têm acesso à cultura escrita e ao seu 

dinamismo social, a alfabetização se refere ao ato de ensinar e aprender à escrita e 

contra sua especificidade no domínio da tecnologia envolvida no sistema de escrita. 

Alfabetização e letramento, então, são considerados processos diferentes, porque 

cada um possui suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, são processos 

inseparáveis, complementares”. (CAFIERO; COSCARELLI, 2007, p. 7). 

 

Soares (2008 apud MARTINS; FIGUEIREDO, 2012 p. 2), afirma que: 

 

Para compreender o conceito alfabetização devem ser considerados três pontos de 

vista. No primeiro ela destaca a alfabetização como um processo de representação 

ou transcrição de sons em letras e de letras em sons. No segundo a alfabetização 

aparece como um processo de compreensão e interpretação ou de atribuição de 

significados. Enquanto que no terceiro processo, a alfabetização está vinculada a um 

aspecto social, ou seja, ao uso pragmático do ato de ler e escrever, na qual o conceito 

de alfabetização varia de acordo com a cultura, a economia e a tecnologia de uma 

determinada sociedade.  
 

Rodrigues (2013, p. 42) diz que  

 

Em turmas de alfabetização, é fundamental que a aprendizagem lúdica permeie todo 

o processo de construção da aprendizagem significativa, ou seja, os jogos e as 

brincadeiras devem estar presentes no cotidiano escolar, possibilitando às crianças 

aprenderem com alegria, entusiasmo e motivando-as a fazerem o que mais gostam e 

sabem fazer: brincar, emocionar-se, criar, sorrir, sonhar, viver coletivamente, 

aprender e crescer num desenvolvimento integral.  

 

Exatamente neste viés que se coloca o "Conhecendo o Alfabeto". 

 

2.2.2. Aprendizado de Idiomas2 

 

Alunos de escola pública geralmente tem seu primeiro contato com outro idioma a 

partir do 6° ano, e na maioria das vezes esse idioma é o Inglês, considerado como uma língua 

universal, no entanto muitos alunos apresentam muita dificuldade ou desinteresse, preferindo 

aprender outro idioma, como o espanhol, que sua grafia é mais parecida com o português, 

pela origem de ambas. 

                                                           
2 Esta seção foi parcialmente publicada em (DELGADO, PAIVA; 2017) 
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A importância de mostrar ao aluno de escolas públicas os diferentes idiomas existentes 

é de grande valia, principalmente na fase de alfabetização, onde o indivíduo está mais pré-

disposto a aprender. “A idade é uma das características do aprendiz. Essa característica é mais 

fácil de definir e de medir comparada a outras, tais como aptidão, motivação etc”. 

(FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 130). As crianças são mais eficientes que os adultos a 

aprender uma segunda língua: 

  

O cérebro das crianças possui uma capacidade especializada para a aprendizagem de 

língua, e essa capacidade é evidenciada até a idade limite de 9 anos. A idade limite 

está relacionada à flexibilidade cerebral, que permite a aprendizagem direta, a partir 

do input recebido. (FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 130).  

 

Segundo as autoras, o período crítico acaba com a puberdade, que “coincide com a 

conclusão do processo de lateralização do cérebro, que justifica a perda da predisposição 

biológica para aquisição da linguagem”. (FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 131). 

As crianças possuem muito mais facilidade em aprender uma nova língua do que um 

adulto, ou adolescente, pois a língua materna ainda não está totalmente fixada em seu sistema 

fonológico (IOUP, 2008). 

A oferta de língua estrangeria para crianças em fase de alfabetização vem crescendo 

cada dia mais. Segundo Ferreira e Santos (2010, p. 135) isso acontece por causa de dois 

fatores fundamentais: 

 

Tais crianças estão inseridas em um mundo globalizado, em que a língua estrangeira 

se torna cada vez mais importante para a comunicação, bem como o aprimoramento 

acadêmico/social/profissional; e a ideia recorrente de que crianças tem mais 

facilidade para aquisição da língua estrangeria do que adultos, principalmente no 

que se refere a aspectos fonológicos. 

 

Bastos (1996 apud FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 130) justificando a importância da 

língua estrangeira no currículo considera que: 

 

Na medida em que não há conhecimento da cultura de outros povos, há uma 

tendência de supervalorizar os povos estrangeiros em detrimento dos valores, da 

cultura e da imagem nacionais. Ao conhecer a cultura do outro, o aluno desenvolve 

consciência crítica sobre a sua própria cultura.  

 

O que contribui para a aprendizagem de uma segunda língua e a alfabetização na 

língua materna são as regras que cada língua/idioma possui as diferenças e semelhanças entre 

as línguas (FERREIRA; SANTOS, 2010).  
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Deve-se ensinar a segunda língua para crianças “através de atividades lúdicas e 

criativas, favorecendo o desenvolvimento da oralidade do aluno e não “bombardear” com 

palavras, expressões e frases escritas”. (FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 138). 

Lopes (2006, p. 6) afirma que através de uma aula lúdica, “a criança passa a ser 

estimulada, tendo uma nova vazão em seu aprendizado”. A autora diz, também, que “as 

atividades lúdicas têm o poder sobre a criança de facilitar tanto o professo de sua 

personalidade integral, como o progresso de cada uma de suas funções psicológicas 

intelectuais e morais”. 

Segundo Nunes (2004 apud LOPES, 2006, p. 6): 

 

As atividades lúdicas, geralmente, são mais empregadas no ensino da matemática, 

contudo, elas devem ser inseridas na prática de outras disciplinas, como é o caso da 

língua estrangeira. Assim, ela facilitará o aprendizado da mesma e motivará as 

crianças a aprenderem.  

 

Estimula a curiosidade e criatividade da criança, proporcionando que as mesmas 

desenvolvam melhor a capacidade de concentração (LOPES, 2006).  

Um aprendizado de forma lúdica, em que a criança está exposta a figuras e sons o 

tempo todo, além de estar utilizando um aparelho eletrônico ou computador para jogar, 

despertam o interesse das crianças.  
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3. TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

Esta seção apresenta dados a respeito de jogos e atividades gamificadas como 

fundamentos para o “Conhecendo o Alfabeto”. Afinal, a utilização de diferentes ferramentas, 

sejam os jogos educativos, atividades que podem ser gamificadas, dentre outras, são 

fundamentais no processo de ensinar. “No ambiente digital, a comunicação passa a ser 

multimodal, ou seja, a informação é fornecida não apenas em forma de texto escrito, mas 

também através de imagens e sons”. (MATTOS, 2011, p. 36). 

Como estrutura desta seção se têm em 3.1 as características, tipos dos jogos, além de 

seus benefícios para o desenvolvimento cognitivo e sua aplicação educacional. Na seção 3.2 

estão detalhes da gamificação, incluída aqui como atividade passível de utilização do 

“Conhecendo o Alfabeto”. 

 

 

3.1. JOGOS 

 

Alves (2003), diz que a “a história dos jogos e brincadeiras, assim como a história de 

uma forma geral, é uma construção humana que envolve fatores sócio-econômico-culturais”. 

Ainda para o autor: “Os jogos e brincadeiras tiveram ao longo da história um papel primordial 

na aprendizagem de tarefas e no desenvolvimento de habilidades sociais, necessárias às 

crianças para a sua própria sobrevivência”. (ALVES, 2003, p. 1 e 2) 

Segundo Fin (2006 apud FALKEMBACH, 2006) a etimologia da palavra jogo vem do 

latim “jocu”, que significa gracejo, pois além do divertimento, brincadeira e passatempo, o 

jogo envolve competição entre os participantes, bem como regras que devem ser observadas 

por eles, além disso o jogo vai ainda mais além, proporcionando aos jogadores trabalho em 

equipe e cooperação. Na educação a palavra jogo é sinônima de estimulo ao crescimento 

cognitivo do aluno. 

Rodrigues (2001 apud FALKEMBACH, 2006, p. 2) vem complementar o significado 

da palavra jogo, quando aponta que se trata de: “uma atividade rica e de grande efeito que 

responde às necessidades lúdicas, intelectuais e efetivas, estimulando a vida social e 

representando, assim, importante contribuição na aprendizagem”. 

De acordo com o dicionário Michaelis (2008) a palavra “jogo” significa divertimento, 

exercício ou passatempo entre duas ou mais pessoas, podendo ou não, serem feitas apostas. 
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Sendo assim, o jogo pode ser atribuído, a partir desse significado, também, à palavra 

“competição”.  

Falkembach (2006) diz que um jogo bem projetado deve ser atrativo, agradável e fácil 

de usar, onde deve conseguir entender as funcionalidades, comandos e opções de navegação 

do jogo sem dificuldade. No entanto, um jogo bem projetado também pode ser utilizado de 

maneira equivocada, comprometendo sua eficácia. Ou seja, a deficiência no método de 

aplicação do jogo, interfere, de acordo com Falkembach (2006), no objetivo do jogo, na 

motivação e interesse por parte do aluno, além disso, nem todos os conceitos podem ser 

explicados por meio do jogo, sendo de fundamental importância à orientação e interferência 

correta do professor. 

 

 

3.1.1. Características de um jogo  

 

 Segundo Huizinga (1971) apud Moratori (2003) os jogos possuem de uma forma 

geral, características fundamentais. Tais como: Ser uma atividade livre, permanente e 

dinâmico ao mesmo tempo em que possui limites de tempo e espaço a serem seguidos até o 

final do jogo, determinando assim, uma direção e sentindo próprios; outra característica é o 

limiar de vida “corrente” e vida “real”, em que é possível uma evasão para uma esfera 

temporária de atividade com orientação própria; criar ordem e ser a ordem, uma vez que 

quando há menor desobediência a esta, o jogo acaba. Todo jogador deve respeitar e observar 

as regras, caso contrário ele é excluído do jogo; Porém, a possibilidade de repetir tantas e 

quantas vezes for necessária, o jogo oferece, em qualquer instante, a análise de resultado. 

 Passerino (1998, p. 1) aborda de forma resumida elementos que definem os diferentes 

tipos de jogos, sendo eles: 

 

Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e total (clima de 

entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão seguidos por um estado de alegria e 

distensão); Envolvimento emocional; Atmosfera de espontaneidade e criatividade; 

Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e um fim; isto é, tem um 

caráter dinâmico; Possibilidade de repetição; Limitação do espaço: o espaço reservado 

seja qual for a forma que assuma é como um mundo temporário e fantástico; 

Existência de regras: cada jogo se processa de acordo com certas regras que 

determinam o que "vale" ou não dentro do mundo imaginário do jogo. O que auxilia 

no processo de integração social das crianças; Estimulação da imaginação e 

autoafirmação e autonomia.  
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Pode-se observar, portanto, que as abordagens de Huizinga e Passerino se 

complementam, apontando os fatores principais ao estudo de jogos em um contexto geral. 

(Moratori, 2003). Em que é possível observar a aplicabilidade das características especificas 

dos jogos computadorizados. Permitindo um envolvimento homem-máquina gratificante; 

possuir uma paciência infinita na repetição de exercícios; exigir concentração e certa 

coordenação e organização por parte do usuário; e permitir a criação de ambientes de 

aprendizagem individualizados (ou seja, adaptando às características de cada aluno), onde a 

forma de acesso à informação segue também o interesse dos aprendizes.  

 

 

3.1.2. Classificação dos jogos 

 

 “Os jogos podem ser classificados de diferentes formas” (Moratori, 2003). Segundo o 

autor, Piaget criou uma “classificação baseada na evolução das estruturas”, que formula três 

categorias que representam as fases do desenvolvimento infantil, essas categorias são a fase 

sensório-motora que vai do nascimento até aproximadamente os dois anos, onde a criança 

brinca sozinha sem utilizar noções de regras; a fase pré-operatória que vai aproximadamente 

dos dois aos cinco ou seis anos, onde as crianças adquirem noções da existência de regras e 

começam a jogar com as outras crianças os jogos de faz-de-conta; após as duas primeiras 

fases, há a fase de operações concretas que vai aproximadamente dos sete aos onze anos, onde 

as crianças aprender regras e jogam em grupos, como jogos de damas, futebol, etc. 

 Após classificar a evolução baseada nas estruturas, Piaget classificou os jogos 

de acordo com cada tipo dessas estruturas mentais, os jogos de exercício sensório motor, que 

são exercícios que consistem em repetição de gestos e movimentos simples, como agitar os 

braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, correr, pular, etc; jogos simbólicos que são 

predominantes entre crianças de dois e seis anos, que é a assimilação da realidade, que é a 

transformação do real em função dos desejos para satisfazer a si mesmo; o jogo de regras 

inicia aproximadamente os cinco anos, e desenvolve-se na fase dos sete aos doze anos, onde é 

determinado pela presença de um grupo de leis imposto pela equipe, grupo ou time, e o 

descumprimento dessas leis causa uma penalização, gerando uma grande competição entre as 

pessoas.  
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E assim como atributos específicos que classificam os diversos tipos de jogos, 

Passerino (1998, p. 1) diz que o jogo pode propiciar objetivos indiretos, que contribuem muito 

para sua caracterização geral, estes objetivos são:  

 

Memória (visual, auditiva, cinestésica); orientação temporal e espacial (em duas e 

três dimensões); coordenação motora viso manual (ampla e fina); percepção 

auditiva, percepção visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade, 

complementação), raciocínio lógico-matemático, expressão linguística (oral e 

escrita), planejamento e organização. 

 

Ao analisar esses objetivos indiretos, podemos perceber que um jogo, sendo ele 

educacional ou não, mesmo os jogos não educacionais podem ser usados para ensinar 

conteúdos abordados na escola, contribuem muito para o aprendizado, uma vez que o 

indivíduo utiliza mais sentidos jogando do que lendo, ou realizando uma atividade em sala de 

aula. 

 

 

3.1.3. Jogos educacionais 

 

As crianças de hoje em dia, estão totalmente imersas em ambientes virtuais, é comum 

ver crianças com menos de um ano utilizando tablets, celulares e etc., sendo então muito 

receptíveis às novas tecnologias, e com isso a jogos. Já que a maioria das crianças utiliza 

esses aparelhos eletrônicos para jogar. 

“O uso de jogos no design de atividades de aprendizagem possibilita oferecer ao 

aprendiz momentos lúdicos e interativos como etapas do processo de aprendizagem”. (SÁ; 

TEIXEIRA; FERNANDES, 2007). Falkembach (2006, p. 1) diz que: 

 

Em um jogo a carga informativa pode ser significativamente maior, os apelos 

sensoriais podem ser multiplicados e isso faz com que a atenção e o interesse do 

aluno sejam mantidos, promovendo a retenção da informação e facilitando a 

aprendizagem.  

 

De acordo com Martins et. al. (2014), entre os elementos que definem a Cultura 

digital, os jogos eletrônicos, representam uma grande influência na vida de muitas pessoas, 

especialmente para aqueles que nasceram no mundo da tecnologia digital. Os jogos podem ser 

considerados hoje como experiências imersivas tanto quando literatura e cinema. Ocorreu nos 

últimos anos uma inserção maior de jogos em variadas áreas acadêmicas, com o objetivo de 
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atrair e motivar alunos. Procura-se então entender os aspectos capazes de provocar tanta 

intensidade nas pessoas fora da vida real, porque na vida real as pessoas não se sentem tão 

boas da maneira que se sentem em um ambiente virtual, no caso jogando, pois no momento 

em que se depara com dificuldades, tendem a ficar frustradas, oprimidas e deprimidas, o que 

não ocorre em um ambiente virtual (BISSOLOTTI; NOGUEIRA; PEREIRA, 2014). 

Segundo Gross (2003) apud Savi e Ulbricht (2008, p. 2): 

  

Os jogos para serem utilizados com fins educacionais, precisam ter objetivos de 

aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdo das disciplinas aos usuários, ou 

então, promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes para 

ampliar a capacidade cognitiva e intelectual.  

 

 “O jogo educativo deve proporcionar um ambiente crítico, fazendo com que o aluno 

se sensibilize para a construção de seu conhecimento com oportunidades prazerosas para o 

desenvolvimento de suas cognições”. (MORATORI, 2003, p. 1). 

Quando os jogos educacionais são elaborados para o ambiente educacional, eles 

podem receber diferentes nomes, os mais usados são jogos educativos ou educacionais, jogos 

sérios ou jogos de aprendizagem. (Savi; Ulbricht, 2008). 

 Os jogos educacionais, utilizam “a abordagem pedagógica da exploração livre e o 

lúdico e como consequência estimula o aprendiz” (FALKEMBACH, 2006, p.1). E ainda, os 

jogos educacionais podem trazer benefícios ao processo de ensino e aprendizagem, então os 

autores Savi e Ulbricht (2008) listaram alguns desses benefícios: Efeito motivador, onde os 

jogos educacionais possuem grande capacidade de divertir e entreter os alunos e ao mesmo 

tempo incentiva o aprendizado em um ambiente dinâmico e interativo; Facilitador do 

aprendizado onde os jogos digitais possuem a capacidade de facilitar o aprendizado em 

diferentes campos do conhecimento; Desenvolvimento de habilidades cognitivas onde os 

jogos proporcionam o desenvolvimento intelectual, uma vez que para vencer o jogo o jogador 

necessita desenvolver estratégias e entender como os elementos dos jogos se relacionam; 

Aprendizado por descoberta onde os alunos desenvolvem a capacidade de experimentar, 

colaborar e explorar, pois o ambiente virtual não oferece riscos provocando a curiosidade do 

aluno, estimulando a aprendizagem por descoberta, além de dar feedback imediato; 

Experiências e novas identidades, proporcionando ao aluno espaços favoráveis a diferentes 

experiências de imersão em outros mundos e de experimentar várias identidades; 

Socialização, jogos podem proporcionar a socialização uma vez que aproximam os alunos 

jogadores, seja de forma cooperativa ou competitiva, tanto no ambiente virtual quanto no 
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físico; Coordenação motora, vários tipos de jogos digitais proporcionam o desenvolvimento 

das habilidades espaciais e coordenação motora. 

“O jogo por meio do lúdico pode ser desafiador e sempre vai gerar uma aprendizagem 

que se prolonga fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano e acontece de forma 

interessante e prazerosa”. (FALKEMBACH, 2006, p. 2). 

 

A utilização de jogos computadorizados na educação proporciona ao aluno motivação, 

desenvolvendo também hábitos de persistência no desenvolvimento de desafios e 

tarefas. Os jogos, sob a ótica de crianças e adolescentes, se constituem de maneias 

mais divertida de aprender. Além disso, eles proporcionam a melhora da flexibilidade 

cognitiva, pois funcionam como uma ginástica mental, aumentando a rede de 

conexões neurais e alterando o fluxo sanguíneo no cérebro quando em estado de 

concentração. (TAROUCO et al. ,2004, p. 3).  

 

Falkembach (2006) diz que ao utilizar de forma lúdica as ferramentas computacionais 

proporciona a criatividade e versatilidade, onde o aluno pesquisa e explora, incentivando o 

pensamento criativo do aluno, expandindo seu universo, satisfazendo sua curiosidade e 

estimulando sua intuição e imaginação, auxiliando no aprendizado. 

 Alves (2005, p. 4) conclui que os jogos são tecnologias intelectuais:  

 

Elementos que reorganizam e modifica a ecologia cognitiva dos indivíduos, o que 

promove a construção ou reorganização de funções cognitivas, como a memória, a 

atenção, a criatividade, à imaginação, e contribui para determinar o modo de 

percepção e intelecção pelo qual o sujeito conhece o objeto. 

 

Porém, quando há possibilidades de utilizar um jogo computadorizado no processo de 

ensino-aprendizagem deve-se levar em conta não só o conteúdo, mas também a forma como 

jogo o aborda, de acordo com a faixa etária do público alvo. (Moratori, 2003). 

Há nos dias hoje uma gama de jogos, inúmeros sites que disponibilizam diferentes 

categorias de jogos, assim como os smartphones que através do aplicativo play store, 

possibilita o download de diversos jogos pagos e gratuitos que depois de instalados no 

smartphone não precisam de internet para jogar, se diferenciando um pouco dos jogos na web, 

pois os mesmos precisam de internet para ser acessados. 

Com relação a jogos na web Tarouco et al. (2004, p. 4) fala que com  

 

A utilização desses recursos modifica a dinâmica de ensino, as estratégias e o 

comprometimento de alunos e professores. Com esses recursos e ferramentas a 

educação pode ensejar uma aprendizagem significativa, proporcionando que o aluno 

aprenda de forma dinâmica e motivadora.  
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Em um mundo com mídias cada vez mais sedutoras e atraentes, as salas de aula com 

quadro negro e giz estão se tornando lugares monótonos para os alunos acostumados 

ao dinamismo das buscas feitas na internet, com a velocidade das mensagens 

instantâneas e a versatilidade do telefone celular. (SAVI; ULBRICHT, 2008, p. 9). 

 

De acordo com Franciosi (1997) apud Moratori (2003) para planejar um software 

educacional ou um jogo educativo computadorizado, podem ser utilizados os seguintes 

requisitos básicos de qualidade didática: objetivos bem definidos; encadeamento lógico do 

conteúdo; adequação do vocabulário; possibilidade de formação de conceitos; correção da 

palavra escrita (ortografia e gramática); feedback apropriado; clareza e concisão dos textos 

apresentados; possibilidade de acesso direto a diferentes níveis do programa; possibilidade de 

o professor incluir/excluir/alterar conteúdos do sistema. 

Devem também ser observados requisitos de qualidade técnica: execução rápida sem 

erros; resistência a respostas inadequadas; Interface amigável; tempo suficiente de exibição 

das telas; possibilidade de acesso à ajuda; possibilidade de trabalho interativo; possibilidade 

de controle do usuário sobre a sequência de execução do sistema; possibilidade de correção de 

respostas; possibilidade de sair do sistema a qualquer momento; uso de telas com 

diagramação segundo um modelo único de organização. 

Falkembach (2006) diz que um jogo bem projetado deve ser atrativo, agradável e fácil 

de usar, onde deve conseguir entender as funcionalidades, comandos e opções de navegação 

do jogo sem dificuldade. Um jogo bem projetado também pode apresentar algumas 

desvantagens: se não for bem aplicado perde o objetivo; nem todos os conceitos podem ser 

explicados por meio de jogos; se o professor interferir com frequência, perde a ludicidade; se 

o aluno dor obrigado a jogar por exigência do professor, o aluno fica contrariado; se as regras 

não forem bem entendidas pelos alunos, eles ficam desorientados; se não for avaliado 

corretamente, perde o objetivo; 

Tipos e características de jogos educativos segundo Falkembach (2006): 

 

Tabela 1: Tipos e características de jogos educativos: 

Tipos de Jogos Características 

Jogos de estratégia Focam na sabedoria e habilidades do usuário, principalmente no que 

tange à construção ou administração de algo; 

Jogos de ação Podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, 

desenvolvendo reflexos, coordenação motora e auxiliando no 

processo de pensamento rápido frente a uma situação inesperada; 
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Jogos lógicos Desafiam muito mais a mente do que os reflexos; normalmente são 

temporizados, determinando um limite de tempo para o jogador 

finalizar a tarefa; 

Jogos de aventura Se caracterizam pelo controle, por parte do usuário, do ambiente a 

ser descoberto; 

Jogos interativos Na web são apenas para brincadeira; 

Jogos treino e prática Podem ser usados para revisar material visto em aula, normalmente 

conteúdos que exigem memorização e repetição tal como aritmética 

e vocabulário; 

Jogos de simulação Envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do 

mundo real. Estes modelos permitem a exploração de situações 

fictícias, de situações de riscos: quando bem modelados 

pedagogicamente, podem auxiliar na simulação de atividades 

impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, tais como 

desastre ecológico ou um experimento químico; 

Jogos de adivinhar São formados por charadas em seus bários níveis; 

Jogos de passar 

tempo 

São jogos de colorir imagens para imprimir, jogos para composição 

de fotográficas e exposição posterior 

Jogos de aprender São jogos de aplicação de conhecimento também denominados de 

atividades didáticas digitais. 

 

 

3.1.4. Jogo na formação e desenvolvimento da criança 

 

O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos 

objetos que o constituem, mas também pelo desafio das regras impostas por uma 

situação imaginária que, por sua vez, pode ser considerada como um meio para o 

desenvolvimento do pensamento abstrato. (GRANDO, 2001, p. 1). 

 

Moratori (2003, p. 11) afirma que: 

 

É no jogo e pelo jogo que a criança é capaz de atribuir aos objetos significados 

diferentes; desenvolver a sua capacidade de abstração e começar a agir 

independentemente daquilo que vê, operando com os significados diferentes da 

simples percepção dos objetos.  
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Todos sabem que as crianças estão sempre brincando, o ato de brincar faz parte do 

cotidiano delas, consequentemente os jogos também, uma vez que várias brincadeiras 

ocorrem através de jogos, Friedmann (1996, p.56, apud Ribeiro e Souza 2011) afirmam “que 

é necessário dar atenção especial ao jogo, pois as crianças têm o prazer de realizar tarefas 

através da ludicidade. E quando isto a acontece vivencia o mundo imaginário e assim se afasta 

da sua vida habitual”. 

Para Piaget apud Falkembach (2006) “a importância do jogo, está na satisfação da 

necessidade da criança quanto à assimilação da realidade à sua própria vontade”. As crianças 

não entendem completamente as regras do mundo dos adultos, entretanto têm mais facilidade 

de entender e assimilar um jogo. 

Tarouco et al. (2004, p. 2) diz que: 

 

Jogar é participar do mundo de faz de conta, dispor-se às incertezas e enfrentar 

desafios em busca de entretenimento, e através do jogo se revelam a autonomia, 

criatividade, originalidade e a possibilidade de simular e experimentar situações 

perigosas e proibidas no nosso cotidiano. 

 

 

3.2. GAMIFICAÇÃO 

 

Fardo (2013, p. 2) diz que: 

 

A gamificação é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da popularização 

e popularidade dos games, e de duas capacidades intrínsecas de motivar a ação, 

resolver problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas áreas do 

conhecimento e da vida dos indivíduos. 

 

A gamificação vem ganhando força uma vez que utilizar métodos de games para 

ensinar, pode atrai mais a atenção dos alunos, motivando-os a querer aprender, pois esse 

processo de aprendizagem se torna mais divertido e atrativo do que o método convencional. 

A gamificação admite o uso dos princípios tradicionais vistos em jogos, como sistema 

de recompensa, narrativa, competição, diversão, objetivos, regras, sistema de feedback, etc. 

(FARDO, 2013). 

Porém, gamificar não é criar um game que aborde o problema dentro do mundo 

virtual, e sim usar métodos, estratégias e pensamentos para resolver problemas do mundo 

virtual em uma situação real. (FARDO, 2013). O autor também completa dizendo que a “a 
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gamificação pressupõe o uso de elementos dos games, sem que o resultado final seja um game 

completo, e também se diferencia do design lúdico”. 

Falcão, Leite e Tenório (2014) vêm afirmar que “não se pode confundir gamificação 

com criar um jogo; não se encaixa também na categoria de jogos educacionais, mas sim trata 

de incentivar o comportamento correto que está alinhado com objetivos pedagógicos”. 

De acordo com a Psicologia Educacional, e a Neurociência, utilizando jogos para o 

processo de ensino e aprendizagem, a criança se interessará mais pelo mesmo, podendo 

aprender até mesmo sem perceber, de forma “automática”, pois quando inserimos uma 

criança em um ambiente descontraído a mesma tem capacidade de aprender mais e 

efetivamente do que através do ensino formal. Durante o jogo, as capacidades mental e 

emocional do jogador são totalmente ativadas, despertando estímulos visíveis em sua feição, 

como senso de urgência e um pouco de medo, mas ele mantém sua concentração intensa e 

foco profundo ao lidar com o problema virtual. (McGonigal, 2010) apud (Franco, 2015).  

A gamificação é como um acontecimento em crescimento com grande potencial de 

aplicação em variados cenários da humanidade, porque as linguagens e metodologias dos 

jogos são muito conhecidas, eficientes em resolver problemas e são aceitas de forma natural 

pelas novas gerações que crescem convivendo com tal forma de divertimento, então a 

gamificação se fundamenta com fundamento de uma perspectiva sociocultural. (Fardo, 2013). 

E a gamificação, segundo Lee e Hammer (2011) apud Seixas et al. (2014), “tem por objetivo 

oferecer oportunidades para auxiliar escolas a minimizar problemas de motivação e 

engajamento dos alunos”.  

Kapp (2012) apud Martins e Giraffa (2015) “afirma que a gamificação contempla o 

uso de competências, mecânicas, estéticas e pensamentos dos jogos para engajar pessoas, 

motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas”. 

Martins et al. (2014) diz que para o professor utilizar técnicas de gamificação, ele deve 

conhecer a estrutura mecânica de jogos, e também deve ser competente na recreação e criação 

de muitas e diferentes atividades para que seja suficiente na uma vez que jogo propicia uma 

grande interação. 

Nos dias de hoje, a gamificação acha na educação formal um campo muito rico para 

sua aplicação, uma vez que ela encontra pessoas que trazem consigo inúmeros aprendizados e 

também campos que precisam de novas técnicas para ser capaz de trabalhar com pessoas que 

estão cada dia mais imersos no ambiente de tecnologias digitais e se apresentam insatisfeitos 
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pelos métodos formais de ensino e aprendizagem usados na grande maioria das escolas 

(FARDO, 2013). 

  

A gamificação pode ser pensada a partir de pelos menos duas perspectivas: enquanto 

persuasão, estimulando a competição, tendo um sistema de pontuação e recompensa, 

de premiação, etc., o que do ponto de vista da educação reforça uma perspectiva 

epistemológica empirista; e enquanto construção colaborativa e cooperativa, 

instigada por desafios, missões, descobertas, empoderamento em grupo, o que do 

ponto de vista da educação nos leva à perspectiva epistemológica interacionista-

construtivista-sistêmica. (SCHLEMMER, 2014, p. 77). 

 

Martins et al (2014) diz que “Gamificar uma atividade pedagógica pressupõe cumprir 

alguns requisitos. Além de conseguir atuar a partir dos elementos básicos de games”. Simões 

et al (2012) apud Martins et al (2014) destacam que deve-se seguir alguns passos, como: 

pensar e projetar a atividade, ou seja, “jogar” no papel tudo aquilo que possa descrever a 

estratégica e depois procurar ideias de como usar os elementos do game nela; trabalhar 

sempre com a possibilidade de experimentações. Como no game, em que o jogador aprende 

muita coisa na relação tentativa-erro, numa atividade gamificada é interessante que se tenha 

essa liberdade; criar uma forma de dar feedback rápido e eficiente, quebrando a ideia de se ter 

um retorno nos finais dos bimestres, isso não só pode ser tarde demais para corrigir os erros, 

como também é, muitas vezes, bem desestimulante; adaptar as tarefas ao nível de habilidades 

dos alunos ou de grupos de alunos, por exemplo: subdividindo tarefas difíceis em várias 

menores ou permitindo diferentes caminhos para atingir o sucesso; colocar a diversão e o 

prazer como parte integrada à atividade (mas tendo a consciência de que o interesse e o 

sentido da atividade para o aluno é que promovem a real motivação) para que seja uma coisa 

mais motivacional para o aprendizado. Pode-se mexer um pouco no sistema de recompensas 

para isso. 

Quando uma pessoa mantém o foco em determinada tarefa, a mesma irá ser realizada 

da melhor maneira possível, o mesmo acontece com o processo de aprendizagem, quando 

uma criança mantém o foco em um jogo virtual, o aprendizado sobre o conteúdo do mesmo 

será efetivo, utilizar jogos como meio de ensino e aprendizagem pode garantir a 

aprendizagem, uma vez que o aluno está focado e imerso no ambiente virtual do jogo. 

Martins e Giraffa (2015, p. 16) consideram sobre jogos digitais que são: 

  

Significativos no contexto educacional àqueles desenvolvidos em atividades 

gamificadas possam aprimorar competências relevantes ao estudante, tais como: 

colaboração, cooperação, reflexão, autonomia, domínio de conteúdo, hábitos de 

estudo, limites, etc.  
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E uma vez que esses aparelhos eletrônicos são usados para diversão, então por que não 

utiliza-los como meio de ensino-aprendizagem, através da gamificação. Para uma criança 

aprender jogando é muito mais divertido do que aprender com métodos formais, através de 

repetição, ao jogar a mesma estará se divertindo e aprendendo, muitas vezes aprende até sem 

perceber, que é o caso de adolescentes que jogam games no idioma inglês, que para jogar 

precisam entender um pouco do idioma, então o adolescente está muito mais propicio a 

aprender outro idioma, uma vez que ele está se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. 
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4. ESTADO DO ARTE 

 

Neste capítulo estão apresentados trabalhos similares ao "Conhecendo o Alfabeto", 

assim como é feita uma contextualizção ressaltando pontos de semelhança e diferença entre o 

presente projeto e aqueles pesquisados. 

 

 

4.1. JOGOS SIMILARES  

 

A seguir estão descritos vinte jogos ou aplicativos que possuem similaridade com a 

proposta relatada neste projeto. 

 

 

4.1.1. Alfabeto com som 

 

“Alfabeto com som” é um jogo educativo pedagógico para alfabetização, onde é 

mostrado botões com as letras do alfabeto em que o aluno deverá clicar para reproduzir o som 

da letra. O jogo se divide em três níveis, no primeiro nível o aluno deverá clicar nas letras 

para que o som da mesma seja reproduzido. Após clicar em todas as letras do alfabeto, irá 

aparecer um botão para passar para o próximo nível. No próximo nível, aparece um conjunto 

de quatro letras e um botão que ao ser clicado reproduz o som da letra que o aluno deverá 

clicar. No nível seguinte irá aparecer um botão para ouvir a letra e uma caixa onde o aluno 

deverá digitar a letra do respectivo som reproduzido. Na Figura 1, segue um exemplo da 

interface do jogo. 

 

Figura 1: Jogo Alfabeto com som.  

Fonte: EDUCA JOGOS (2011).  
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4.1.2. Aprendendo o Alfabeto 

 

Aprendendo o Alfabeto é um jogo educativo pedagógico para alfabetização. O jogo se 

divide em dois níveis: no primeiro nível; é mostrada uma placa com determinada letra do 

alfabeto e quatro pipas, sendo que, nestas quatro pipas há quatro figuras diferentes, e a 

primeira letra de uma delas, corresponde com a letra mostrada da placa. o aluno, então, deverá 

clicar na figura cuja a letra inicial seja a mesma da placa, se o aluno acertar aparece uma 

mensagem de “Parabéns” indicando que a resposta está correta e em seguida troca para outra 

letra. Caso o aluno erre, aparece uma mensagem explicando que a figura que ele clicou não 

começa com a letra que está na placa. No segundo nível o aluno deverá controlar uma pipa 

usando as setas do teclado. Aparecerão letras na tela e algumas aves e helicópteros, o aluno 

deverá desviar dos pássaros e dos helicópteros e pegar as letras que estejam passando na tela 

do jogo, caso a pipa encoste-se ao pássaro ou helicóptero ela rasga um pouco, à medida que 

vai encostando-se aos obstáculos a mesma vai rasgando até cair, o aluno terá quatro chances 

para conseguir pegar o máximo de letras possíveis. Na Figura 2, segue um exemplo da 

interface do jogo. 

 

 

Figura 2: Jogo Aprendendo o Alfabeto.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.3. Brincando e associando 

 

“Brincando e associando” é um jogo educativo pedagógico para a alfabetização, onde 

o aluno deverá associar figuras e palavras. O jogo se divide em dez categorias, sendo elas: 

alimentos, meio ambiente, animais, meios de comunicação, meios de transporte, objetos 

domésticos, objetos pessoais, instrumentos musicais, halloween e equipamentos eletrônicos. 
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O aluno deverá selecionar qual categoria quer jogar, e ao selecionar determinada categoria, 

aparecerão de um lado figuras e do outro lado às palavras, em que o aluno deverá ligar a 

figura com a palavra. Ao acertar, aparece uma mensagem de “Parabéns”, e em seguida irá 

aparecer outras palavras e figuras para serem associadas, o aluno poderá voltar para o menu 

principal a qualquer momento para trocar de categoria. Na Figura 3, segue um exemplo da 

interface do jogo. 

 

 

Figura 3: Jogo Brincando e Associando.  

Fonte: HVITUA.COM (s.d). 

 

 

4.1.4. Sílabas e figuras 

 

“Sílabas e figuras” é um jogo educativo pedagógico para a alfabetização. O jogo se 

divide em três níveis: fácil, médio e difícil. No nível fácil, o aluno deverá formar palavras de 

duas sílabas, e de acordo com a figura mostrada, aparecerá três figuras de cada vez e embaixo 

suas respectivas silabas desordenadas, onde o aluno deverá clicar nas silabas e colocar nas 

caixas embaixo de cada figura. Se o aluno colocar a silaba no lugar errado, a mesma volta 

para seu local de origem, não permitindo que aluno coloque determinada sílaba no lugar 

errado. No nível médio, o aluno deverá seguir os mesmos passos do nível um, porém, ao invés 

de as palavras serem formadas por duas silabas, as mesmas são formadas por três silabas. Já 

no nível difícil. O aluno deverá proceder assim como nos dois níveis anteriores, podem nesse 

nível, terá palavras variadas de até quatro silabas. Na Figura 4, segue um exemplo da interface 

do jogo. 
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Figura 4: Jogo Silabas e Figuras.  

Fonte: HVITUA (s.d). 

 

 

4.1.5. Abcdário 

 

“Abcdário” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização. O jogo se divide em 

quatro níveis, sendo eles: Principiante, Intermediário, Avançado e Final. No nível 

principiante, irá aparecer uma letra de cada vez, seguida de três figuras, onde o aluno deverá 

clicar na figura cuja inicial no nome seja a letra mostrada. Se acertar, mostrará a palavra da 

respectiva letra e passará para a próxima letra, se errar, aparecerá uma mensagem de “A figura 

selecionada não é a correta, tente de novo”. O aluno poderá selecionar também, qual letra 

quer aprender primeiro, uma vez que as letras do alfabeto ficam expostas no rodapé da tela do 

jogo e poderá, também, trocar de nível quando bem desejar. No nível intermediário, o aluno 

deve proceder da mesma forma que no nível principiante, porém ao invés de aparecer apenas 

três imagens, irá aparecer seis. No nível avançado, o aluno deverá proceder também como no 

nível principiante e intermediário. Porém, neste nível irá aparecer nove imagens. Já no nível 

final, irá aparecer uma imagem e ao lado um espaço vazio para o nome dela, onde o aluno 

deverá clicar nas letras do alfabeto no rodapé da tela do jogo, para formar a palavra de acordo 

com a imagem. Se o aluno clicar numa letra que não tem na palavra aparece um “x” em cima 

da letra mostrando, indicando que não possui aquela letra na palavra que ele deverá formar. 

Na Figura 5, segue um exemplo da interface do jogo. 
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Figura 5: Jogo Abcdário.  

Fonte: DISCOVERY KIDS (2017). 

 

 

4.1.6. Letra inicial 

 

“Letra inicial” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização, onde irá aparecer 

uma figura e as letras do alfabeto. O aluno deverá escolher a letra de acordo com a inicial da 

palavra da figura, após escolher a letra o aluno deverá clicar no botão para conferir se a letra 

corresponde à figura. Se estiver correto, mostrará a palavra completa correspondente à 

imagem e uma mensagem de “Parabéns”, e no contador de acertos e erros colocará o número 

respectivo à quantidade de acertos. Se errar aparecerá uma mensagem de “Resposta Incorreta” 

e o aluno deverá selecionar outra letra, caso o aluno queira conferir sem antes ter clicado em 

uma letra o jogo mostra uma mensagem de “Nenhuma letra foi selecionada”. Na Figura 6, 

segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 6: Jogo Letra Inicial.  

Fonte: JOGOS ONLINE GRATIS (2007-2017). 
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4.1.7. Alfabeto de sabão 

 

“Alfabeto de sabão” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização, onde o aluno 

irá escolher se quer aprender as vogais ou o alfabeto. Ao iniciar a personagem do jogo irá 

fazer bolhas de sabão contendo as letras do alfabeto ou as vogais de acordo com o que o aluno 

escolheu. O aluno então deverá estourar a bolha, para estourar o aluno deverá apertar no 

teclado a tecla correspondente à letra que está dentro da bolha. Ao estourar será reproduzido 

um áudio falando o nome da letra e de uma palavra começada com a mesma letra. O aluno 

poderá também, selecionar a opção de estourar a bolha apertando qualquer letra do teclado ou 

até mesmo desligar o áudio do jogo. Na Figura 7, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 7: Jogo Alfabeto de Sabão.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.8. Voo Educativo 

 

“Voo educativo” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização. Neste jogo o aluno 

deverá escolher em qual idioma quer jogar: português ou inglês, e também, se quer jogar com 

música ou sem e ainda se quer jogar com narração ou não. Se o aluno escolher o idioma 

português, apresentará três opções para jogar: o alfabeto, sílabas e números, onde o aluno 

deverá escolher qual quer jogar primeiro. Ao iniciar o jogo, o aluno deverá utilizar as setas do 

teclado para mover o avião, de um lado para outro. O aluno deverá fazer com o avião pegue 

apenas letras que estão dentro das estrelas coloridas, ao pegar as estrelas azuis irá reproduzir 

um áudio correspondente à letra, sílaba ou número de acordo com o idioma selecionado no 

início do jogo. No idioma inglês há apenas duas opções para jogar, o alfabeto e os números, 
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onde o aluno deverá proceder da mesma forma descrita acima para jogar. Na Figura 8, segue 

um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 8: Jogo Voo Educativo.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.9. Aprenda a contar 

 

“Aprenda a contar” é um jogo educativo pedagógico que ensina os números em quatro 

idiomas, sendo eles: português, inglês, espanhol e italiano, onde o aluno deverá escolher o 

idioma quer aprender primeiro. Após escolher o idioma, o aluno deverá escolher o nível. O 

jogo possui dois níveis: fácil e difícil. No nível fácil, o aluno terá oito chances para acertar, e 

para jogar o aluno deverá utilizar o botão esquerdo mouse para fazer com o personagem do 

jogo pule uma corda sem esbarrar na mesma. Se esbarrar o personagem cai e perde uma vida, 

se acertar reproduz o áudio do respectivo número. O jogo começa com o número um e “vai” 

até o número cem. No nível difícil é semelhante ao nível fácil, porém o aluno terá apenas 

quatro chances para acertar. Caso perca todas as vidas o aluno poderá jogar novamente, 

começando do início do jogo. Na Figura 9, segue um exemplo da interface do jogo. 
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Figura 9: Aprenda a Contar.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.10. Ursinho A E I O U 

 

“Ursinho A E I O U” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização, em que é 

ensinado as vogais e seus respectivos sons. Para jogar o aluno deverá clicar nos dados 

contendo as vogais, ao clicar em uma vogal irá reproduzir o som da mesma, junto com uma 

palavra cuja inicial é a vogal clicada pelo aluno, para que, o aluno possa associar as vogais às 

figuras. O aluno poderá clicar diversas vezes na mesma vogal, cada vez que clicar na mesma 

vogal o jogo utilizará figuras diferentes, para que o aluno possa associar a mesma vogal com 

várias palavras diferentes. Na Figura 10, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 10: Ursinho A E I O U.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 
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4.1.11. Jogo do alfabeto 

 

O “Jogo do Alfabeto” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização, onde é 

ensinado as letras do alfabeto associando às figuras. Ao iniciar o jogo, aparecem dois 

quadrados “lado a lado”: um vazio e o outro com uma letra do alfabeto, e na parte de baixo da 

tela do jogo, terão quatro figuras, onde o aluno deverá clicar na figura cuja inicial seja a 

mesma da letra mostrada no quadrado e arrastar até o quadrado que está ao lado da letra. Se o 

aluno errar, um macaco fará sinal de não com a cabeça, e o aluno terá uma nova chance. Se o 

aluno acertar irá aparecer a palavra da respectiva figura e será reproduzido o som de crianças 

gritando e então aparecerá outro quadrado com outra letra e outras figuras para que o aluno 

possa associar. Na Figura 11, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 11: Jogo do Alfabeto.  

Fonte: HVITUA (s.d). 

 

 

4.1.12. Vogais e figuras 

 

“Vogais e figuras com som” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização, onde 

ensina as vogais associando figuras e seus respectivos sons. O jogo possui três atividades: 

Clicar na vogal de acordo com a vogal inicial da figura, arrastar a figura até a vogal cuja 

inicial seja a mesma da vogal e na terceira atividade o aluno deverá clicar nos balões de 

acordo com a vogal que o personagem do jogo pedir. Na primeira atividade irá aparecer uma 

figura de cada vez com seu respectivo som e ao lado, as vogais ficarão rodando em volta de 

um ponto de interrogação. O aluno, então deverá clicar na vogal correspondente a inicial da 

figura mostrada. Ao clicar na vogal, será reproduzido o som da mesma, se acertar será 
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reproduzido o som de “Muito bem” e se errar será reproduzido o som de “Ops, tente de 

novo”. Ao terminar a fase mostrará uma mensagem de “Parabéns” e um botão de “Continuar” 

onde voltará para a tela inicial do jogo, em que o aluno poderá escolher outra atividade. Na 

segunda atividade, irá aparecer uma figura e as vogais, onde o aluno deverá arrastar a figura 

cuja inicial seja a mesma da vogal, até a vogal corretamente. Se o aluno arrastar a figura para 

a vogal errada, a figura voltará para seu local de início. Se acertar irá aparecer outra figura 

para ser arrastada até sua respectiva vogal, ao terminar a fase mostrará uma mensagem de 

“Parabéns” e um botão de “Continuar”. O jogo então, voltará para a tela inicial onde o aluno 

deverá escolher outra atividade. Na terceira atividade irá aparecer uma vogal no canto da tela 

e vários balões subindo, o aluno deverá clicar nos balões cuja vogal seja igual à que será 

mostrada no canto da tela. Se acertar o balão estoura, e se o aluno clicar no balão errado, o 

jogo reproduzirá o som de “Ops”, e consecutivamente, as vogais no canto da tela irão trocar 

de acordo com os acertos do aluno. Na Figura 12, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 12: Jogo Vogais e Figuras.  

Fonte: HVITUA (s.d). 

 

 

4.1.13. Coral didático 

 

“Coral didático” é um jogo educativo pedagógico de alfabetização que possui quatro 

atividades, que são: conhecer as formas geométricas, conhecer as letras, conhecer os números, 

e conhecer a cores. Nesse jogo, o aluno deverá selecionar qual quer aprender primeiro. Na 

atividade, de conhecer as formas geométricas, irá aparecer um conjunto com quatro figuras: 

letra, cor, número e figura geométrica, onde o aluno deverá clicar na figura geométrica. Ao 

clicar na figura certa será reproduzido o som do nome dela, e será mostrada a pontuação do 

jogo, indicado pelo número “+1”, ao ir acertando será somado esses pontos, em seguida 
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aparecerá um novo conjunto de figuras, já se o aluno errar irá aparecer o “-1”, ou seja, cada 

erro tira um ponto do aluno. A atividade de conhecer as letras é semelhante à das figuras 

geométricas, porém ao invés de clicar nas figuras geométricas o aluno deverá clicar nas letras 

e será reproduzido o som da letra, o sistema de pontuação é o mesmo. A atividade de 

conhecer os números é semelhante às atividades anteriores, seguindo o mesmo padrão de 

pontuação e de jogo onde o aluno deverá clicar nos números reproduzindo som dos mesmos.  

A atividade de conhecer as cores é semelhante às atividades anteriores, seguindo o 

mesmo padrão de pontuação e jogo onde o aluno deverá clicar nas cores reproduzindo som 

das mesmas. Na Figura 13, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 13: Jogo Coral Didático.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.14. Animais – Inglês 

 

“Animais em inglês” é um jogo educativo pedagógico que ensina os animais em 

inglês, o jogo possui duas fases: Na primeira é mostrada uma palavra em inglês e três figuras 

de animais, o aluno deverá selecionar o animal correspondente a palavra. Após selecionar o 

animal o aluno deverá conferir se sua resposta está correta, se o aluno acertar irá aparecer uma 

mensagem de “Parabéns” e se ele errar irá aparecer uma mensagem de “Que pena, tente 

novamente”. Em seguida irá aparecer outra palavra com outros animais, onde o aluno deverá 

selecionar o animal descrito na palavra. Na segunda fase, o aluno deverá montar um quebra 

cabeça de um animal escolhido, aleatoriamente, pelo jogo. Na Figura 14, segue um exemplo 

da interface do jogo. 
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Figura 14: Jogo Animais – Inglês.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 

 

 

4.1.15. Palavras e Desenhos 

 

“Palavra e desenho” é um jogo educativo pedagógico que possui duas fazes, na 

primeira fase terá três palavras e três figuras e o aluno deverá organizar as figuras de acordo 

com a palavra, sendo que cada figura corresponde a uma palavra. Ao colocar as três figuras 

nos seus respectivos lugares o jogo irá conferir se está certo ou errado, se estiver certo o jogo 

irá mostrar uma mensagem de “Parabéns” e será mostrado quantas cores o aluno ganhou ao 

acertar, se o aluno errar irá mostrar uma mensagem de “Que pena, você cometeu algum 

engano” e em seguida as imagens voltarão para seus lugares iniciais, assim o aluno deverá 

colocar novamente as figuras em suas respectivas palavras. Na segunda fase o aluno poderá 

pintar as figuras mostradas na fase anterior. Na Figura 15, segue um exemplo da interface do 

jogo. 

 

 

Figura 15: Jogo Palavras e Desenhos.  

Fonte: ESCOLA GAMES (s.d). 
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4.1.16. Alfabeto com som em inglês 

 

“Alfabeto com som em inglês” é um jogo educativo pedagógico para alfabetização que 

ensina a pronuncia das letras do alfabeto no idioma inglês. No jogo é mostrado botões com as 

letras do alfabeto, o aluno deverá clicar para reproduzir o som da letra. O jogo se divide em 

três níveis, no primeiro nível o aluno deverá clicar nas letras para que o som da mesma seja 

reproduzido. Após clicar em todas as letras do alfabeto, irá aparecer um botão para passar 

para o próximo nível. No próximo nível, aparece um conjunto de quatro letras e um botão que 

ao ser clicado reproduz o som da letra que o aluno deverá clicar. No nível seguinte, irá 

aparecer um botão para ouvir a letra e uma caixa onde o aluno deverá digitar a letra do 

respectivo som reproduzido. Na Figura 16, segue um exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 16: Jogo Alfabeto com Som em Inglês.  

Fonte: EDUCA JOGOS (2011). 

 

 

4.1.17. Identifique as vogais 

  

“Identifique as vogais” é um jogo educativo pedagógico para a alfabetização, onde o 

aluno deverá associar as vogais com figuras. No irá aparecer uma figura com um quadro 

branco embaixo dela, e as cinco vogais na roda pé da tela do jogo, o aluno então deverá 

arrastar a vogal correspondente a inicial da figura até o quadro branco, se o aluno acertar 

aparecerá uma mensagem de “Acertou” e trocará para outra figura. Se o aluno errar aparecerá 

uma mensagem de “Errou”, e o aluno terá uma nova chance para associar a vogal correta. Na 

Figura 17, segue um exemplo da interface do jogo. 
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Figura 17: Jogo Identifique as Vogais.  

Fonte: EDUCA JOGOS (2011). 

 

 

4.1.18. Números - Vamos contar 

 

“Números – Vamos contar” é um jogo educativo pedagógico para a alfabetização que 

ensina a contas os números na ordem crescente. Na tela inicial terá cinco opções, onde o 

aluno poderá escolher se quer contar de: 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30, 1 a 40 e 1 a 50. Ao selecionar 

uma das opções, irá trocar de tela e nela irá estar os números embaralhados de acordo com a 

opção que o aluo selecionou. O aluno, então, deverá clicar nos números na ordem crescente, 

começando do 1 até o último número. Ao clicar no número, será reproduzido o som referente 

ao número, e o botão do número trocará de cor, mostrando que o mesmo já foi clicado. Se o 

aluno clicar em algum número que esteja fora da ordem, será reproduzido o som da palavra 

errado e não o som do número. Ao terminar a sequência irá aparecer um botão para voltar a 

tela inicial, onde o aluno poderá escolher até quanto quer contar. Na Figura 18, segue um 

exemplo da interface do jogo. 

 

 

Figura 18: Jogo Números Vamos Contar.  

Fonte: EDUCA JOGOS (2011).  
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4.1.19. Brincando com Ariê – Vocabulário em Francês 

 

“Brincando com Ariê – Vocabulário em Francês” é um jogo educativo pedagógico 

para a alfabetização de palavras em francês. O jogo é dividido em quatro atividades, sendo 

elas: de Colorir, da Memória, das Frutas e do Rio. No jogo de colorir o aluno poderá escolher 

entre dezesseis imagem para colorir, e terá dezessete opções de cores. Ao escolher a cor o 

nome da mesma irá aparecer embaixo, ao clicar em cima do nome da cor, será reproduzido o 

som da mesma, a qualquer momento o aluno poderá voltar à tela inicial clicando numa pedra 

em forma de toca, no canto esquerdo superior da tela do jogo. No jogo da memória o aluno 

deverá achar os pares iguais das figuras, quando o aluno encontra um par igual, será mostrado 

a palavra e reproduzirá o som da mesma. O aluno poderá voltar à tela inicial sem terminar o 

jogo da memória clicando na pedra em forma de toca, no canto superior esquerdo da tela do 

jogo. 

No jogo das frutas terá seis tipos de frutas diferentes, com três frutas de cada, e seis 

cestas com o nome correspondente a cada fruta. Ao clicar no nome, o aluno poderá ouvir o 

som da palavra. O aluno deverá colocar três frutas em suas respectivas cestas, correspondente 

ao nome. Se ele colocar na cesta errada a fruta volta para o seu local de origem. O aluno 

poderá voltar a tela inicial, sem terminar o jogo das frutas, clicando na pedra em forma de 

toca, no canto superior esquerdo da tela do jogo. No jogo do rio o aluno deverá ajudar “Ariê” 

(personagem do jogo) a atravessar o rio pulando sobre as pedras, porém em cima das pedras 

há algumas figuras e no lado direito da tela há palavras que devem ser associadas às figuras. 

Ao clicar nas palavras, são reproduzidos os sons das mesmas. Para associar as figuras com as 

palavras o aluno deverá clicar na figura em cima da pedra e arrastar até a palavra 

correspondente, se o aluno levar a figura até a palavra errada, a figura voltará para seu lugar 

de origem, se acertar, de acordo com que o aluno vai acertando vai liberando o caminho para 

que “Ariê” consiga se mover pelas pedras. O aluno poderá voltar à tela inicial sem terminar o 

jogo do rio clicando na pedra em forma de toca, no canto superior esquerdo da tela do jogo. 

As instruções do jogo são em português, mas todas as palavras escritas e pronunciadas 

enquanto o aluno joga são no idioma francês. Na Figura 19, segue um exemplo da interface 

do jogo. 
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Figura 19: Jogo Brincando com Ariê – Vocabulário em Francês.  

Fonte: BRINCANDO COM ARIÊ (s.d). 

 

 

4.1.20. Brincando com Ariê – Vocabulário em Inglês 

 

“Brincando com Ariê – Vocabulário em Inglês” é um jogo educativo pedagógico para 

a alfabetização que ensina palavras em inglês. O jogo é dividido em quatro atividades, sendo 

elas: Jogo de Colorir, Jogo da Memória, Jogo das Frutas e Jogo do Rio.  

No jogo de colorir o aluno poderá escolher entre dezesseis imagem para colorir, e terá 

dezessete opções de cores. Ao escolher a cor o nome da mesma irá aparecer embaixo, ao 

clicar em cima do nome da cor, será reproduzido o som da mesma. Quando o aluno enjoar de 

colorir o mesmo pode voltar na tela inicial clicando numa pedra em forma de toca, no canto 

esquerdo superior da tela do jogo. No jogo da memória o aluno deverá achar os pares iguais 

das figuras, quando o aluno encontra um par igual, o jogo mostrará a palavra e reproduzirá o 

som da mesma. O aluno poderá voltar à tela inicial sem terminar o jogo da memória, clicando 

na pedra em forma de toca, no canto superior esquerdo da tela do jogo. 

 No jogo das frutas terá seis tipos de frutas diferentes, com três frutas de cada, e seis 

cestas com o nome correspondente a cada fruta, ao clicar no nome o aluno poderá ouvir o som 

da palavra. O aluno deverá colocar as frutas corretamente nas cestas, se ele colocar na cesta 

errada a fruta volta para o seu local de origem. O aluno deverá colocar três frutas 

correspondente ao nome em cada cesta. O aluno poderá voltar à tela inicial sem terminar o 

jogo das frutas, clicando na pedra em forma de toca, no canto superior esquerdo da tela do 

jogo. 

No jogo do rio o aluno deverá ajudar “Ariê” (personagem do jogo) a atravessar o rio 

pulando sobre as pedras, porém em cima das pedras há algumas figuras e no lado direito da 

tela há palavras que devem ser associadas às figuras. Ao clicar nas palavras será reproduzido 
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os sons das mesmas, para associar as figuras com as palavras o aluno deverá clicar na figura 

em cima da pedra e arrastar até a palavra correspondente. Se o aluno levar a figura até a 

palavra errada, a figura voltará para o seu lugar de origem, se acertar, de acordo com que o 

aluno vai acertando será liberado o caminho para que “Ariê” consiga se mover pelas pedras. 

O aluno poderá voltar à tela inicial sem terminar o jogo do rio, clicando na pedra em forma de 

toca no canto, superior esquerdo da tela do jogo.  

As instruções do jogo são em português, mas todas as palavras escritas e pronunciadas 

enquanto o aluno joga são no idioma inglês. Na Figura 20, segue um exemplo da interface do 

jogo. 

 

 

Figura 20: Jogo Brincando com Ariê – Vocabulário em Inglês.  

Fonte: BRINCANDO COM ARIÊ (s.d). 

 

 

4.2. Contextualização 

 

O jogo “alfabeto com som” é similar ao projeto na parte de sons das letras do alfabeto 

no idioma português, porém, o mesmo só tem a função de ensinar o alfabeto e não de associar 

as letras às figuras. 

“Aprendendo o alfabeto” é similar ao projeto na parte de associação de figuras às 

letras, no idioma português. 

“Brincando e associando” é similar ao projeto na parte de associação de palavras e 

figuras, porém neste jogo há uma interação maior onde o aluno deverá escolher e associar 

corretamente. Já o projeto é semelhante a um treinamento, onde o aluno aprende as palavras 

através da demonstração de que tal figura tem a letra inicial ou no caso das letras com 

acentuações, possuem uma palavra com tal letra acentuada para associar. 
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“Silabas e figuras” é similar apenas na parte de associação de palavra e figura no 

idioma português, porém, nesse jogo o aluno deverá montar a palavra de acordo com a figura 

usando as silabas pré-definidas, o que não ocorre no projeto. 

O “abcdario” é semelhante ao projeto, pois o aluno poderá escolher qual letra quer 

aprender primeiro, porém se o mesmo começar da letra “A”, ele poderá ir jogando sem 

precisar escolher a letra, pois o mesmo vai passando sozinho. Já no projeto, o aluno precisará 

sempre escolher qual letra quer aprender, além disso, no jogo indicado o aluno precisa 

associar a letra com a figura, o que não ocorre no projeto, onde a associação é automática. 

Também, no jogo “abcdario” há (quanto) níveis o que não ocorre no projeto, sendo que no 

último nível aparece a figura e os espaços para serem preenchidos com as letras a fim de 

formar a palavra da figura. 

A semelhança do jogo “Letra Inicial” com o projeto, dá-se na associação de figuras e 

letras em português, onde o aluno deve escolher a primeira do nome da figura, o que não 

ocorre no projeto, pois a associação é “automática” e demonstrativa. 

A semelhança do jogo “Alfabeto de sabão” e o projeto dá-se no ensino das letras, pois 

quando o aluno aperta a tecla e a bolha estoura, o som da respectiva letra em português é 

reproduzida, o que acontece no projeto de forma um pouco diferente, quando o aluno clica na 

letra sai o som da mesma. 

O jogo “voo educativo” é similar ao projeto, pois ensina o alfabeto, silabas e números, 

em dois idiomas, sendo eles português e inglês, contendo instruções e som durante o jogo, 

porém o mesmo não possui associação de letras com figuras que ocorre no projeto. 

“Aprenda a contar” é um dos jogos mais similares ao projeto na quantidade de idiomas 

abordados nele, porém o mesmo ensina apenas os números em quatro idiomas, sendo eles 

inglês, português, espanhol e italiano, e o projeto ensina o alfabeto. 

O jogo “Ursinho aeiou” é semelhante pois o aluno deve escolher a vogal que quer 

aprender, e associa a mesma com a inicial de uma figura em português, assim ocorre no 

projeto, porém com todas as letras do alfabeto. 

O jogo do alfabeto é semelhante na parte de associação de letras e figuras no idioma 

português, o que ocorre no projeto de forma um pouco diferente, pois o aluno não precisa 

escolher a figura de acordo com a letra, pois a associação é automática. 

“Vogais e figuras com som” é semelhante na parte de associação e som das vogais 

com figuras no idioma português, onde o aluno deve fazer essa associação, porém no projeto a 

associação é automática. 
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O jogo “Coral didático” se assemelha ao projeto ao ensinar o alfabeto no idioma 

português, porém este jogo também ensina as cores, formas geométricas e números, esses três 

últimos não são abordados no projeto. 

“Animais em inglês” é semelhante ao projeto ao ensinar algumas palavras no idioma 

inglês, porém o mesmo possui uma segunda que é montar quebra cabeças, o que não ocorre 

no projeto. 

O “Alfabeto com som em inglês” é similar ao projeto na parte de sons das letras do 

alfabeto no idioma inglês, porém o mesmo só tem a função de ensinar o alfabeto, não 

associando as letras às figuras. 

“Identifique as vogais” é semelhante ao projeto ao usar figuras para associar com as 

vogais, porém o projeto ensina o alfabeto e faz associação automática. 

“Números – Vamos contar”, se assemelha com o projeto apenas na forma como os 

números são ensinados, basta clicar no número para ouvir o seu respectivo som, assim como 

no projeto basta clicar na letra para ouvir o seu respectivo som. 

“Brincando com Ariê Inglês e Francês”, esses dois jogos são iguais, o que muda é 

apenas o idioma abordado, Ariê Inglês aborda o idioma inglês, e Ariê Francês aborda o 

idioma francês, nele há diferentes atividades, como atividades de colorir, associação de letras 

e figuras, e etc. 

No próximo capitulo será abordado o Jogo Conhecendo o Alfabeto, no qual foi 

desenvolvido o jogo para apoiar e auxiliar crianças em fase de alfabetização. 
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5. CONHECENDO O ALFABETO 

 

A escolha do tema se iniciou na disciplina de Informática Educativa III, onde era 

necessário desenvolver um protótipo de aplicativo educacional. O projeto inicial desenvolvido 

durante a disciplina é um aplicativo que auxilia o aprendizado de fonemas das vogais em 

português. 

Posteriormente, optou-se por dar continuidade no trabalho do "Conhecendo o 

Alfabeto", um aplicativo que proporcione aos alunos uma forma de aprendizado diferente da 

convencional adotada em sala de aula, onde ele aprenda o alfabeto e fonemas de diferentes 

idiomas de forma sinestésica apenas jogando. O aluno poderia escolher em qual ordem 

reforçar o aprendizado das letras, em quais idiomas e associar sons das letras e fonemas a 

imagens e cores, tudo isto no tempo que preferir e repetindo quantas vezes considerar mais 

adequado para que o conteúdo seja fixado e seu aprendizado seja efetivo. 

Mabilde e Lima (2004) enfatizam que os jogos de alfabetização através da informática 

auxiliam extremamente a adaptação do código escrito através de atividades que desafiam o 

aluno e promovem o pensamento e o desenvolvimento da inteligência.  

Nesta proposta, o aplicativo deveria possuir recursos de multimídia: som, animação e 

texto, afinal, “a potencialidade da multimídia está diretamente relacionada à sua grande 

capacidade de estimulação” (HOOGEVEEN, 1997). A multimídia pode gerar respostas 

psicológicas em seus usuários, segundo Matias, Heemann e Santos (2001), como um maior 

nível de estimulação dos sentidos, no mínimo com relação aos sistemas áudio e visual; o nível 

de atenção, envolvimento e concentração é maior; estimula a emoção, afetando, por exemplo 

o humor; Lindstrom (1995) apud (MATIAS; HEEMANN; SANTOS, 2001) destacam 

características efetivas da multimídia, sendo elas a associação multissensorial; criatividade e 

experimentação; feedback e interação; flexibilidade e capacidade de alterações; informação 

dinâmica baseada no tempo. Ainda segundo os autores os estímulos sonoros e visuais, se 

combinados, atingem mais áreas do cérebro podendo alcançar uma resposta mais 

significativa, criando então, “uma experiência de informação multissensorial”. 

A metodologia adotada foi à execução de fases específicas aplicadas ao 

desenvolvimento do aplicativo educacional, consistindo em: levantamento de pesquisas 

bibliográficas, consultadas em artigos, livros e teses; levantamento de jogos similares ao 

projeto, dando ênfase as áreas de informática educativa, cognição, memória, tecnologia e 

gamificação, como primeira fase do projeto.  
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Em seguida, foi realizada uma pesquisa de imagens gratuitas a serem utilizadas no 

aplicativo, sendo estas analisadas após uma avaliação preliminar (descrita na seção 1).  

Para aplicar os questionários e o jogo após a implementação do mesmo foram 

escolhidas duas turmas, primeira série do ensino fundamental e terceira série do ensino 

fundamental, da Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz, a escolha da escola deu-se por 

possuir laboratório de informática, além de um corpo docente que permite que alunos da 

universidade apliquem seus trabalhos lá. A escolha das séries deu-se por o primeiro ano estar 

em fase alfabetização e o terceiro ano para fazer um comparativo dos resultados em alunos 

não alfabetizados e alfabetizados. 

O desenvolvimento da aplicação se deu utilizando o software gratuito Scratch (2014) e 

está apresentado na seção 2. Após sua finalização foi realizada avaliação de aceitação e 

utilidade do aplicativo na alfabetização (seção 3). 

 

 

 

5.1. PRÉ-AVALIAÇÃO DAS IMAGENS3 

 

 Com o intuito de identificar as melhores imagens a serem utilizadas no "Conhecendo o 

Alfabeto" foi elaborado um questionário com combinações de figuras contendo cores e estilos 

diferentes. A avaliação envolveu turmas do primeiro e terceiro ano do ensino fundamental I, 

da Escola Municipal Prof.ª Sarah Faria Braz na cidade de Santo Antônio de Pádua – RJ, sendo 

dezesseis alunos do primeiro ano e quatorze alunos do terceiro ano. 

Neste questionário foi perguntado aos alunos Idade, série, cor preferida, cor que não 

gosta, tom preferido, e se preferem imagens mais reais ou mais desenhadas. A partir da 

questão 5, eles escolheram a imagem mais bonita, feia ou mais legal em grupos de quatro 

figuras. Por fim, os alunos indicaram qual dentre duas imagens ele mais gostou em um par 

com a cor predominante igual. 

Esta estrutura buscou identificar coerência nas escolhas, ou seja, se as figuras 

escolhidas têm as cores preferidas ou não, se preferem imagens reais (fotografias) ou 

desenhadas, se esta opção se confirma. 

                                                           
3 Esta seção foi parcialmente publicada em (DELGADO, PAIVA; 2017) 
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O questionário aplicado está no Apêndice 1. A seguir estão apresentados os resultados 

obtidos com cada uma das imagens, separados por turma. Ressalta-se que as questões de 1 a 4 

foram para mapeamento de preferências, como mencionado. 

Segue abaixo algumas avaliações, por ser muito extenso o restante das avaliações 

segue no Apêndice IV. 

 

Figura 21: Imagens usadas na questão 5. 

 

  

Gráfico 1: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 5, lado direito, terceira série. 

 

Ao analisar o Gráfico 1, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 21 (Questão 5), 

a idade não influenciou muito nas escolhas. Na primeira série havia dois alunos a mais que na 

terceira, porém nenhum aluno do primeiro ano escolheu a maçã como figura mais legal e 

nenhuma criança da primeira serie escolheu a laranja como figura mais bonita. A figura da 

laranja foi escolhida entre as duas turmas como a mais feia; assim como a maçã foi escolhida 

por ambas as turmas como mais bonita e a melancia como mais legal. Pode-se concluir que 

nessa questão a idade e série não fizeram muita diferença nas respostas. 
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Figura 22: Imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 2: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 10, lado direito, terceira série. 

  

Ao analisar o Gráfico 6, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 26 (Questão 

10),  percebe-se que a turma do primeiro ano escolheu a figura do vestido e do telefone como 

as mais feias, já a turma do terceiro ano escolheu a figura do abacaxi como mais feia. A turma 

do primeiro ano escolheu a figura do coelho como a mais legal e a figura do telefone como a 

mais bonita, porém a turma do terceiro ano escolheu a figura do coelho como a mais bonita e 

a figura do vestido como a mais legal. 
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Figura 23: Imagens usadas na questão 14. 

 

  

Gráfico 3: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 14, lado direito, terceira série. 

  

Examinando o Gráfico 10, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 30 (Questão 

14), que foram apresentadas figuras cuja cor predominante é o marrom. A figura do cavalo foi 

escolhida como a mais bonita pelos alunos de ambas as turmas. A figura da mala foi escolhida 

como a mais feia pela turma do terceiro ano, já para a turma do primeiro ano ficou entre a 

mala e o barco, porém a figura do barco foi escolhida como a mais legal e para o terceiro ano 

foram as figuras do cavalo e do barco. 
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Figura 24: Imagens usadas na questão 15. 

 

  

Gráfico 4: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 15, lado direito, terceira série. 

 

Ao analisar o Gráfico 11, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 31 (Questão 

15), que foram apresentadas figuras cuja cor predominante é o verde, pode-se notar que a 

figura mais feia escolhida pelos alunos da turma do terceiro ano foi a lâmpada, na turma do 

primeiro ano a lâmpada também foi escolhida como a mais feia, porém a figura da lâmpada e 

do olho foram as escolhidas como as mais bonitas. A figura mais legal escolhida pelos alunos 

do primeiro e terceiro ano foi a melancia e a figura mais bonita escolhida pelos alunos do 

terceiro ano foi a tartaruga1. 
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Figura 25: Imagens usadas na questão 16. 

 

  

Gráfico 5: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 16, lado direito, terceira série.  

 

Considerando o Gráfico 12, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 32 (Questão 

16), que foram apresentadas figuras cuja cor predominante é o vermelho. Através dessa 

questão pode-se notar que há uma diferença muito grande entre as escolhas dos alunos da 

turma do primeiro e do terceiro ano. Nenhum aluno do terceiro ano escolheu a figura do imã 

como preferida, já na turma do primeiro ano, quatro alunos escolheram-na como preferida. Na 

turma do terceiro as figuras da maçã e a guitarra foram escolhidas igualmente como preferidas 

e no primeiro ano foi à figura da guitarra. 
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Figura 26: Imagens usadas na questão 17. 

 

  

Gráfico 6: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 17, lado direito, terceira série. 

  

Ao analisar o Gráfico 13, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 33 (Questão 

17), que foram utilizadas duas figuras da mesma cor sendo uma realista e a outra desenhada. 

Pode-se notar que as respostas dos alunos de ambas as turmas foram iguais, a figura do 

golfinho foi escolhida como preferida pela maioria dos alunos, e a figura da bússola foi 

escolhida apenas por dois alunos de cada turma como preferida. O golfinho é um animal 

conhecido pela maioria dos alunos e a bússola é um objeto que muitos alunos ainda não 

conhecem, sendo que alguns a confundiram com um tipo de relógio. 
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Figura 27: Imagens usadas na questão 18. 

 

  

Gráfico 7: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 18, lado direito, terceira série. 

  

Ao observar o Gráfico 14, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 34 (Questão 

18), a figura do limão que é mais realista e a da laranja que é mais desenhada. Os alunos do 

terceiro ano preferem a figura da laranja e os alunos do primeiro ano preferem a figura do 

limão. 
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Figura 28: Imagens usadas na questão 19. 

  

Gráfico 8: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 19, lado direito, terceira série. 

 

Ao examinar o Gráfico 15, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 35 (Questão 

19), que foram utilizadas duas figuras da cor marrom, sendo uma mais realista e a outra mais 

desenhada. Ao analisar os gráficos pode-se notar que a maioria dos alunos de ambas as turmas 

escolheram a figura do urso como preferida, e apenas dois alunos de cada turma escolheram a 

figura do violino como preferida. Como já mencionado, o violino é um instrumento musical 

menos popular, já o urso está sempre aparecendo em desenhos animados, pelúcias e é 

considerado um animal fofo. 
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Figura 29: Imagens usadas na questão 20. 

 

  

Gráfico 9: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 20, lado direito, terceira série. 

 

Ao analisar o Gráfico 16, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 36 (Questão 

20), que foram usadas duas figuras de tartarugas na cor verde, sendo a tartaruga 2 mais 

realista e a tartaruga 1 mais desenhada. Ao analisar os gráficos pode-se notar que ambas as 

turmas do primeiro e terceiro ano escolheram a tartaruga 2 como preferida. Este resultado é 

uma surpresa, pois a tartaruga 1, mais desenhada, possui traços parecidos com as tartarugas 

usadas em desenhos animados. 
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Figura 30: Imagens usadas questão 21. 

 

  

Gráfico 10: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 21, lado direito, terceira série. 

 

Ao considerar o Gráfico 17, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 37 

(Questão 21), que foram utilizadas figuras de cores vermelhas. Ao analisar os gráficos pode-

se notar que ambas as turmas do primeiro e terceiro ano escolheram a figura da maçã como 

preferida. 

 

  

Gráfico 11: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 04, lado direito, terceira série. 

  

Ao analisar o Gráfico 18, lado esquerdo e direito, referente à questão 4, pode-se notar 

que as meninas da primeira série preferem imagens mais desenhadas, enquanto as alunas do 
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terceiro ano ficaram divididas entre imagens mais realistas e desenhadas. Já os meninos de 

ambas as séries preferem imagens mais realistas. 

Uma vez realizada a análise comparativa das séries, chegou-se à conclusão de que a 

idade não é decisiva para a escolha de qual estilo de imagem utilizar, se desenho ou real. 

Diante disto, a seguir optou-se por destacar algumas imagens que aparecem em várias 

questões e verificar os possíveis indícios. 

 

Análise da figura da melancia: 

 

   

Figura 31: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 9.  

 

  

Gráfico 12: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 5, lado direito, primeira série na questão 9. 

 

O Gráfico 19 apresenta os resultados da avaliação da Figura 38, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à  Questão 9, na questão 5 a melancia foi escolhida 

como a figura mais legal, apenas dois alunos a escolheram como bonita e três alunos 

escolheram como feia. Já na questão 9, onde a figura da melancia está inserida em outro 

grupo de imagens, ela foi escolhida como bonita e legal por cinco alunos e três alunos a 

escolheram como feia, assim como na questão 5. Nestas questões pode-se notar que faz 

diferença o grupo que a figura está inserida.                    
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 Análise da figura da bússola: 

 

   

Figura 32: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 9.   

          

  

Gráfico 13: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 6, lado direito, primeira série na questão 9. 

 

O Gráfico 23 apresenta os resultados da avaliação da Figura 42, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à Questão 9, na questão 6, apenas quatro alunos 

escolheram a bússola como figura mais feia, já na questão 9, sete alunos a escolheram como 

feia, na questão 6 apenas um aluno escolheu a bússola como mais bonita e na questão 9 subiu 

para três alunos, e na questão 6 três alunos a escolheram como legal e na questão 9 o número 

de alunos que a escolheu caiu para dois.  

 

Ao considerar as respostas ao questionário de cada aluno individualmente, podem ser 

realizadas as seguintes análises: 

O aluno 01 da primeira série que gosta de amarelo e imagens desenhadas, achou o 

limão (amarelo, real) feio na questão 8. Na questão 12, entre figuras amarelas ele também 

acha o limão mais feio. 
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A aluna 02 da primeira série não tem coerência nas respostas, pois na questão 08 a 

mesma escolhe coelho (desenho) como figura legal e também como feia e prefere imagens 

desenhadas. 

A aluna 03 da primeira série que gosta de azul, imagens desenhadas e não gosta de 

vermelho, achou o golfinho (azul, desenho) feio na questão 08; Na questão 05 ela achou a 

maça (vermelha, desenho) bonita e na questão 11 ela achou a mesma maça feia. 

O aluno 04 da primeira série gosta de azul e imagem real acha a bussola (azul, real) 

feia na questão 09, porém a bussola é um objeto desconhecido para a maioria das crianças em 

fase de alfabetização. 

O aluno 05 da primeira série gosta de azul, imagens reais e não gosta de rosa, ele foi 

categórico nas escolhas, as figuras que ele acha bonita também são as que ele acha legal; Nas 

questões que apareciam figuras com cores azuis reais 06, 08 e 09, ele escolheu as figuras 

azuis e reais. Este aluno mostrou um diferencial com referência à bussola, pois o mesmo a 

conhece e a escolheu como bonita legal e que prefere em todas as questões que a mesma 

aparecia; Este aluno também escolheu a imagem do vestido (lilás, desenho) como feio na 

questão 06. 

O aluno 06 da primeira série gosta de azul, imagens desenhadas e não gosta de laranja, 

na questão 06 ele escolhe o golfinho (azul, desenho) como figura feia; Ele escolhe a bussola 

como legal nas questões 06 e 09. Ele também escolheu a imagem da laranja como feia na 

questão 05. 

A aluna 07 da primeira série gosta de rosa e imagens desenhadas, e escolhe vestido 

(lilás, desenho) como figura feia nas questões 06 e 10; 

A aluna 08 da primeira série gosta de rosa, imagens desenhadas e não gosta de azul, 

escolhe vestido (lilás, desenho) como figura bonita nas questões 06 e 10; Nas questões 06 e 

09 ela escolhe a bussola como imagem mais feia; 

A aluna 09 da primeira série gosta de rosa e imagens reais, escolheu vestido (lilás, 

desenho) como bonito na questão 06 e ignorou o mesmo na questão 10 não o escolhendo 

como bonito, feio ou legal; 

A aluna 10 da primeira série gosta de rosa, imagens desenhadas e não gosta de verde, 

escolheu vestido (lilás, desenho) como bonito na questão 06 e ignorou o mesmo na questão 10 

não o escolhendo como bonito, feio ou legal; Escolheu o jipe (verde, desenho) como legal na 

questão 06; 
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O aluno 11da primeira série gosta de verde, imagens reais e não gosta de vermelho, na 

questão 05 ele escolheu melancia (verde, real) como feia; escolheu jipe (verde, desenho) 

como figura bonita na questão 06. Na questão 11 onde o jipe aparece, ele o ignorou na 

questão e escolheu como bonita a maça (vermelho, desenho); 

O aluno 12 da primeira série gosta da verde, imagens reais e não gosta de azul, achou 

o jipe (verde, desenho) bonito nas questões 06 e 11; Na questão 05 ele escolhe a maça 

(vermelho, desenho) como bonita e na questão 11 ele escolhe a mesma maça como feia; 

O aluno 13 da primeira série gosta de vermelho, imagens reais e não gosta de laranja, 

escolheu a laranja (laranja, desenho) como imagem feia na questão 05; Escolheu maça 

(vermelho, desenho) como legal na questão 11 e ignorou a mesma maça na questão 05; 

A aluna 14 da primeira série gosta de vermelho, imagens desenhadas e não gosta de 

laranja, escolheu a maçã (vermelho, desenho) como bonita na questão 05 e como legal na 

questão 11; Escolheu a laranja (laranja, desenho) como legal na questão 05; 

A aluna 15 da primeira série gosta de vermelho e imagens desenhadas e não gosta de 

preto, escolheu maça (vermelho, desenho) como bonita nas questões 05 e 11; 

O aluno 16 da primeira série da primeira série gosta de vermelho e imagens reais, 

escolheu maça (vermelho, desenho) como feia nas questões 05 e 11; 

O aluno 17 da terceira série gosta de amarelo, imagens reais e não gosta de preto, acha 

o limão (amarelo, real) legal na questão 08; Nas questões 05 e 10 ele escolhe o abacaxi 

(laranja, desenho) como feio. 

A aluna 18 da terceira série gosta de amarelo, imagens reais e não gosta de preto, 

ignorou o limão (amarelo, real) na questão 08; Escolhe bussola como feia nas questões 06 e 

09; 

O aluno 19 da terceira série gosta de azul, imagens reais e não gosta de vermelho, na 

questão 06 ele achou o golfinho (azul, desenho) legal e a bussola (azul, real) feia; Na questão 

07 ele acha o violino (marrom, real) bonito e na questão 09 ele acha o mesmo violino feio; 

O aluno 20 da terceira série gosta de azul, imagens reais e não gosta de branco, acha o 

golfinho (azul, desenho) bonito na questão 06 e a bussola (azul, real) bonita na questão 09; 

O aluno 21 da terceira série gosta de azul, imagens desenhadas e não gosta de 

vermelho, acha o golfinho (azul, desenho) bonito na questão 06; acha o telefone (vermelho, 

real) feio na questão 07; acha a bussola (azul, real) feia na questão 09; 
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A aluna 22 da terceira série gosta de branco, imagens desenhadas e não gosta de preto, 

acha o coelho (branco e preto, desenho) bonito nas questões 08 e 10; Acha a zebra (branca e 

preta, desenho) bonita na questão 07; 

O aluno 23 da terceira série gosta de laranja, imagens reais e não gosta de preto, acha a 

laranja (laranja, desenho) feia na questão 05; acha o abacaxi (laranja, desenho) legal na 

questão 05; 

A aluna 24 da terceira série gosta de lilás, imagens desenhadas e não gosta de preto, 

acha o abacaxi (laranja, desenho) legal na questão 05 e acha o mesmo abacaxi feio na questão 

10; Acha o vestido (lilás, desenho) legal nas questões 06 e 10; Acha o violino (marrom, real) 

feio nas questões 07 e 09; Achou o xilofone (colorido, real) nas questões 08 e 09; 

O aluno 25 da terceira série gosta de preto, imagens reais e não gosta de cinza, acha a 

zebra (preta e branca, desenho) legal nas questões 07 e 11; Acha o coelho (preto e branco) 

bonito nas questões 08 e 10; 

A aluna 26 da terceira série gosta de rosa, imagens desenhadas e não gosta de azul, 

achou a bussola (azul, real) feia nas questões 06 e 09; Acha o vestido (lilás, desenho) legal nas 

questões 06 e 10; 

A aluna 27 da terceira série gosta de rosa, imagens reais e não gosta de azul, achou o 

vestido (lilás, desenho) legal nas questões 06 e 10; achou o peixe1(amarelo e azul, real) feio 

nas questões 08 e 11; 

A aluna 28 da terceira série gosta de rosa, imagens reais e não gosta preto, achou 

xilofone (colorido, real) legal nas questões 08 e 09; Achou vestido (lilás, desenho) bonito nas 

questões 06 e 10; 

O aluno 29 da terceira série gosta de verde, imagens reais e não gosta de preto, acha o 

telefone (vermelho, real) legal nas questões 07 e 10; Acha o xilofone (colorido, real) legal nas 

questões 08 e 09; Acha o peixe1 (amarelo e azul, real) feio nas questões 08 e 11; 

O aluno 30 da terceira série gosta de vermelho, imagens reais e não gosta de azul, 

achou a maçã (vermelho, desenho) bonita nas questões 05 e 11; achou o xilofone (colorido, 

real) feio na questão 08 e achou o mesmo xilofone legal na questão 09;  

 

A partir da análise dos questionários concluiu-se que a maioria dos alunos não foram 

coerentes em suas repostas, como por exemplo um aluno que gosta de verde, não escolheu 

uma figura com a cor predominante verde mais bonita ou mais legal, os mesmos escolheram 

as figuras que gostaram mais, independentemente da cor da figura ser a favorita dele ou não, 
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então optou-se por usar diferentes figuras de diferentes estilos e cores no jogo, com o intuito 

de agradar o maior número de alunos possíveis. 

 

 

5.2. DESENVOLVIMENTO 

 

Como o aplicativo foi desenvolvido em Scratch, uma plataforma que utiliza 

programação em blocos lógicos, além de sons e imagens, optou-se por realizar o levantamento 

preliminar de preferências de imagens e cores e partir para o desenvolvimento da aplicação. 

O Scratch (2014): 

 

É um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusets), foi idealizado por Mitchel Resnick e projetado 

especialmente para idades entre 8 e 16 anos, mas é usado por pessoas de todas as 

idades. O Scratch é usado em mais de 150 países, está disponível em mais de 40 

idiomas e é fornecido gratuitamente para os principais sistemas operacionais 

(Windows, Linux e Mac)”.  

 

Além do Scratch, todos os sons foram gravados pela autora utilizando o software 

gratuito “AudaCity” em formato MP3 e as imagens de fundo das telas do jogo foram criadas e 

editadas no software de edição de fotos o Photoshop Cs5. As imagens para ilustrar e fazer 

associação com as palavras foram retiradas do “Google Imagens” com a marcação no filtro, 

para a reutilização e modificação comercial. 

Para o “Conhecendo o Alfabeto” houve priorização na interface gráfica de modo que 

seja intuitivo para alunos em fase de alfabetização e do ensino fundamental I. 

Segundo Rocha e Baranauskas (2000), a evolução do conceito de interface “levou à 

inclusão dos aspectos cognitivos e emocionais do usuário durante a comunicação. Se visualiza 

uma interface como um lugar onde o contato entre duas entidades ocorre” e “a forma das 

interfaces reflete as qualidades físicas das partes na interação”. As mesmas autoras indicam 

que os mecanismos perceptuais, motores e de memória podem ser afetados durante a 

interação com o computador por causa de tipos de fontes de caracteres que afetam a 

legibilidade e a velocidade em que se lê a informação, além disso, as cores usadas na interface 

de um sistema ou jogo também podem influenciar a memória e percepção. 

Kulpa, Pinheiro e Silva (2011) dizem que “a cor é considerada o elemento visual da 

interface que influencia diretamente na qualidade da apresentação das informações 

transmitidas, desta forma, evidencia-se sua contribuição na usabilidade de uma interface 
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computacional de usuário”. As cores escolhidas para serem utilizadas na interface do 

aplicativo foram azul e verde claros, de forma que o azul é o céu e o verde a grama. Foi 

escolhido usar estas cores já que é voltado ao público infantil. Sabe-se que cada pessoa tem 

preferência por determinadas cores, o azul e o verde representam uma paisagem natural. E 

para contrastar com o azul claro, as letras são apresentadas na cor preta, para que o aluno 

tenha uma melhor visualização das mesmas.  

De modo a otimizar a apresentação do aplicativo, a seguir estão os detalhes das telas e 

também a programação elaborada. 

O aplicativo possui várias telas onde o aluno interage com o mesmo através do clique 

do mouse. No palco onde ficam todas as telas, ou seja, os planos de fundo. Há três comandos 

no plano de fundo (Figura 62), cada um desses comandos é responsável por uma interação, o 

primeiro e terceiro para trocar o plano de fundo, e o segundo para tocar determinado som 

quando trocar o plano de fundo para “fundo”: 

 

Figura 33: Programação para trocar plano de fundo. 

 

A tela inicial é simples, contendo um plano de fundo e um botão de inicialização 

"JOGAR" (Figura 63). Quando este botão for clicado aparece uma segunda tela, uma tela 

intermediária que mostra uma mensagem seguida de um áudio, como se deve proceder 

durante o aplicativo, ou seja, explicando o que se deve fazer para jogar. 
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Figura 34: Tela inicial do jogo. 

 

Programação do botão “Jogar” (Figura 64), há três comandos relacionados a esse 

botão, o primeiro comando significa que quando o botão “Jogar” for clicado muda o plano 

de fundo, os dois últimos são para esconder e mostrar o botão “Jogar” de acordo com o 

plano de fundo: 

 

 

Figura 35: Programação do botão iniciar. 

 

A interface do restante do aplicativo permite ao usuário navegar pelo mesmo de forma 

intuitiva, uma vez que é possível escolher qual letra quer aprender (dispostas no rodapé da 

Figura 65), em que idioma deseja (parte superior direita), na ordem em que quiser. Sendo 

assim, não é necessário explorar todas as letras em um idioma para depois passar para outro, 

além disto, todas essas ações podem ser repetidas quantas vezes o usuário considerar 

necessário, apenas utilizando o mouse. Há também dois botões “COMEÇAR” e 

“TERMINAR”, ao clicar botão “COMEÇAR” o aplicativo volta à sua primeira tela e, ao 

clicar no botão “TERMINAR” é exibida a tela final com informações dos autores. Outra 

facilidade é que estes botões “começar” e “terminar” permanecem visíveis em todas as telas 

intermediárias, e só somem quando utilizados pelo jogador. 
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Além disto, um grande ponto positivo do "Conhecendo o Alfabeto" é a liberdade dada 

ao usuário. Ele pode escolher as letras na sequência que desejar e trocar de idioma a qualquer 

momento, enriquecendo seu vocabulário. As opções de idioma estão sempre na tela, desta 

maneira, o jogador pode trocar de idioma quando desejar independe de trocar de letra. Está 

também visível na parte de cima das telas intermediárias a instrução de clicar na letra para 

ouvir a palavra. Para a mesma letra, porém em outro idioma, em alguns casos foi necessário o 

uso de palavra e figura diferente pelo motivo de que a tradução nem sempre utiliza a mesma 

inicial. 

 

Figura 36: Tela intermediária do jogo. 

 

Na programação do botão “Começar” (Figura 66), há apenas dois comandos 

associados, o primeiro serve para o botão aparecer quando o plano de fundo mudar para 

“fundo” e o segundo é para quando o botão for clicado, ele se esconde e o plano de fundo 

troca para a tela “Inicio”. 

 

Figura 37: Programação do botão começar. 

 

A instrução de “Escolha uma letra para começar” foi feita de forma que ela apenas 

aparece e desaparece de acordo com o plano de fundo, ou seja, quando o pano de fundo 

mudar para fundoG, esconda. 
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As letras que estão no rodapé da tela “fundo” foram programadas de forma 

semelhante. Os comandos (Figura 67) têm a mesma finalidade, no primeiro comando 

quando a letra é clicada, toca o som da letra clicada em português “se radio button=1” e 

troca para o fundo da respectiva letra, no segundo comando acontece a mesma coisa do 

primeiro porem o som sai em inglês “se radio button=2”, no terceiro comando o som sai em 

espanhol “se radio button=3”, e no quarto o som sai em francês “se radio button=4”. Os 

três comandos da (FIGURA 93) servem para mostrar ou esconder a letra quando trocar o 

plano de fundo. 

   

Figura 38: Programação troca fundo da letra. 

 

Em um exemplo de interação realizada com o clique na letra "A", no rodapé. A Figura 

68 mostra a interface com as variações de acentuação de acordo com os idiomas abordados, 

Ex: “A”, “Á”, “À”, “Â”, “Ã”. Também está presente a instrução “Clique nas letras para 

ouvir as palavras” com um alto-falante ao lado, que pode ser clicado para ouvir a instrução 

escrita: 

 

 

Figura 39: Tela do jogo na letra “A”. 
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A programação do alto-falante foi feita da seguinte forma (Figura 69): foi criada uma 

variável “som”; o primeiro comando da coluna da esquerda “se som=1” é para quando 

estiver mais de uma letra na tela, ex: “A, Á, Â, À, Ã”, vai tocar o áudio “Clique nas letras 

para ouvir as palavras”. Caso a variável tenha o valor 0, é para quando estiver apenas uma 

letra na tela ex: “B” o som irá sair “Clique na letra para ouvir a palavra”. Há ainda 

comandos para o auto falante esconder, o que ocorre quando há exibição do plano de fundo 

“Inicio” ou “fundofim”, nos demais planos o auto falante é exibido. 

 

 

Figura 40: Programação do alto-falante. 

 

A instrução de “Clique na letra para ouvir a palavra” foi feita de forma que, se há 

apenas uma letra na tela, um áudio com a instrução no singular é iniciado, se há mais de uma 

letra na tela a instrução se apresentar no plural “Clique nas letras para ouvir as palavras”. 

Para isto, foi criada uma variável “som”, com os valores 0 para singular e 1 para plural. Há 

também os comandos de quando a instrução deve aparecer ou desaparecer (Figura 70): 

 

 

Figura 41: Programação do “Clique na letra para ouvir a palavra”. 
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Quando está selecionado o idioma Português e a letra A é clicada, aparece a palavra 

“Abacaxi” seguida da imagem representativa (Figura 71).  

 

 

Figura 42: Jogo em funcionamento, idioma português. 

 

 No momento no qual o idioma é alterado, por exemplo para Espanhol (canto superior 

direito, Figura 72), aparece a palavra “Araña” seguida da imagem. 

 

 

Figura 43: Jogo em funcionamento, idioma espanhol. 

 

A programação de todas as letras dentro das suas respectivas telas foi feita de forma 

semelhante, as únicas diferenças são relativas à palavra e imagem que aparecem quando a 

letra é clicada, pois isto depende do idioma selecionado. Como pode ser visto na Figura 73, 

a variação está nas linhas 4, 5, 10 e 11. Mostrar ou não a letra está vinculado ao plano de 

fundo. 
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Figura 44: Programação letra “A”.       

  

No caso do abacaxi, quando o idioma português está selecionado (radio button = 1) e 

o usuário clica na letra aparece uma imagem (linha 3), além disto foi determinado que o som 

vai ser tocado (linha 4) e que a palavra vai ser exibida por 3 segundos (linha 5). 

Na programação do botão “Terminar”, há três comandos associados (Figura 74), o 

primeiro serve para o botão aparecer quando o plano de fundo mudar para “fundo”, o 

segundo é para quando o botão for clicado, ele se esconde e o plano de fundo, troca para a 

tela “fundofim”, o terceiro comando é para o botão “Terminar” se esconder quando o plano 

de fundo trocar para “Inicio”: 

 

 

Figura 45: Programação botão “Terminar”. 

 

 O plano de fundo aqui denominado “fundofim” (Figura 75) contém apenas as 

informações dos autores e é exibido ao clicar no botão TERMINAR. 
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Figura 46: Tela final do jogo. 

 

 

5.3. AVALIAÇÃO DO USO 

 

Os testes do aplicativo foram realizados durante sua programação, uma vez que era 

necessário ver se os comandos estavam funcionando corretamente, no entanto, além destes, 

é importante verificar a opinião de usuários reais. Com esta finalidade foram convidados 

quinze alunos da primeira série e treze alunos da terceira série para opinar. 

Cada aluno jogou cerca de dez minutos, um tempo relativamente curto, pois os 

computadores da escola não possuíam caixas de som ou fone de ouvido, então o aplicativo 

teve de ser aplicado em dois notebooks. A seguir estão apresentadas as respostas às questões 

que foram solicitadas a cada aluno após o período de utilização do aplicativo. Na seção 3.1 

estão as opiniões e itens de mapeamento do público, em 3.2 estão os dados relativos ao 

conhecimento prévio e o conhecimento adquirido com a utilização do aplicativo. 

 

 

5.3.1. Mapeamento do Público e Opiniões em relação ao "Conhecendo o Alfabeto" 

 

Apenas um aluno de cada série teve contato com outro idioma, algo raro, conforme 

já ressaltado neste trabalho. Do mesmo modo, apenas um aluno de cada série não achou fácil 

jogar e indicou que não gostou do visual do aplicativo.  

Em ambas as séries a maioria dos alunos aprenderam algo novo com o aplicativo, 

como pode ser visto no Gráfico 43, lado esquerdo, assim como teve aumentado seu interesse 

por outros idiomas Gráfico 43 lado direito. 
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Gráfico 14: Lado esquerdo, aluno aprendeu algo novo, lado direito interesse em idioma. 

 

Quando pedido que opinassem, todos os alunos da primeira série acham que o 

aplicativo ajuda no aprendizado do alfabeto em outros idiomas de forma divertida e apenas 

um aluno da terceira série acha que o aplicativo é apenas um momento de diversão durante a 

aula (Gráfico 44). 

 

 

Gráfico 15: Opinião alunos sobre o jogo ser para aprendizado ou diversão. 

 

Com relação ao tempo que os alunos jogaramogado, oito alunos de ambas as séries 

disseram que deu tempo de aprender o suficiente e queriam jogar de novo. Na primeira serie 

sete alunos disseram que não deu tempo de aprender tudo o que queriam, e cinco alunos da 

terceira série disseram que não deu tempo de aprender tudo o que queria (Gráfico 45). 
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Gráfico 16: Opinião sobre tempo do jogo. 

 

Perguntados sobre a inclusão do aplicativo na sala de aula, apenas um aluno da 

primeira série disse que não gostaria (Gráfico 46). 

 

 

Gráfico 17: Opinião sobre jogar durante as aulas. 

 

Ao decorrer do aplicativo foi percebido que os alunos tentaram utilizar o teclado para 

selecionar as letras que queriam conhecer, percebendo isso, após a aplicação do aplicativo foi 

incluído no mesmo a seleção das letras também pelo teclado. 

 

 

5.3.2. Conhecimento Prévio x Conhecimento Adquirido 

 

Como forma preliminar de avaliação do aprendizado decorrente do uso do aplicativo, 

optou-se por apresentar algumas questões de conhecimento nos idiomas e os resultados estão 

descritos a seguir. 

Em todas as questões os alunos deviam marcar V para verdadeiro e F para falso no 

teste preliminar (gráficos do lado esquerdo) e deveriam escolher a palavra correta no teste pós 
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utilização do aplicativo (gráficos do lado direito). Ressalta-se que apenas dois alunos, sendo 

um de cada série já havia tido contato com outro idioma. 

O Gráfico 47 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 1), e após 

lado direito (Questão 1) a aplicação do jogo.  Pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas as séries aumentaram. Na primeira série de nove respostas 

corretas subiu para doze após o aplicativo, e na terceira série de sete respostas corretas subiu 

para doze após o aplicativo.  

 

  

Gráfico 18: Lado esquerdo, maçã pré-jogo, lado direito maçã pós-jogo. 

 

O Gráfico 48 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 2), e após 

lado direito (Questão 2) a aplicação do jogo. Pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos da primeira série aumentaram. Na questão pré aplicativo doze alunos da 

primeira série afirmaram que a palavra Estrela se escreve Estreña em espanhol, e na questão 

pós aplicativo, esse número caiu para cinco. Na terceira série na questão de pré aplicativo 

nove alunos afirmaram que a palavra Estrela se escreve Estreña em espanhol e na questão de 

pós aplicativo esse número caiu para sete. 

 

  

Gráfico 19: Lado esquerdo, estrela pré-jogo, lado direito, estrela pós-jogo. 
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O Gráfico 49 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 3), e após 

lado direito (Questão 3) a aplicação do jogo. pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas séries aumentaram. Na questão 2 pré-aplicativo doze alunos da 

primeira série afirmaram que a palavra Porco se escreve Pig em inglês, e na questão pós 

aplicativo esse número aumentou para treze. Na terceira série na questão de pré-aplicativo 

nove alunos afirmaram que a palavra Porco se escreve Pig em inglês e na questão de pós-

aplicativo esse número aumentou dez. 

 

  

Gráfico 20: Lado esquerdo, porco pré-jogo, lado direito porco pós-jogo. 

 

O Gráfico 50 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 4), e após 

lado direito (Questão 4) a aplicação do jogo.  pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas séries aumentaram. Na questão 4 pré-aplicativo dez alunos da 

primeira série afirmaram que a palavra Porta se escreve Puerta em francês, e na questão pós-

aplicativo esse número diminuiu para nove. Na terceira série na questão de pré-aplicativo dez 

alunos afirmaram que a palavra Porta se escreve Puerta em francês e na questão de pós 

aplicativo esse número caiu para seis. 
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Gráfico 21: Lado esquerdo, porta pré-jogo, lado direito, porta pós-jogo. 

 

O Gráfico 51 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 5), e após 

lado direito (Questão 5) a aplicação do jogo. pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas séries diminuíram. Na questão 5 pré-aplicativo treze alunos da 

primeira série afirmaram que a palavra Martelo se escreve Marteau em francês, e na questão 

pós-aplicativo esse número diminuiu para oito. Na terceira série na questão de pré-aplicativo 

sete alunos afirmaram que a palavra Martelo se escreve Marteau em francês e na questão de 

pós aplicativo esse número caiu para quatro. 

 

 

Gráfico 22: Lado esquerdo, martelo pré-jogo, lado direito, martelo pós-jogo. 

 

O Gráfico 52 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 6), e após 

lado direito (Questão 6) a aplicação do jogo. pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos da primeira série diminuíram e da terceira série aumentaram. Na questão 6 

pré-aplicativo onze alunos da primeira série afirmaram que a palavra Sapato se escreve 

Zapato em espanhol, e na questão pós-aplicativo esse número diminuiu para dez. Na terceira 

série na questão de pré-aplicativo sete alunos afirmaram que a palavra Sapato se escreve 

Zapato em espanhol e na questão de pós aplicativo esse número aumentou para dez. 
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Gráfico 23: Lado esquerdo, sapato pré-jogo lado direito, sapato pós-jogo. 

 

O Gráfico 53 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 7), e após 

lado direito (Questão 7) a aplicação do jogo. pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos da primeira série diminuíram e da terceira série aumentaram. Na questão 7 

pré-aplicativo oito alunos da primeira série afirmaram que a palavra Cavalo se escreve 

Cavallo em inglês, e na questão pós-aplicativo esse número aumentou para onze. Na terceira 

série na questão de pré-aplicativo dez alunos afirmaram que a palavra Cavalo se escreve 

Cavallo em inglês e na questão de pós aplicativo, esse número diminuiu para seis. 

 

  

Gráfico 24: Lado esquerdo, cavalo pré-jogo, lado direito cavalo pós-jogo. 

 

O Gráfico 54 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 8), e após 

lado direito (Questão 8) a aplicação do jogo. Pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas as séries aumentaram. Na questão 8 pré-aplicativo nove alunos 

da primeira série afirmaram que a palavra Uva se escreve Ufa em espanhol, e na questão pós-

aplicativo esse número diminuiu para sete. Na terceira série na questão de pré-aplicativo dez 
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alunos afirmaram que a palavra Uva se escreve Ufa em espanhol e na questão de pós 

aplicativo esse número diminuiu para seis. 

 

  

Gráfico 25: Lado esquerdo, uva pré-jogo, lado direito, uva pós-jogo. 

 

O Gráfico 55 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 9), e após 

lado direito (Questão 9) a aplicação do jogo, pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas as séries aumentaram. Na questão 9 pré-aplicativo dez alunos da 

primeira série afirmaram que a palavra Vaca se escreve Vache em francês, e na questão pós-

aplicativo esse número aumentou para quatorze. Na terceira série na questão de pré-aplicativo 

oito alunos afirmaram que a palavra Vaca se escreve Vache em francês e na questão de pós-

aplicativo esse número aumentou para onze. 

 

  

Gráfico 26: Lado esquerdo, vaca pré-jogo, lado direito, vaca pós-jogo. 

 

O Gráfico 56 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 10), e após 

lado direito (Questão 10) a aplicação do jogo, pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos de ambas as séries diminuíram. Na questão 10 pré-aplicativo nove alunos 

da primeira série afirmaram que a palavra Peixe se escreve Fish em inglês, e na questão pós-
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aplicativo esse número diminuiu para cinco. Na terceira série na questão de pré-aplicativo oito 

alunos afirmaram que a palavra Peixe se escreve Fish em inglês e na questão de pós aplicativo 

esse número diminuiu para seis. 

 

  

Gráfico 27: Lado esquerdo, peixe pré-jogo, lado direito, peixe pós-jogo. 

 

O Gráfico 57 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 11), e após 

lado direito (Questão 11) a aplicação do jogo, pode-se afirmar que após jogar as respostas 

corretas dos alunos da primeira série diminuíram e da terceira série aumentaram. Na questão 

11 pré-aplicativo onze alunos da primeira série afirmaram que a palavra Formiga se escreve 

Hormiga em espanhol, e na questão pós-aplicativo esse número diminuiu para sete. Na 

terceira série na questão de pré-aplicativo nove alunos afirmaram que a palavra Formiga se 

escreve Hormiga em espanhol e na questão de pós aplicativo esse número aumentou para 

onze. 

 

  

Gráfico 28: Lado esquerdo, formiga pré-jogo, lado direito, formiga pós-jogo. 

 

O Gráfico 58 apresenta respostas dos alunos antes, lado esquerdo (Questão 12), e após 

lado direito (Questão 12) a aplicação do jogo, pode-se afirmar que após jogar as respostas 
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corretas dos alunos da primeira série aumentaram e da terceira série se manteve igual. Na 

questão 12, pré-aplicativo dez alunos da primeira série afirmaram que a palavra Caminhão se 

escreve Camione em francês, e na questão pós-aplicativo esse número diminuiu para nove. Na 

terceira série na questão de pré-aplicativo onze alunos afirmaram que a palavra Formiga se 

escreve Caminhão se escreve Camione em francês e na questão de pós aplicativo esse número 

se manteve em onze. 

 

  

Gráfico 29: Lado esquerdo, caminhão pré-jogo, lado direito caminhão pós-jogo. 

 

O comparativo feito entre pré e pós jogo visando verificar a aprendizagem dos alunos, 

levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos e o tempo de jogo que foi pouco, 

foi relativamente bom, em algumas questões houve uma grande melhoria, em outras nem 

tanto, notou-se também que os melhores resultados foram dos alunos da primeira série, o que 

foi uma surpresa, uma vez que alunos do terceiro ano, já estão de certa forma alfabetizados. 

Os alunos também fizeram um pouco de confusão com a grafia entre um idioma e outro, 

escolhendo na maioria das vezes as grafias que se assemelham com a grafia da língua 

portuguesa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um jogo educacional que apoie o 

aprendizado do alfabeto e palavras em quatro idiomas, sendo eles Português, Inglês, Espanhol 

e Francês, de forma lúdica, para pessoas em fase de alfabetização. 

O primeiro passo foi pesquisar jogos educativos semelhantes ao aplicativo proposto 

neste trabalho. Após, foram pesquisadas imagens que pudessem ser utilizadas no aplicativo 

para representar as palavras usadas no mesmo em cada um dos quatro idiomas. 

Antes do desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas sobre jogos,  

gamificação, alfabetização, aprendizado de idiomas, aprendizagem, atenção, sinestesia, 

cinestesia, cognição e memoria, imagem, percepção e sensação, multimídia. 

Para a implementação do aplicativo foi usado o software Scratch®, o qual requer 

programação em blocos, as imagens de fundo foram criadas pela autora, com exceção da 

imagem de fundo da tela inicial. Esta última foi retirada do endereço 

https://openclipart.org/detail/231006/fairytale-fantasy-castle-landscape. Os resultados do 

questionário I sobre as imagens, foram inconclusos, uma vez que o aluno escolhia a imagem 

que mais lhe agradava, independentemente se a mesma possuísse uma cor que ele não 

gostava. 

Na avaliação de usabilidade, a maioria dos alunos gostou do visual, assim como achou 

fácil de usar e entendeu o aplicativo. 

Os resultados de conhecimento prévio foram importantes para identificar a deficiência 

no aprendizado de outros idiomas. Apenas dois alunos já tinham contato com outro idioma. 

Foi feito um comparativo entre o conhecimento prévio e o conhecimento pós 

aplicativo, para ver se os alunos realmente aprenderam e os resultados indicam contribuições 

importantes. Neste trabalho o aplicativo é apresentado apenas em versão para ser utilizado em 

computadores, futuramente pretende-se ampliar a plataforma, onde o mesmo possa ser 

utilizado em tablets e celulares, uma vez que a maioria das famílias possuem um celular capaz 

de rodar o aplicativo. Pretende-se também incluir LIBRAS, para que possa abranger também 

alunos surdos e que alunos não surdos tenham a possibilidade de “aprender” um pouco da 

linguagem de sinais. 

Este trabalho foi apresentado em duas vertentes no Seminário de Pesquisa 

Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e Tecnologias em Educação 
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Matemática na cidade de Santo Antônio de Pádua no ano de 2016 (DELGADO; PAIVA, 

2016), a primeira tendo como título Aplicativo Educacional: apoio a alfabetização e 

aprendizado de idiomas, enquanto a segunda foi Abordagem Sinestésica no Planejamento de 

um Aplicativo Educacional, para o Grupo de Trabalho (Grupo TEC). (DELGADO; PAIVA, 

2016) 

Uma descrição parcial deste trabalho também foi publicada no Caderno ANPAE, no 

VI Seminário Estadual da ANPAE-RJ, XIII Encontro Regional da ANFOPE em 2017 com o 

título de Aplicativo Educacional para apoio a Alfabetização. (DELGADO; PAIVA, 2017) 

Este trabalho também recebeu Menção Honrosa na apresentação realizada no 

NEUROEDU – IV Encontro sobre Neurociências da Educação na Faculdade de Ciências 

Médicas, UNICAMP em 2017, com o título Conhecendo o Alfabeto: sinestesia e fase de 

alfabetização. (DELGADO; PAIVA, 2017) 
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APÊNDICE I  
 

Questionário I 

 

Instituição de Ensino:    

Série:     

Idade:   

Sexo: M( )  F( )    

Data:    

Cidade: 

 

1-Qual sua cor favorita? _______________ 

2-Qual o tom preferido? _______________ 

3-Qual cor menos gosta? _______________ 

4- Você prefere figuras mais real ou mais desenhada? _______________ 

 

5a- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( )  

Qual destas figuras você acha mais feia? ( )  

Qual destas figuras você acha mais legal? ( )  

 

6a- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( )  

Qual destas figuras você acha mais feia? ( )  

Qual destas figuras você acha mais legal? ( )  

 

7a-Observe as imagens: 

Qual destas Imagens você acha mais bonita? ( )  

Qual destas Imagens você acha mais feia? ( )  

Qual destas Imagens você acha mais legal? ( )  

 

8a- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( )  

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

9a- Observe as figuras: 
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Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

10a- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

11a- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

12c- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

13c- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

14c- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

15c- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você acha mais bonita? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais feia? ( ) 

Qual destas figuras você acha mais legal? ( ) 

 

16c- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 
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17rc- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 

 

18rc- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 

 

19rc- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 

 

20rc- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 

 

21rc- Observe as figuras: 

Qual destas figuras você prefere? ( ) 
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APÊNDICE II 

 

Questionário de avaliação do jogo didático “Conhecendo o alfabeto” 

 

Instituição de Ensino:     Série:     Idade:   

Sexo: M ( ) F ( )      Data:   Cidade: 

Já teve contato com outro idioma? 

( ) Não  ( ) Sim. Qual? ___________________ Por quanto tempo:____ Onde? ______ 

 

 

SONDAGEM DE CONHECIMENTO PRÉVIO 

Marque V para Verdadeiro ou F para Falso: 

 

1) Maçã em Inglês é Apple ( ); 

2) Estrela em Espanhol é Estreña ( ); 

3) Porco em Inglês é Pig ( ); 

4) Porta em Francês é Puerta ( ); 

5) Martelo em Francês é Marteau ( ); 

6) Sapato em Espanhol é Zapato ( ); 

7) Cavalo em Inglês é Cavallo ( ); 

8) Uva em Espanhol é Ufa ( ); 

9) Vaca em Francês é Vache ( ); 

10) Peixe em inglês é Fish ( ); 

11) Formiga em espanhol é Hormiga ( ); 

12) Caminhão em francês é Camione ( ); 
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VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM E USABILIDADE 

 

Usabilidade: 

Sobre o jogo utilizado, responda: 

1) É fácil jogar? ( ) Sim ( ) Não 

2) Você teve alguma dificuldade em utilizar o jogo? 

( ) Não  ( ) Sim. Qual? ___________________ 

3) O que você achou do visual do jogo?  

( ) muito legal ( ) gostei, mas pode melhorar ( ) não gostei  

4) Você aprendeu algo novo com o jogo? ( ) Sim ( ) Não  

5) O uso do jogo aumentou seu interesse em aprender outros idiomas? ( ) Sim ( ) Não  

6) Na sua opinião:  

( ) o jogo é apenas um momento de diversão durante a aula.  

( ) o jogo ajuda no aprendizado do alfabeto em outros idiomas, de forma divertida.  

7) Sobre o tempo do jogo:  

( ) deu tempo de aprender o suficiente, e queria jogar de novo.  

( ) não deu tempo de aprender tudo o que queria.  

8) Gostaria de jogar este jogo durante as aulas?  

( ) Sim ( ) Não  

9) Sugestões, dúvidas, críticas, etc. 

__________________________________ 

 

 

Pós-Jogo: Marque as alternativas corretas: 

1) Como se escreve MAÇÃ em inglês? 

( ) Apple ( ) Egg 

2) Como se escreve ESTRELA em espanhol? 

( ) Estrella ( ) Estrenã 

3) Como se escreve PORCO em inglês? 

( ) Mouse ( ) Pig 

4) Como se escreve PORTA em Francês? 

( ) Porte ( ) Puerta 

5) Como se escreve MARTELO em Francês? 

( ) Martello ( ) Marteau 

6) Como se escreve SAPATO em Espanhol? 

( ) Zapato ( ) Shoe 
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7) Como se escreve CAVALO em Inglês? 

( ) Cavallo ( ) Horse 

8) Como se escreve UVA em Espanhol? 

( ) Uva  ( ) Ufa 

9) Como se escreve VACA em Francês? 

( ) Cow  ( ) Vache 

10) Como se escreve PEIXE em Inglês? 

( ) Fish  ( )Pish 

11) Como se escreve FORMIGA em Espanhol? 

( ) Fourmi ( )Hormiga 

12) Como se escreve CAMINHÃO em francês? 

( ) Camion ( ) Camione 
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APÊNDICE III 

 

Manual do aplicativo “Conhecendo o Alfabeto” 

 

Apresentação: 

O jogo Aprendendo o Alfabeto consiste em um jogo para educação infantil, que visa auxiliar 

alunos do ensino fundamental I que estão em fase de alfabetização, o jogo pretende que esses 

alunos tenham um “primeiro” contato com o alfabeto e seus fonemas em quatro idiomas de 

forma lúdica e interativa. 

 

Sobre o Produto: 

O jogo Aprendendo o Alfabeto é um jogo para auxiliar crianças na aprendizagem do alfabeto 

e palavras em outros idiomas alem do Português, acentos e fonética dos acentos. 

 

Conferindo sua aquisição: 

O produto é composto de um arquivo executável.swf, que roda no programa Adobe Flash 

Player 11. 

 

Licença de uso: 

O jogo Conhecendo o Alfabeto é um software gratuito, podendo qualquer usuário instá-lo e 

jogar não havendo custos para adquirir o software. 

 

Contato com o autor: 

Autora: Rafaela Marchito Delgado 

Orientador: Daniel Costa de Paiva 

E-mail: marchitorafa@gmail.com / profdanielpaiva@gmail.com 

 

Instalação: 

Para jogar só precisa abrir o arquivo em swf no Adobe Flash Player 11. 

 

Convenções utilizadas: 

O jogo depende totalmente do mouse, não sendo necessária a utilização do teclado para jogar. 

 

mailto:marchitorafa@gmail.com
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Mouse: 

O mouse é dispositivo mais importante do jogo, pois ele realiza todas as funções do jogo. 

 

Som: 

O jogo consiste na combinação de palavras e sons, então é preferência que jogue usando um 

fone de ouvindo ou que o computador possua uma caixa de som.  

 

Como jogar: 

Ao abrir o jogo, aparece a tela inicial: 

 

 

Nesta tela está presente o botão iniciar, que é responsável pelo início do jogo. Ao clicar nesse 

botão aparece outra tela, a tela intermediária: 

 

 

 

Ao abrir a tela, reproduz a informação que está escrita no meio da tela. No canto superior 

esquerdo da tela estão os botões Começar e Terminar, ao clicar no botão Começar, o jogo 

volta para sua tela inicial, ao clicar no botão Terminar aparece a tela final do jogo com 

informações sobre o autor e há também o botão começar, que permite voltar a tela inicial do 

jogo: 
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Na parte superior direita da tela intermediária há os idiomas, pode-se marcar qual idioma que 

aprender, a troca de idioma a qualquer momento do jogo: 

 

 

A parte inferior da tela intermediária estão todas as letras do alfabeto, deve-se clicar em uma 

delas, ao clicar por exemplo na letra A reproduz o som da respectiva letra e aparece uma tela 

com a letra A e suas variações: 

 

 

Nesta tela há uma informação dizendo para clicar nas letras para ouvir as palavras, ao lado 

dessa informação há um alto falante, onde pode-se clicar para ouvir o que está escrito. Ao 

clicar em qualquer letra A aparece uma palavra seguida de seu som e de uma figura que a 

represente de acordo com o idioma que está selecionado: 
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Ao trocar de idioma, por exemplo o Espanhol, o som reproduzido e a palavra trocam para o 

idioma Espanhol: 

 

 

A letra cuja variação não possui em um determinado idioma, no caso do idioma inglês que 

não possui assentos em sua gramática, aparece a informação escrita seguida do áudio em 

português que não possui variação da letra no idioma selecionado: 

 

 

 

Pode-se trocar de letra a qualquer momento, basta apenas clicar em uma das letras na parte 

inferior da tela, exemplo clicar na letra Q: 
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Como a letra Q não possui nenhuma variação, aparece só ela na tela. 

 

Todo o jogo é um processo de repetição e troca de idiomas e letras, segue abaixo alguns 

exemplos em cada idioma: 

 

Letra Q, idioma Inglês: 

 

 

Letra H idioma Francês: 

 

 

 

 



118 
 

 
 

Letra T idioma Português: 

 

 

Letra M idioma Espanhol: 

 

 

Como descrito acima, o jogo pode ser repetido quantas vezes o usuário necessitar. 
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APÊNDICE IV 

 

 

Figura 47: Imagens usadas na questão 6. 

 

  

Gráfico 30: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 6, lado direito, terceira série. 

 

Ao analisar o Gráfico 2, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 22 (Questão 6), 

pode-se notar uma grande diferença entre as escolhas das crianças da turma do primeiro e do 

terceiro ano. A figura do vestido foi escolhida como a mais feia pelas crianças da primeira 

série, e figura da bússola escolhida como a mais feia pelas crianças da terceira série. Já o 

golfinho foi escolhido como a figura mais bonita e não foi escolhido por nenhuma criança 

como figura feia, diferente das crianças do primeiro ano em que quatro delas escolheram a 

figura do golfinho como mais feia. Pode-se concluir através dos gráficos que idade e série 

influenciaram nas escolhas. 
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Figura 48: Imagens usadas na questão 7. 

 

  

Gráfico 31: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 7, lado direito, terceira série. 

 

Ao observar gráfico 3, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 23 (Questão 7),  

nota-se que a zebra foi escolhida como a figura mais bonita por ambas as turmas. Na turma do 

terceiro ano as crianças escolheram o violino como o mais legal, porém na turma do primeiro 

ano o número de crianças que acharam a figura do violino legal e feia é bem próximo. A 

figura do telefone não foi citada nenhuma vez como feia pelas crianças do primeiro ano e a 

figura do galo não foi citada nenhuma vez como bonita pelas crianças do terceiro ano; 

É interessante observar que o galo é um animal conhecido das crianças, já o violino é 

um instrumento musical a que poucas pessoas têm acesso, essa seria a explicação para que as 

crianças do terceiro ano escolhessem o galo como figura mais feia e o violino como figura 

mais legal. 
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Figura 49: Imagens usadas na questão 8. 

 

  

Gráfico 32: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 8, lado direito, terceira série. 

  

Ao considerar o Gráfico 4, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 24 (Questão 

8), pode-se notar que as crianças do primeiro ano escolheram a figura do xilofone e a do peixe 

1 como as figuras mais legais, a turma do terceiro ano também escolheu o xilofone como 

figura mais legal, porém escolheram a figura do peixe 1 como a mais feia. Para as crianças da 

primeira série as figuras do limão e do coelho foram escolhidas como as mais feias, porém a 

figura do coelho foi escolhida como a mais bonita por essa turma. Já o terceiro ano escolheu a 

figura do coelho como mais bonita e nenhuma criança escolheu a mesma como feia. 
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Figura 50: Imagens usadas na questão 9. 

 

  

Gráfico 33: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 9, lado direito, terceira série. 

 

Ao examinar o gráfico 5, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 25 (Questão 

9), pode-se notar que houve uma grande diferença na escolha da figura mais bonita entre as 

turmas. Os alunos do primeiro ano escolheram a figura do xilofone, enquanto os alunos do 

terceiro ano escolheram a figura da melancia como mais bonita. Porém os alunos do terceiro 

ano escolheram a figura do xilofone como a mais legal, enquanto os alunos do primeiro ano 

escolheram a melancia e o violino como legal, e a figura da bússola foi eleita a mais feia em 

ambas as turmas. 
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Figura 51: Imagens usadas na questão 11. 

 

  

Gráfico 34: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 11, lado direito, terceira série. 

  

Ao considerar o Gráfico 7, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 27 (Questão 

11), pode-se notar que há uma diferença muito grande na escolha da figura mais feia entre as 

turmas do primeiro e terceiro ano. A turma do terceiro ano escolheu a figura do peixe 1 como 

a mais feia, já na turma do primeiro ano o número de crianças que achou a figura do peixe 1 

bonita e feia foi equivalente. A figura da maçã foi escolhida como mais bonita entre as duas 

turmas. A figura mais legal escolhida pela turma do primeiro ano foi a zebra, já no terceiro 

ano foi o jipe. Nenhum aluno do terceiro ano escolheu a figura da maçã como feia, já na 

turma do primeiro ano houve quatro incidências. 
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Figura 52: Imagens usadas na questão 12. 

 

  

Gráfico 35: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 12, lado direito, terceira série. 

 

Ao analisar o Gráfico 8, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 28 (Questão 

12), que foram apresentadas figuras cuja cor predominante é o amarelo. A figura escolhida 

como mais bonita foi a estrela entre ambas as turmas, a figura mais feia escolhida pelo 

terceiro ano foi o taxi, mas para o primeiro a figura mais feia foi o limão, porém nenhum 

aluno do terceiro ano escolheu o limão como figura mais bonita, e nem a figura da estrela 

como mais feia. O dado foi escolhido como a figura mais legal por ambas as turmas. 
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Figura 53: Imagens usadas na questão 13. 

 

  

Gráfico 36: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 13, lado direito, terceira série. 

  

Ao observar o Gráfico 9, lado esquerdo e direito, que se refere à Figura 29 (Questão 

13), que foram apresentadas figuras cuja a cor predominante é azul. A figura escolhida como 

feia pelos alunos da turma da primeira série foi a bússola, porém os alunos da terceira série 

escolheram a figura do peixe 2. Ambas as turmas escolheram a figura do golfinho como a 

mais bonita, a turma do terceiro também escolheu a figura do golfinho como a mais legal, e a 

turma do primeiro ano escolheu igualmente as quatro figuras como legais. 

 

Análise da figura da maçã: 
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 Figura 54: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 11.   

  

  

Gráfico 37: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 5, lado direito, primeira série na questão 11. 

 

O Gráfico 20 apresenta os resultados da avaliação da Figura 39, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à  Questão 11,  na questão 5 a figura da maça foi 

escolhida como a mais bonita, assim como na questão 11, porém nenhum aluno achou a maçã 

legal na questão 5 e dois alunos acharam ela legal na questão 11; na questão 5 apenas um 

aluno achou a figura da maçã feia e na questão 11 quatro alunos acharam a maça feia. Pode-se 

notar que nesses dois grupos não há muita diferença entre o grupo que a figura da maçã está 

inserida. 
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 Análise da figura do abacaxi: 

 

   

Figura 55: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 38: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 5, lado direito, primeira série na questão 10. 

 

O Gráfico 21 apresenta os resultados da avaliação da Figura 40, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à  Questão 10, na questão 5, cinco alunos 

escolheram a figura do abacaxi como legal, já na questão 10 apenas quatro alunos a 

escolheram como legal. Na questão 5 dois alunos escolheram a figura do abacaxi como feia, 

já na questão 10 três alunos a escolheram como feia. Na questão 5 e 10 três alunos escolheram 

a figura do abacaxi como bonita. Pode-se notar que não houve grande alteração na escolha da 

figura do abacaxi nas duas questões. 
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  Análise da figura do vestido: 

 

   

Figura 56: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 10. 

 

   

Gráfico 39: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 6, lado direito, primeira série na questão 10. 

  

O Gráfico 22 apresenta os resultados da avaliação da Figura 41, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à  Questão 10, na questão 6, sete alunos escolheram 

a figura do vestido como a mais feia, e na questão 10 seis alunos a escolheram como mais 

feia, porém na questão 6, seis alunos a escolheram como figura mais bonita e na questão 10 

caiu para quatro alunos; na questão 6 nenhum aluno achou o vestido legal, e na questão 10, 

dois alunos acharam o vestido legal. 
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Análise da figura do jipe: 

 

   

Figura 57: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 11. 

 

  

Gráfico 40: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 6, lado direito, primeira série na questão 11. 

  

O Gráfico 24 apresenta os resultados da avaliação da Figura 43, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à Questão 11, na questão 6 a figura do jipe foi 

escolhida como a mais bonita, já na questão 11 ela foi escolhida como a mais feia; na questão 

6, seis alunos escolheram o jipe como figura mais legal e na questão 11 o número de alunos 

que a escolheu como mais legal caiu para quatro. Pode-se notar que neste caso o grupo que a 

figura do jipe está inserida fez muita diferença, sendo que numa questão ela foi eleita como a 

mais bonita e na outra questão como a figura mais feia. 
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 Análise da figura do violino: 

 

   

Figura 58: Lado esquerdo imagens usadas na questão 7, lado direito imagens usadas na questão 9. 

 

  

Gráfico 41: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 7, lado direito, primeira série na questão 9. 

  

O Gráfico 25 apresenta os resultados da avaliação da Figura 44, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 9,  na questão 7 seis alunos escolheram a 

figura do violino como a mais legal e na questão 11 cinco alunos a escolheram como mais 

legal. Na questão 7 cinco alunos a escolheram como mais feia, porém na questão 11 esse 

número caiu para três, e ambas as questões dois alunos escolheram o violino como figura 

mais bonita. Nestas questões não houve diferença significativa entre as respostas. 
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 Análise da figura da Zebra: 

 

   

Figura 59: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 10. 

      

.   

Gráfico 42: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 7, lado direito, primeira série na questão 11. 

 

O Gráfico 26 apresenta os resultados da avaliação da Figura 45, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 11,  na questão 7 escolheram a zebra 

como a figura mais bonita e na questão 11 ela não foi escolhida por nenhum aluno como 

bonita, porém foi escolhida como a figura mais legal. Na questão 7 quatro crianças a 

escolheram como figura mais feia, e na questão 11 esse número caiu para 2. Houve uma 

diferença muito grande entre bonito e legal. 
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 Análise da figura do telefone: 

 

   

Figura 60: Lado esquerdo imagens usadas na questão 7, lado direito imagens usadas na questão 10. 

    

   

Gráfico 43: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 7, lado direito, primeira série na questão 10. 

  

O Gráfico 27 apresenta os resultados da avaliação da Figura 46, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 10,  na questão 7, sete alunos escolheram 

a figura do telefone como a mais legal e na questão 10 apenas dois alunos a escolheram como 

mais legal. Na questão 7 nenhum aluno escolheu o telefone como figura mais feia, porém na 

questão 10, seis alunos a escolheram como figura mais feia; na questão 7 apenas dois alunos 

escolheram a figura do telefone como bonita, já na questão 10 esse número subiu pra 5. Pode-

se notar que houve uma grande diferença entre as duas questões. 
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 Análise da figura do xilofone: 

 

   

Figura 61: Lado esquerdo imagens usadas na questão 8, lado direito imagens usadas na questão 9. 

 

  

Gráfico 44: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 8, lado direito, primeira série na questão 9. 

  

O Gráfico 28 apresenta os resultados da avaliação da Figura 47, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 9,   na questão 8 apenas dois alunos 

escolheram a figura do xilofone como mais bonita, porém na questão 9 o número subiu para 

seis. Na questão 8 sete alunos escolheram a figura do xilofone como mais legal, porém na 

questão 9 esse número caiu para quatro. Na questão 8 apenas dois alunos escolheram a figura 

do xilofone como feia, porém na questão 9 esse número subiu pra 4. Pode-se notar uma 

diferença significativa nas escolhas do xilofone como figura mais bonita nas questões. 
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 Análise da figura do coelho: 

 

   

Figura 62: Lado esquerdo imagens usadas na questão 8, lado direito imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 45: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 8, lado direito, primeira série na questão 10.  

 

O Gráfico 29 apresenta os resultados da avaliação da Figura 48, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 10, na questão 8 apenas um aluno 

escolheu a figura do coelho como mais legal, porém na questão 10 esse número subiu para 

oito. Na questão 8 cinco alunos escolheram a figura do coelho como mais feia, porem na 

questão 10 esse número caiu para um e na questão 8 dez alunos escolheram a figura do coelho 

como mais bonita, enquanto na questão 10 esse número caiu para quatro. Pode-se notar que os 

dados “inverteram” de uma questão pra outra, sendo que enquanto na questão 8 a maioria dos 

alunos achou a figura do coelho bonita e não legal, na questão 10 aconteceu o oposto. 
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 Análise da figura do peixe 1: 

 

   

Figura 63: Lado esquerdo imagens usadas na questão 8, lado direito imagens usadas na questão 11. 

 

  

Gráfico 46: Lado esquerdo, opiniões da primeira série na questão 8, lado direito, primeira série na questão 11. 

  

O Gráfico 30 apresenta os resultados da avaliação da Figura 49, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 11, na questão 8, sete alunos escolheram 

a figura do peixe 1 como a mais legal, enquanto na questão 11 apenas três alunos a 

escolheram como legal, já o número de alunos que escolheu a figura do peixe como feia foi o 

mesmo em ambas as questões. Na questão 8 três alunos escolheram a figura do peixe como 

mais bonita e na questão 11 esse número subiu para quatro alunos. Pode-se notar que a 

quantidade de alunos que escolheu o peixe como figura mais legal caiu muito na questão 11. 

 

Na seção a seguir está a análise da opinião dos alunos da terceira série sobre a mesma 

figura inserida em diferentes grupos de imagens. 
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 Análise da figura da melancia: 

 

   

Figura 64: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 9. 

 

  

Gráfico 47: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 5, lado direito, terceira série na questão 9.  

 

O Gráfico 31 apresenta os resultados da avaliação da Figura 50, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à Questão 9, a figura da melancia foi escolhida 

como legal por oito alunos na questão 5 e na questão 9 por quatro alunos. Na questão 5 três 

alunos escolheram a figura da melancia como bonita e na questão 9 nove alunos a escolheram 

como bonita. Em ambas as questões apenas um aluno escolheu a figura da melancia como 

legal. Pode-se notar que houve uma inversão entre o legal e o bonito, conclui-se então que os 

grupos de imagens utilizados nas duas questões interferiram no resultado. 
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Análise da figura da maçã: 

 

   

Figura 65: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 11. 

 

  

Gráfico 48: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 5, lado direito, terceira série na questão 11. 

 

O Gráfico 32 apresenta os resultados da avaliação da Figura 51, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à Questão 11,  na questão 5 um aluno achou a figura 

da maçã legal e na questão 11 esse número subiu para dois, na questão 5 um aluno achou a 

figura da maçã feia, e na questão 11 esse número caiu para zero. Na questão 5 oito alunos 

escolheram a figura da maçã como bonita e na questão 11 esse número caiu para sete. Pode-se 

perceber que não houve muita diferença na escolha dos alunos nas questões. 
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Análise da figura do abacaxi: 

 

   

Figura 66: Lado esquerdo imagens usadas na questão 5, lado direito imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 49: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 5, lado direito, terceira série na questão 10. 

  

O Gráfico 33 apresenta os resultados da avaliação da Figura 52, lado esquerdo, se 

refere à Questão 5 e lado direito se refere à Questão 10,  na questão 5 três alunos escolheram a 

figura do abacaxi como legal, na questão 10 esse número caiu para um; na questão 5 três 

alunos escolheram a figura do abacaxi como feia, já na questão 10 esse número subiu para 

seis. Em ambas as questões apenas um aluno escolheu a figura do abacaxi como bonita. Pode-

se notar que houve uma diferença significante entre as questões, uma vez que o número de 

alunos subiu quando se tratava de achar a figura feia. 
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Análise da figura do vestido: 

 

   

Figura 67: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 50: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 6, lado direito, terceira série na questão 10. 

 

O Gráfico 34 apresenta os resultados da avaliação da Figura 53, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à Questão 10, na questão 6 cinco alunos escolheram 

a figura do vestido como legal e na questão 10 esse número subiu para seis; na questão 6 três 

alunos escolheram a figura do vestido como bonita, já na questão 10 esse número caiu para 

um; em ambas as questões quatro alunos escolheram a figura do vestido como feia. Pode-se 

notar que não houve muita diferença entre as escolhas dos alunos, a não ser pela figura bonita 

que o número caiu um pouco, mas o padrão permaneceu o mesmo. 
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 Análise da figura da bússola: 

 

   

Figura 68: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 9. 

        

  

Gráfico 51: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 6, lado direito, terceira série na questão 9. 

  

O Gráfico 35 apresenta os resultados da avaliação da Figura 54, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à Questão 9,  na questão 6 seis alunos escolheram a 

figura da bússola como feia, e na questão 9 esse número aumentou para oito. Na questão 6 

apenas um aluno escolheu a figura da bússola como bonita, e na questão 9 esse número subiu 

para dois. Em ambas as questões apenas um aluno escolheu a figura da bússola como legal. 

Pode-se notar que não houve muita diferença nas escolhas dos alunos, a não ser com relação à 

figura mais feia, que o número de alunos subiu um pouco. 
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 Análise da figura do jipe: 

 

   

Figura 69: Lado esquerdo imagens usadas na questão 6, lado direito imagens usadas na questão 11.  

     

  

Gráfico 52: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 6, lado direito, terceira série na questão 11. 

  

O Gráfico 36 apresenta os resultados da avaliação da Figura 55, lado esquerdo, se 

refere à Questão 6 e lado direito se refere à Questão 11,  na questão 6 cinco alunos escolheram 

a figura do jipe como mais legal e na questão 11 esse número subiu para seis. Na questão 6 

quatro alunos escolheram a figura do jipe como feia e na questão 11 esse número caiu para 

dois. Na questão 6 apenas um aluno escolheu a figura do jipe como bonita e na questão 11 

esse número aumentou para quatro. Pode-se notar que houve uma certa diferença entre as 

questões, principalmente no número de alunos que escolheram a figura do jipe como bonita e 

feia.  
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 Análise da figura do violino: 

 

   

Figura 70: Lado esquerdo imagens usadas na questão 7, lado direito imagens usadas na questão 9. 

 

  

Gráfico 53: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 7, lado direito, terceira série na questão 9. 

  

O Gráfico 37 apresenta os resultados da avaliação da Figura 56, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 9, na questão 7 seis alunos escolheram a 

figura do violino como legal, já na questão 9 esse número caiu para dois. Ainda na questão 7 

apenas dois alunos escolheram a figura do violino como feia, e na questão 9 esse número 

subiu para cinco. Na questão 7 quatro alunos escolheram a figura do violino como bonita e na 

questão 9 esse número caiu para dois. Pode-se notar que o número de alunos que escolheram a 

figura do violino como legal e bonita na questão 5 caiu bastante na questão 9, em 

consequência disso aumentou o número de alunos que a escolheu como figura feia. 
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Análise da figura da Zebra: 

 

   

   Figura 71: Lado esquerdo, imagens usadas na questão 7, lado direito, imagens usadas na questão 11. 

        

  

Gráfico 54: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 7, lado direito, terceira série na questão 11. 

 

O Gráfico 38 apresenta os resultados da avaliação da Figura 57, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 11, na questão 7 três alunos escolheram a 

figura da zebra como legal e na questão 11 esse número subiu para cinco. Na questão 7 

apenas um aluno escolheu a figura da zebra como feia e na questão 11 esse número subiu para 

quatro. Oito alunos escolheram a figura da zebra como bonita na questão 7 e na questão 11 

esse número caiu para dois. Pode-se notar que houve uma diferença significante em todos os 

aspectos. 

  

0 2 4 6 8 10

ZEBRA

Número de alunos

QUESTÃO 7 - 3° série

LEGAL FEIO BONITO

0 2 4 6 8

ZEBRA

Número de alunos

QUESTÃO 11 - 3° série

LEGAL FEIO BONITO



144 
 

 
 

 Análise da figura do telefone: 

 

   

Figura 72: Lado esquerdo, imagens usadas na questão 7, lado direito, imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 55: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 7, lado direito, terceira série na questão 10. 

  

O Gráfico 39 apresenta os resultados da avaliação da Figura 58, lado esquerdo, se 

refere à Questão 7 e lado direito se refere à Questão 10, na questão 7 quatro alunos 

escolheram a figura do telefone como legal, na questão 10 esse número caiu para três. Na 

questão 7 dois alunos escolheram a figura do telefone como feia e na questão 10 esse número 

subiu para quatro. Na questão 7 dois alunos escolheram a figura do telefone como bonita e na 

questão 10 esse número subiu para três. Pode-se notar que houve uma diferença pouco 

significativa se levar em conta os aspectos de legal e bonita, apenas o aspecto “feia” foi o que 

teve mais mudanças. 
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 Análise da figura do xilofone: 

 

   

   Figura 73: Lado esquerdo, imagens usadas na questão 8, lado direito, imagens usadas na questão 9. 

         

   

Gráfico 56: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 8, lado direito, terceira série na questão 9. 

  

O Gráfico 40 apresenta os resultados da avaliação da Figura 59, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 9, Na questão 8 oito alunos escolheram a 

figura do xilofone como bonita, na questão 9 esse número caiu para sete, na questão 8 dois 

alunos escolheram a figura do xilofone como feia, já na questão 9 esse número caiu para zero. 

Em ambas as questões apenas um aluno escolheu a figura do xilofone como bonita. Pode-se 

notar que não houve muita diferença nas escolhas dos alunos, apenas no aspecto “feia” que 

caiu de dois para zero. 
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 Análise da figura do coelho: 

 

   

Figura 74: Lado esquerdo, imagens usadas na questão 8, lado direito, imagens usadas na questão 10. 

 

  

Gráfico 57: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 8, lado direito, terceira série na questão 10. 

  

O Gráfico 41 apresenta os resultados da avaliação da Figura 60, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 10, em ambas questões quatro alunos 

escolheram a figura do coelho como legal e também em ambas as questões nenhum aluno 

escolheu a figura do coelho como feia, na questão 8 doze alunos escolheram a figura do 

coelho bonita e na questão 10 esse número caiu para dez. Pode-se notar que houve uma 

pequena diferença no aspecto “bonito” que o número caiu um pouco da questão 8 para 10. 
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 Análise da figura do peixe 1: 

 

   

Figura 75: Lado esquerdo, imagens usadas na questão 8, lado direito, imagens usadas na questão 1. 

 

  

Gráfico 58: Lado esquerdo, opiniões da terceira série na questão 8, lado direito, terceira série na questão 11. 

 

O Gráfico 42 apresenta os resultados da avaliação da Figura 61, lado esquerdo, se 

refere à Questão 8 e lado direito se refere à Questão 11, em ambas as questões apenas um 

aluno escolheu a figura do peixe como legal, assim como em ambas as questões apenas um 

aluno escolheu a figura do peixe como bonita. Na questão 8 dez alunos escolheram a figura do 

peixe como feia, e na questão 11 esse número caiu para oito. Pode-se notar que não houve 

diferença significativa entre as questões. 
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