
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 
 
 

 
 

 

VICTOR TADEU SILVA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 

AGREGADOR DE MATERIAIS PARA A PRATICA EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 

  



VICTOR TADEU SILVA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 

AGREGADOR DE MATERIAIS PARA A PRATICA EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura 
em Computação, como requisito para 
conclusão do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CATALOGAÇÃO NA FONTE UFF/SDC/BINF 

   O48      Oliveira, Victor Tadeu Silva de.                                                    

 
              Agregador de materiais para a prática educativa 

/ Victor Tadeu Silva de Oliveira. - 2017.                                      

   97 f. ; 30 cm.                                     

   Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Licenciatura em Computação) — Universidade Federal 

do Fluminense, Santo Antônio de Pádua, 2017.                                                                                                                  

   1. Repositório de Jogos. 2. Jogos educativos. 

I. Título.                                                                                                            

                                      CDD 371.397                                    
                                    

 

 

  



VICTOR TADEU SILVA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 

AGREGADOR DE MATERIAIS PARA A PRATICA EDUCATIVA 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura 
em Computação, como requisito para 
conclusão do curso.  

 
 
 
Aprovada em 21 de Dezembro de 2016. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva (Orientador) - UFF 

 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Gustavo Silva Semaan - UFF 

 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Pablo Silva Machado Bispo dos Santos - UFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 

  



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta, bem como todas as minhas demais conquistas a Deus por ser 

essencial em minha vida, autor de todas minhas Vitórias. 

 

 À Roberta Thainá, o amor da minha vida, que esteve ao meu lado durante toda 

esta longa e árdua jornada. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por se fazer presente em todos os momentos da minha vida, sendo a fonte 

de todas as minhas realizações. 

 

À Roberta Thainá, minha futura esposa (13.04.2017, é tem data marcada...), quem 

sempre me motivou e acreditou em meu potencial e aptidões, pois sempre acreditou 

mais em mim do que eu mesmo. 

 

Aos meus pais, peças fundamentais para que pudesse hoje estar escrevendo e 

finalizando este trabalho. Meus sinceros agradecimentos por toda educação que me 

deram. 

 

À minha irmã, que apesar de sermos filhos somente da mesma mãe e termos uma 

diferença de quase 10 anos, nunca deixou de me amar e me aconselhar. Quando 

mais precisei você sempre esteve ao meu lado. 

 

À toda a minha família, cujo apoio foi fundamental para que pudesse estudar fora da 

minha cidade natal. Em especial ao meu tio Feliciano e minha tia Tânia, os quais foram 

uns dos maiores incentivadores da minha carreira profissional onde em 2008 me 

presentearam com meu primeiro computador, quando ainda fazia curso técnico de 

informática.  

 

A todos meus amigos, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de 

conhecer no INFES e dividir este momento tão especial que é a primeira graduação.  

 

Ao Ramon Moreira Lima, meu grande amigo da graduação, com quem tive 

oportunidade de dividir a moradia por longos dois anos da vida acadêmica e tive um 

grande prazer de fazer parte da liderança do movimento estudantil do curso de 

computação no ano de 2015 onde com um trabalho muito árduo e uma equipe 

excelente realizamos grandes feitos como a 1° Calourada do curso de computação e 

logo após a realização da 1° Semana da Computação do Instituto do Noroeste 



Fluminense de Educação Superior – INFES/UFF. Brother meus sinceros 

agradecimentos. 

 

À minha amada universidade, e aqui entende-se toda equipe do INFES/UFF: Equipe 

da limpeza, equipe da secretária representada por Marlúcia Brandão (que “quebrou 

tantos galhos” referentes a pendências de documentos), Equipe da biblioteca 

representada por Letícia Zeitoune (que foi minha chefe por longos dois anos de 

estágios) e a todo corpo docente do curso de computação, representado pelo 

coordenador Ricardo Silveira Souza, que é composto por excelentes profissionais.  

 

E por fim, porém não menos importante, meus agradecimento em especial a você 

amigo, orientador e professor Dr. Daniel Paiva, pela contribuição acadêmica e por 

estar sempre disponível ao longo da minha pesquisa. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. 
 

Provérbios 16.3 
  



RESUMO 

 

 

O principal problema que motiva este projeto se refere à quantidade de jogos que 

podem ser identificados com facilidade na internet, classificados de forma simples e 

não intuitiva. Este problema dificulta a busca e identificação de um jogo que possa ser 

aplicado a determinado conteúdo e, devido ao grande tempo de pesquisa e análise 

para a seleção, acarreta uso menor do que deveria. Tendo em vista a dificuldade que 

há em identificar jogos na internet que realmente venham suprir as necessidades e 

que sejam relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário 

criar um repositório de jogos educativos, de nome Agregador de Materiais para a 

Prática Educativa (AMAPE), onde cada jogo está vinculado a uma ficha de cadastro 

que contém informações essenciais, como: faixa etária, restrições e riscos, 

especificações e alguns aspectos cognitivos, entre outras informações que permitem 

ao educador realizar diversas formas de pesquisa para que assim possam ser obtidos 

resultados mais significativos. Este modelo permite acoplar a essas pesquisas, novos 

resultados que podem agregar valor para os professores e alunos no dia a dia. O 

projeto será disponibilizado na internet, onde será possível ter acesso a informações 

dos jogos classificados para auxiliar as aulas e torna-las cada vez mais dinâmicas e 

atrativas, levando ainda em consideração as contribuições que os jogos possuem para 

o engajamento dos alunos. 

 
 

Palavras-chave: Repositório de Jogos, Sistema AMAPE, Informática Educativa, 

Aspectos Cognitivos, Jogos.  

  



ABSTRACT 
 
The main problem of this project is the high quantity of games that can be identified in 
the internet but aren’t well classified or are classified in non-intuitive ways. This 
problem makes finding these games a lot harder, also making it harder to be applied 
for an specific purpose, like educational purposes, because of the long time needed to 
find and analyze the right game. Noticing this showed the necessity to have a 
repository for these educational games, and that’s where AMAPE (Material Aggregator 
for Educational Purposes) came from. In AMAPE, each game is attached to a registry 
of essential informations about the game, like: age group, restrictions and risks, 
cognitive aspects and unique specifications. This model aims at helping teachers and 
students to find new results that can aggregate to their future. The project is available 
in the internet, where everyone can have access to all the information about the games, 
as well as using it in classes. 
 
Keywords: Game repository, AMAPE system, Educational Computing, Cognitive 
Aspects, Games. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil a situação atual da educação é bastante crítica (FREITAS, 2016), tendo 

em vista a desvalorização da figura do professor enquanto profissional (COSTA, 

2013). Muitas das vezes o professor quer tornar suas aulas mais atrativas, porém não 

sabe como proceder pois não é tão simples realizar mudanças nas práticas 

pedagógicas. Neste caso o professor acaba fazendo uso da velha prática de passar o 

tempo todo ou a maior parte dele transmitindo o conteúdo apenas de forma oral, 

cabendo ao aluno o papel passivo de ouvir e tentar assimilar o que lhe é informado. 

Esta prática para o professor não é tão complicada, pois não requer a inserção de 

novas práticas pedagógicas, porém torna a sua aula monótona e desinteressante, 

além de ser pouco produtiva (MACHADO, 2013). 

Apesar deste cenário é possível identificar que boa parte dos professores 

quererem experimentar novas formas de dar aula e, principalmente, incluir tecnologias 

nas suas aulas regulares. 

Estas características motivaram o desenvolvimento deste trabalho, pois os 

profissionais de Licenciatura em Computação têm muito a contribuir para a educação, 

trabalhando em parceria com os demais professores a fim de produzir ferramentas 

tecnológicas que sirvam de apoio para a prática educativa. 

Auxiliar os professores no uso dessas ferramentas através de cursos de 

capacitação e facilitar a inserção de jogos educativas tornando as aulas mais atrativas 

e dinâmicas, como forma de contribuir para toda estrutura escolar e principalmente 

para o aprendizado do aluno, que é a peça fundamental da educação, motivando a 

não somente estudar mais gostar de aprender. 

O presente trabalho apresenta o protótipo de um repositório de jogos com 

informações essenciais de quatro grandes grupos: Indicações, Especificações 

Técnicas, Aspectos Cognitivos e Restrições/Riscos. 

Em suma, o projeto está sendo elaborado com o objetivo geral de ser uma 

ferramenta de apoio aos professores e alunos, trazendo jogos pedagógicos vinculados 

a uma ficha de classificação padronizada, possibilitando realizar diversas formas de 

pesquisa, obtendo melhores resultados, como uma opção de fácil acesso a novos 
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materiais didáticos para inserir em suas aulas, com intuito de transformar a educação 

e torna-la prazerosa aos alunos.  

Para isto, se tem como objetivos específicos: 

 realizar levantamento de jogos; 

 classificar os jogos utilizando um padrão que possa ser estendido; 

 desenvolver um protótipo de um repositório online onde se possam realizar 

buscas conforme as necessidades dos professores; 

 realizar testes preliminares do protótipo desenvolvido. 

Este texto está organizado de modo que, no próximo capítulo estão algumas 

relações que a informática estabelece com a educação. Serão aprontadas também as 

dificuldades que o Brasil enfrenta mediante ao processo educacional e como a 

informática pode ser um instrumento de auxílio para o processo de ensino 

aprendizagem. No terceiro capítulo são abordados alguns pontos sobre aspectos 

cognitivos e a relação que estabelecem com a educação, já que fica claro que os 

mesmos contribuem para a evolução do processo de aprendizagem e no 

desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo. Já o quarto capítulo aborda a 

importância dos jogos para o processo de ensino aprendizagem. O quinto capítulo tem 

a modelagem do protótipo do sistema AMAPE, desde os primeiros apontamentos 

manuais, ou seja, os levantamentos de sites que possuem jogos, fazendo a pré-

seleção, passando pela ficha de classificação que foi a base para a criação do banco 

de dados, chegando ao desenvolvimento do AMAPE e apresentando algumas 

utilizações do sistema. Logo após estão as considerações finais. 

   



16 
 

2. INFORMÁTICA E A EDUCAÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, vivemos em constante desenvolvimento tecnológico onde fica 

quase impossível não estar imerso neste “mundo”, ou até mesmo não possuir vínculo 

com qualquer tipo de aparelho eletrônico, ou os benefícios que a tecnologia nos 

proporciona. No século XXI a humanidade vive influenciada pelos avanços 

tecnológicos, e não pode ser diferente com o processo de educação (LOPES, 2002). 

A educação não deve ficar alheia a este processo que permite uma nova 

abordagem de ensino com mais dinamismo e produtividade. Este procedimento é 

possível através do uso de ferramentas computacionais que possibilita agregar 

valores no processo de ensino-aprendizagem. Contudo vale ressaltar que esta nova 

abordagem traz consigo um enfrentamento de novos desafios aos profissionais 

envolvidos (VALENTE, 1997).  

Vale ratificar também o documento extraído da Conferência Mundial sobre a 

Educação para Todos, composto por dez artigos, visando estabelecer compromissos 

mundiais sobre novas abordagens para as necessidades básicas de aprendizagem. 

Em consequência, nós, os participantes da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, reunidos em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 

1990: Relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, 

mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro; Entendendo que 

a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais 

sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, 

favoreça o progresso social, económico e cultural, a tolerância e a 

cooperação internacional; (UNESCO, 1998) 

No Brasil, quando se trata de acesso à educação universal e de qualidade temos 

uma perspectiva muito frágil e precária, basta atentarmos para desigualdade e 

exclusão socioeconômica em que vivemos. Porém nem tudo está perdido, “é 

impossível vislumbrar melhorias nesse campo sem que a escola e seus agentes sejam 

ativos nesse processo cujo início está na sociedade e em seus movimentos sociais” 

(MEINERZ; CAREGNATO, 2011 pág. 58).  
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Se, como vimos, a ideia de povo brasileiro constituído através de uma 

identidade nacional é mais uma construção que procura dar um sentido 

unívoco nunca existente de fato; se a ideia de nação é tardia e mostra-se 

precária em termos de propiciar acesso universal à educação de qualidade, 

e, ainda, se o caráter público da educação formal é frágil, tudo isso tem raízes 

na formação e no desenvolvimento da sociedade brasileira, que produziu e 

reproduziu desigualdade socioeconômica e exclusão. Diante disso, é 

razoável pensar que a democratização e qualificação da escola não é obra 

apenas do sistema de escolarização. (MEINERZ; CAREGNATO, 2011 pág. 

58) 
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2.1 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

No Brasil, somente em meados do século XX o ensino se propagou de forma 

crescente na rede pública.  

A educação inicial era desenvolvida por conta de iniciativas religiosas, em 

que se destacaram os jesuítas, expulsos do Brasil em 1750, a partir de 

quando se criou uma espécie de vácuo em termos de projeções educacionais 

no País. Nem falamos aqui em políticas pensadas para uma escolarização 

mais ampla, pois, até 1888, vivemos num país escravista que não viabilizava 

na prática a educação massiva, em termos de políticas concretas, muito 

embora, nos textos da Constituição de 1824, já apareça a ideia de instrução 

primária e gratuita para todos. As políticas pombalinas, no final do período 

colonial, após a expulsão dos jesuítas, pouco concluíram em termos de 

constituição de uma rede estatal de ensino, muito menos pública e 

obrigatória. Isso é processo que se constrói também a partir das demandas 

sociais posteriores. A escola pública e para todos entra nas agendas sociais 

a partir do início do século XX (MEINERZ; CAREGNATO, 2011, p.47). 

Com base nesta afirmação, podemos exemplificar melhor a real situação da 

educação básica em nosso país: 

Há em média 3 milhões e 800 mil crianças entre 4 a 17 anos que ainda não 

estão matriculadas no ensino básico, ou seja, estão fora da escola, apesar de haver 

um incentivo através de programas sociais onde a meta é ter 98% das mesmas 

matriculadas no ensino básico de educação (RODRIGUES, 2013).  

É possível detectar também, segundo o IBOPE (2009), uma perspectiva de 

28% de analfabetismo funcional de adolescente acima de 15 anos e adultos até 64 

anos.  

Com base na ONG Todos pela Educação (2013), em relação ao 5º ano há um 

percentual de 34% dos alunos não conseguem ler e a perspectiva para o ensino 

fundamental também não é boa, pois os alunos que moram nas grandes cidades, 20% 

não dominam a leitura e a escrita. 
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Com isso, o Brasil, diante de 65 países avaliados, está ocupando a posição 53º 

em relação à educação (BRUINI, 2007).  

Enquanto na Europa do século XIX nascem os sistemas públicos de 

educação de massas como base comum de cidadania e formação do ideário 

de nação; no Brasil não experimentamos essa correlação entre construção 

de sistemas educacionais para todos e formação de nação, uma vez que nós 

formamos em bases escravistas e em projetos de desenvolvimento desiguais. 

O fenômeno do acesso da maioria dos jovens à escola é recente no Brasil e 

vem igualmente acompanhado pelas dificuldades de permanência e 

rendimento escolar. Hoje temos o acesso consolidado, mas as experiências 

da evasão, do analfabetismo funcional e da baixa qualidade da educação 

brasileira permanecem instigando nossas análises (MEINERZ; 

CAREGNATO, 2011, p.45). 

Diante de todas dificuldades apontadas, fica evidente que todo este processo 

tem que ser repensado com seriedade e por profissionais capacitados da área para 

que essas medidas, ao serem implementadas venham colaborar para a mudança 

deste cenário. Não são poucos, os profissionais que dedicam a sua vida a estudar e 

refletir sobre essas medidas a fim de melhorar os efeitos da educação em nosso país. 

Dentro desde cenário de profissionais vale destacar o professor Santos que dispõem 

de alguns livros no viés do pensamento crítico sobre a educação e sobre as políticas 

educacionais. Em uma de suas obras (Guia prático da política educacional no Brasil: 

ações, planos, programas e impactos), o autor discorre sobre um conjuntos de 

medidas a favor da educação, dentre elas o Plano de Ações articuladas (PAR), 

enfatizando que é através deste mecanismo que é possível atingir as 28 diretrizes do 

Compromisso Todos Pela Educação (CTE). 

O PAR representa, no âmbito da política educacional, a estrutura material que 

concretiza as metas esposadas no CTE. Se no Decreto nº 6.094/2007, são 

                                                           
 Algumas dessas análises estão presentes no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século XXI, de DELORS, J. et al. Educação um Tesouro a Descobrir. Cortez: 
UNESCO; MEC: São Paulo, 1998. 
 A situação pode ser visualizada, na atualidade, para além da ampliação da escolarização, em dados 
como os expostos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), indicativos das possíveis 
causas da redução das matrículas no ensino médio regular, ocorrida em nível nacional a partir de 2005. 
Os dados demonstram que há uma diminuição do número de concluintes do ensino fundamental, assim 
como uma redução da distorção idade-série no ensino médio; há, além disso, um aumento das 
matrículas no ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os dados encontram-
se disponíveis no Texto para Discussão Número 1421, de autoria de Paulo Roberto Corbucci, publicado 
pelo IPEA com o título “Sobre a redução das matrículas no ensino médio regular”, em setembro de 
2009. 
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definidas 28 metas para a melhoria da educação brasileira, as quais definem 

o que será feito pelos municípios e pelo Governo Federal em relação a esse 

compromisso, o PAR, por sua vez, define como isso será realizado. 

(SANTOS, 2012 p.85) 

Com o passar do tempo, fez-se necessário repensar e melhorar os cursos que 

atuavam na área da informática sem deixar de lado o teor educativo, pois se verificou 

que ao usar o computador como ferramenta educacional obtinham melhores 

resultados, porém era necessário ter um profissional realmente capacitado para 

enfrentar os desafios apresentados no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem 

e que tivesse o conhecimento técnico, surgindo então, o curso de Licenciatura em 

computação no Brasil.  

O surgimento desta titulação no Brasil é bem recente se for comparado com 

outras modalidades de curso. Em 1997, deu-se origem ao primeiro curso de 

licenciatura em computação no Brasil, como afirma Cabral et al (2008).  

No ano de 2014, a Sociedade Brasileira de Computação, realizou uma pesquisa 

estatística com os números atualizados sobre a Educação Superior em Computação. 

Essa pesquisa levou em consideração os números de candidatos por cursos, e por 

quantidade de cursos criados por ano, dentro outros aspectos. 

As estatísticas foram construídas a partir de uma base de dados 

especialmente fornecida pelo INEP, filtrada do CENSO 2014. As estatísticas 

mostram o estado quantitativo da Educação Superior em Computação no 

país desde 2001, vistas a partir do ano 2014. Cuidado especial deve ser 

tomado quando comparar essas estatísticas com as de anos anteriores; de 

um ano para outro, novos cursos são criados e cursos são extintos. Segundo 

as estatísticas, o crescimento dos cursos de Engenharia de Software se 

destaca em relação aos demais. Cada curso a distância, com seus polos, foi 

computado como um único curso. 39 cursos (1,6% do total de cursos) da base 

de dados, não registram a "data de início de funcionamento", chave primaria 

das tabelas, e foram desconsiderados. (NUNES, 2014) 
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Figura 1 – Número de cursos criados por anos. 

Fonte: [NUNES,2014] 

É possível verificar em Nunes (2014), figura 1, que não houve a criação de 

nenhum curso da modalidade de Licenciatura em computação no ano de 1998. 

Também é possível afirmar que a primeira região a receber o curso foi a Região 

Centro-Oeste (1997), logo após a Região Sul (1999), seguido pela Região Nordeste 

(2000), no ano seguinte foi à vez da Região Sudeste (2001) e, por fim a Região Norte 

(2004). 

Apesar do curso já ter 17 anos de existência até o ano de 2004, apenas nos 

anos de 2010 a 2012 houve a criação de novos cursos desta modalidade nas cinco 

regiões. Exatamente no ano de 2010 houve a maior ascensão, foram 22 novos cursos 

criados. 

A região que mais contribuiu para a disseminação do curso foi a Região 

Nordeste desde o ano 2000, quando da criação do primeiro curso. E somente deixou 

de criar cursos em três anos 2002, 2003 e 2005 (Quadro 1). Importante ressaltar que 

"nem todos os cursos possuem a denominação de Licenciatura em Computação" 

(NUNES, 2014). 
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Quadro 1 – Número de cursos criados acumulados 

Fonte: [NUNES,2014] 

 

 

Em relação à representatividade do curso de licenciatura em computação é 

interessante ratificar alguns acontecimentos que muito tem contribuído para a melhora 

do mesmo. Uma das maiores Universidade (UFF)- Universidade Federal Fluminense 

aderiu à criação do curso em um polo do interior a partir do ano de 2012. Na mesma 

unidade nasce também, no início de 2014, o único grupo do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do estado do RJ, que tem por finalidade 

trabalhar com software educacional, em escolas municipais, que auxiliem o processo 

de ensino-aprendizagem na educação básica. A criação do Grupo de Pesquisa 

Tecnologia, Educação e Cognição (TEC) como um grupo transdisciplinar que conta 

com a participação de 10 alunos do curso de Licenciatura em Computação, ocorreu 

em janeiro de 2016. O autor fez parte do PIBID por dois anos e é membro do TEC 

desde sua criação. 

O representativo acima fica mais evidente em Prietch, Pazeto, Dias (2012) 

quando há pelo menos três grupos de trabalhos em licenciatura em computação da 

Sociedade Brasileira de Computação – SBC. A realização de eventos: WEI/SCBC, 
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WEIBASE/ERBASE, WEI-Tchê, WEIMIG, SBIE e a Revista RBIE que discutem 

melhorias na área da informática educativa e das licenciaturas em computação. A 

disseminação dos Workshops de Licenciatura em Computação – WLC vinculados ao 

SBIE – Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. A realização de eventos 

regionais espalhados pelo país que abordam as experiências e fomentam o 

crescimento das licenciaturas em computação. “A comissão Especial de Informática 

na Educação – CEIE, a qual mantém o cadastro de pesquisadores da área de 

informática Educativa no país (http://www.br/ie.org/)”. 

 

Figura 2 - Distribuição dos cursos da área tecnológica  

Fonte: [NUNES,2014] 

Se for analisado o panorama de uma forma geral e comparar o curso de 

Licenciatura em Computação (LC) com os demais cursos das áreas tecnológicas, 

veremos que o presente curso ocupa um espaço significativo de quase 4%, contando 

com 91 cursos no total, ocupando a 5º colocação dentre os 8 grupos apresentados na 

figura 3, isso até ano de 2014. Espera-se que nesses dois anos, 20014 – 2016, novos 

cursos têm sido criados e os que já existem venham ter melhorado a sua estrutura, 

para melhor difusão do curso de Licenciatura em Computação (NUNES, 2014).  
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2.2 INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

 

De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia René Hubert, a 

educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente 

por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um jovem. Essas 

ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que 

ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, 

culturais e políticos de uma sociedade (TOMAZONI, 2014, P.28).  

Embora René traga o significado de educação como sendo um conjunto de 

ações e influências [...], podemos tratá-la em um sentido mais amplo, sendo a principal 

ferramenta responsável pela transmissão do conhecimento. 

Em toda a existência da humanidade houve a necessidade de garantir que o 

conhecimento adquirido não fosse perdido. Outrora este conhecimento era garantido 

através de transmissão oral. Aperfeiçoando está prática, anos depois, já era possível 

transferir o conhecimento através de documentos impressos. Sempre houve a 

necessidade de aprimorar a prática, tornando-a cada vez mais dinâmica e eficaz 

chegando aos dias atuais, “era da informação". 

Atualmente este processo, transmissão de conhecimento, sofreu influências pelo 

crescimento tecnológico. O computador, dentre todas as suas funções passou a ser 

usado também, para registrar e propagar o conhecimento de forma ágil e eficaz. Deste 

modo, o computador passa a assumir o papel de “máquina de ensinar” possuindo 

assim uma abordagem pedagógica e possibilitando a informática a ser aplicada na 

educação. O computador está presente em diversos lugares como em empresas, 

hospitais, farmácias, domicílios, dentre tantos outros. O uso desde equipamento 

permite tornar as tarefas diárias mais fáceis e dinâmicas.  

                                                           
 Era da informação, nesta ocasião, se trata dos dias atuais onde temos instrumentos de informação e 
transporte cada vez mais aprimorado como aparelhos de telecomunicações e computadores de última 
geração, permitindo assim a informação ser adquirida e transmitida quase de forma instantânea, onde 
antigamente este processo poderia levar até meses. 
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Não se pode mais evitar a realidade tecnológica, o computador tem sido fonte 

de conhecimento e de transmissão, tornando-se um aliado no processo de ensino-

aprendizagem.  

Quando se pensa em informática educativa, logo vêm diversos pensamentos a 

cabeça. Diversas aplicações e abordagens para este tema que se caracteriza pela 

"inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis e modalidades da educação" (PAULA, 2005). 

Esse novo papel exige maior empenho do professor, algo que não é adquirido 

em treinamentos técnicos ou em cursos em que os conceitos educacionais e 

o domínio do computador são trabalhados separadamente, esperando que 

os participantes façam a integração entre ambos. É preciso um processo de 

formação continuada do professor, que se realiza na articulação entre a 

exploração da tecnologia computacional, a ação pedagógica com o uso do 

computador e as teorias educacionais. O professor deve ter a oportunidade 

de discutir como se aprende e como se ensina. Deve também ter a chance 

de poder compreender a própria prática e de transformá-la (ALMEIDA, 1998, 

P.112). 

 

Atualmente são poucos os profissionais preparados para assumir o papel de 

professor de informática educativa. Os mais interessados neste processo, os alunos, 

acabam perdendo em qualidade. Os professores, por sua falta de instrução, acabam 

reproduzindo uma aula tecnicista. Os alunos acabam tendo como resultado aulas 

descontextualizadas, sem nenhuma aplicação com as demais disciplinas e vínculo 

educacional. Muitas das vezes ensina-se aos alunos a utilização de alguma 

ferramenta computacional, de algum aplicativo. Não há no ensino o computador como 

ferramenta de auxílio na educação, tendo proveito significativo da aprendizagem 

vinculando com o que se aprende nas demais disciplinas da instituição. Desta forma 

a informática não tem retorno eficiente no processo de ensino e aprendizagem. 

Em sua maioria, eles possuem vivência consolidada no 

mercado profissional, formação técnica pertinente à carreira de origem e, em 

muitos casos, sem formação em educação (graduação em Pedagogia, 

licenciaturas diversas, mestrado ou outros). Assim, a educação técnica, 

sempre caracterizada pelo fazer, é desenvolvida no Brasil por professores 
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leigos do ponto de vista da educação, ou seja, por docentes sem qualificação 

pedagógica. (CONTE; PAULA, 2017) 

Grande parte desses professores não possui formação na área da educação, 
dificultando a transmissão do conhecimento. Por não dispor de uma didática 
adequada e não possuir conhecimentos sobre conceitos de teorias pedagógicas 
acabam descuidando do crescimento cognitivo do aluno e negligenciando a troca de 
informações e a construção de conhecimento. O computador deve ser 

explorado pelo professor especialista em sua potencialidade e capacidade, 

tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até 

sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um 

conhecimento ou modelo de conhecimento que se está construindo. 

(BORGES, 1999: 136). 

Afinal,  

hoje em dia, um dos principais objetivos de se introduzir a informática nas 

escolas e na educação nacional, ainda, é o de utilizar o computador no apoio 

às disciplinas e conteúdos aplicados em sala de aula, além de preparar os 

estudantes para o mercado de trabalho competitivo e para a sociedade 

informatizada (Lopes 2004). 

Ao inserir a informática como um recurso pedagógico, há necessidade de 

mudanças na perspectiva educacional da escola. A mesma deverá proporcionar um 

ambiente favorável ao trabalho em equipe, favorecendo aos seus funcionários 

oportunidade de trabalhar em parceria com os professores, de forma contínua. Aos 

professores, cabe o papel de incentivador, facilitador e mediador das necessidades 

dos alunos provocando-nos a capacidade de pensar e tomar decisões. 

No Brasil a história da informática educativa teve origem no ano de 1971 na 

Universidade de São Carlos, em um seminário que teve como foco o debate sobre o 

uso do computador no ensino de Física. Este debate teve um especialista da 

Universidade de Dartmouth/USA como assessor do evento (MORAES, 1991). 

No mesmo ano, houve ainda a necessidade de se discutir o uso de diversas 

tecnologias educacionais. Este debate foi nomeado como a 1º Conferência Nacional 

de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior – CONTECE, onde os educadores 

presentes realizaram uma demonstração de como poderiam se comunicar 

diretamente do Rio de Janeiro, a um computador que estava localizado em São Paulo. 

(MORAES, 1991)  
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O Brasil percebeu então, que precisava buscar uma real capacitação na área 

tecnológica. Valente e Almeida (1997) registram que, ainda na década de 70, as bases 

para a informática na educação teve origem com algumas universidades, realizando 

algumas experiências utilizando o computador para auxiliar o ensino de outras 

disciplinas. 

Na UFRJ, em 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o 

Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES) usou 

o computador no ensino de Química, através de simulações. Na UFRGS, 

nesse mesmo ano, realizaram-se algumas experiências usando simulação de 

fenômenos de física com alunos de graduação. O Centro de Processamento 

de Dados desenvolveu o software SISCAI para avaliação de alunos de pós-

graduação em Educação. Na UNICAMP, em 1974, foi desenvolvido um 

software, tipo CAI, para o ensino dos fundamentos de programação da 

linguagem BASIC, usado com os alunos de pós-graduação em Educação, 

produzido pelo Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, 

coordenado pelo Prof. Ubiratan D'Ambrósio e financiado pela Organização 

dos Estados Americanos (VALENTE, ALMEIDA, 1997). 

Contudo, somente nos anos de 1981, Universidade de Brasília, e 1982, 

Universidade Federal da Bahia, que efetivamente dá-se início a um programa de 

informática na educação, com o seminário Nacional de Informática em Educação. A 

partir desses dois seminários nasce o projeto EDUCOM, vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC), tinha como finalidade desenvolver jogos educativos e utilizar o 

computador como um recurso tecnológico/pedagógico para a resolução de problemas, 

fazendo uso das escolas públicas, priorizando o ensino médio, para sustentar suas 

pesquisas pautadas em experiências concretas (VALENTE, ALMEIDA, 1997). 

Após o projeto EDUCOM, em uma busca por uma autonomia na área 

tecnológica, o Brasil realizar outros projetos como consta em Moraes (1993):  

 Centro de Informática do MEC – CENIFOR, vinculado à Fundação Centro 

Brasileiro de TV Educativa (FUNTEVÊ);  

 Comitê-Assessor de Informática na Educação – CAIE/MEC;  

 Programa da Ação Imediata em Informática na Educação de 1° e 2° graus;  

 Centro de Informática Educativa – CIEd;  

 Programa Nacional de Informática na Educação – PRONINFE;  

 Núcleo de Tecnologia Educacional – NTEs; PROINFO.  



28 
 

 

Os projetos elencados acima, em sua maioria, requerem dos envolvidos um 

grande esforço e uma dedicação que de forma geral não foi tão proveitoso, pois para 

que os mesmos tivessem sucesso era necessária a presença contínua dos 

educadores envolvidos. Para isso, o educador precisava se afastar temporariamente 

de suas funções habituais para se qualificar, ou até mesmo dividir o tempo de suas 

práticas pedagógicas com as atividades que os cursos de formação exigiam. De uma 

forma geral, ao finalizar o curso de formação e voltar as suas práticas pedagógicas 

diárias, acabavam não conseguindo colocar em prática os conhecimentos adquiridos, 

pois no dia a dia surgem alguns imprevistos não mencionados durante o curso que 

considerava um ambiente ideal para o trabalho que na realidade não era o que se 

encontrava, pelo contrário, muitos se deparavam com um ambiente hostil a mudanças 

(VALENTE, ALMEIDA, 1997). 
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3. A EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS COGNITIVOS 

 

 

Nos dias atuais, cada vez mais fica expressa a importância da educação para 

a formação do ser humano. Há quem diga, ainda, no século XXI, que somente é 

preciso estudar para ter uma profissão e logo após ganhar dinheiro. O fato é que a 

educação é a ferramenta de maior relevância que o indivíduo possui, pois é da mesma 

que aprendemos a nos comportar perante a sociedade, nos capacitamos e 

entendendo sobre a cultura do lugar que estamos inseridos. O papel da educação 

sobre um indivíduo é tão crucial que a pesquisadora e socióloga Sandra Unbehaum 

(Fundação Carlos Chagas) declara: "Perguntar a importância da Educação é como 

perguntar qual a importância do ar para nós. É pela Educação que aprendemos a nos 

preparar para vida" (CHAN, 2014).  

Os impactos que a educação exerce sobre os indivíduos e a sociedade são 

inúmeros e é exatamente por causa desta importância que faz necessário aprimorar 

os métodos e as ferramentas que se tem utilizado no processo de ensino-

aprendizagem.  

“As investigações sobre a natureza do conhecimento começaram no século IV 

antes de Cristo, quando na Grécia Antiga, Platão fundou uma escola de filosofia para 

difundir as ideias de Sócrates” (VAZ; RAPOSO, 2002). Somente em 1956 que surge 

de fato a ciência cognitiva, ano em que há um consenso entre os pesquisadores da 

área, através da conferência que acontece em Massachusetts no Instituto de 

Tecnologia (Massachusetss Institute of Technology), em um evento sobre a 

Tecnologia da Informação. Em busca desta investigação sobre a natureza do 

conhecimento humano começam a surgir algumas ciências. No final do ano de 1890 

a sociologia, antropologia, linguística, psicologia e a neurociências e algumas áreas 

afins começaram a cooperar com a ciência cognitiva (VAZ; RAPOSO, 2002).  

A ciência cognitiva atualmente vem sofrendo constantes evoluções através das 

pesquisas nos campos científicos, que visam entender e ter mais conhecimento sobre 

o cérebro humano e compreender seu desenvolvimento e impacto. Através destas 

investigações, esta área se relaciona e agrega valores de diversas outras disciplinas 
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como a pioneira Inteligência Artificial, juntamente com as áreas da Neurociência e a 

Psicologia Comportamental, sem esquecer a Filosofia da Mente e a Linguística 

(DORTIER, 2003).  

Segunda Gonçalves (2010) “o desenvolvimento da investigação científica no 

domínio das Ciências Cognitivas tem contribuído para uma nova e mais complexa 

perspectiva sobre o sujeito da educação, a cognição e a aprendizagem”. De acordo 

com esta afirmação, a cognição está diretamente ligada à educação e ao processo de 

aprendizagem. O Dicionário Online de Português (2009) nos permite ter uma melhor 

percepção da palavra cognição quando atesta os seguintes significados: 

1 – Refere-se à capacidade de adquirir ou de absorver conhecimentos. 2 – 

Diz respeito ao conhecimento, à cognição. 3 – [Linguística] Que se refere aos 

mecanismos mentais pelos quais um indivíduo se vale ao utilizar sua 

percepção, memória, razão. 4 – [Psicologia] Que faz referência aos 

mecanismos mentais presentes na percepção, no pensamento, na memória, 

na resolução de problemas (DICIO, 2009).  

E o que o mesmo dicionário nos relata sobre o significado da palavra Aspectos: 

1 – Aparência; a face exterior de algo ou alguém: aspecto físico. 2 – Ângulo; 

cada uma das formas através das quais algo pode ser entendido ou 

explicado: aspecto social; aspecto econômico. 3 – Ponto de vista; maneira de 

ver alguma coisa. 4 – [Gramática] Categoria gramatical que expressa a 

maneira utilizada para encarar o processo verbal: aspecto durativo; aspecto 

cessativo (DICIO, 2009).  

Cada Aspecto Cognitivo é, portanto, cada das formas que se entende do 

mecanismo mental: percepção, memória, resolução de problemas. 

Analisando os aspectos cognitivos, fica claro que os mesmos contribuem para 

a evolução do processo de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo de cada 

indivíduo, verifica-se também que ao fazer utilização dos mesmos o indivíduo está 

também exercitando e aprimorando os seus sentidos cognitivos. 

De acordo com Piaget e Inhelder (2003, pág.11) o processo do conhecimento 

pode ser dividido em quatro estágios: 

 Sensório-Motor (0 a 02 Anos): “Nesse estágio, a criança elabora subestruturas 

cognitivas que darão suporte para as futuras construções perceptivas e 

intelectuais” (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2004, P.4). A criança faz uso da 
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percepção sensorial, e utiliza-se das ações práticas para resolver o problema: 

pegar, morder, jogar, etc.  

 

 Pré-Operatório (02 a 07 Anos): A criança está preocupada em se expressar 

intuitivamente, pois somente consegue ver o mundo a partir do seu ponto de 

vista. Nesta etapa a criança consegue relacionar os símbolos e imagens a 

conceitos de algo que acontece na realidade. 

 

 Operatório Concreto (07 a 11 Anos): Neste estágio a criança começa a ter a 

noção de reversibilidade, pois está atingindo o pensamento lógico, no início 

com algumas dificuldades, porém aos poucos consegue um domínio maior 

sobre o conteúdo exposto.  

 

 Operatório Formal: É o momento onde atinge o pensamento lógico de forma 

coerente e total, pois já não se baseia apenas na observação da realidade, mas 

consegue buscar soluções levantando hipótese.  

 

Figura 3 - Desenvolvimento do processo de conhecimento  

Fonte: [FÓZ, 2013] 
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Importante esclarecer neste momento que a estrutura cerebral é bastante 

complexa e por sua vez possui diversas funções e não é o intuito deste trabalho se 

aprofundar em todas as estruturas, mecanismos e funções cerebrais. Por este motivo 

será relatado apenas as aplicações cerebrais dos aspectos cognitivos uteis para a 

classificação dos jogos no AMAPE. 

O processo educacional aperfeiçoa o desenvolvimento do cérebro através de 

atividades para melhorar e modificar o seu funcionamento por intermédio de 

estimulações. Esta reorganização do funcionamento do cérebro é mais conhecido 

como plasticidade cerebral que tem a "capacidade adaptativa do sistema nervoso 

central permitindo modificação na sua própria organização estrutural e funcional" 

(Oda, Sant'Ana; Carvalho, 2002, p. 173).  

Todas as tarefas que diariamente realizamos necessitam da atividade 

cerebral. Para ler e compreender esse texto, anotar um recado para um 

colega, reconhecer alguém e lembrar seu nome, calcular o orçamento 

doméstico, conversar com uma pessoa, saber que amarelo é uma cor e que 

carro é um meio de transporte, lembrar o caminho de casa, são apenas 

alguns de uma infinidade de funções que nosso cérebro faz no dia a dia 

(FISCHER; FONTES, 2016).  

 

Figura 4 - Funções do Cérebro [hemisfério esquerdo x hemisfério direito]  

Fonte: [FÓZ, 2013] 

Figura 5 – Estruturas do cérebro 
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Para o desenvolvimento do sistema AMAPE são utilizados os seguintes 

aspectos cognitivos: Atenção, Audição, Estratégia (Raciocínio), Memória de Curta 

Prazo, Memória de Longo Prazo, Percepção (Cores) Percepção (Formas) e Visão. 

Eles foram escolhidos com intuito de auxiliar e ajudar os educadores, contribuindo 

para o processo de ensino-aprendizagem, projetando aperfeiçoar os mecanismos 

mentais, buscando melhorar o desempenho e obter resultados mais significativos. 

Esses aspectos são organizados em fichas categorizadas para cada um dos jogos 

educativos, com intuito de avaliar quais os aspectos que poderão ser trabalhados para 

treinar e atingir uma melhora significativa, de acordo com as especificidades de cada 

jogo. 

A visão é o aspecto cognitivo capaz de receber os estímulos e transformá-los 

em capacidade de enxergar, este processo ocorre através dos olhos.  

Algumas pessoas apresentam problemas de visão, como miopia, 

hipermetropia, vista cansada e astigmatismo. Todos esses problemas 

ocorrem em razão da incapacidade do olho de focalizar as imagens sobre a 

retina. Outros problemas que podem acometer os olhos são glaucoma, 

catarata, daltonismo e conjuntivite. (MORAES, 2016) 

A visão interfere em aspectos sobre percepção de cores e formas e os jogos 

podem ser uteis para identificar possíveis dificuldades ou visão comprometida. 

A audição é o aspecto cognitivo crucial, como um pré-requisito, para se ocorrer 

uma comunicação oral. É através dela que o ser humano consegue receber os 

estímulos sonoros. Quando há uma interferência na audição, este processo fica 

comprometido e é  

“A Fonoaudiologia a responsável pela promoção da saúde, prevenção, 

avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e 

aperfeiçoamento dos aspectos relacionados à audição, função vestibular, 

linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala e dos sistemas 

miofuncional, orofacial e cervical e de deglutição” (EUGÊNIO; ESCALDA; 

LEMOS, 2012). 

A ideia aqui é que possa classificar jogos que necessitem         de sons ou até 

mesmo nenhum para que crianças que tenham este aspecto comprometido possam 

fazer uso desta ferramenta didática (jogos educativos). 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/defeitos-na-visao-humana.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/glaucoma.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/daltonismo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/conjuntivite.htm
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A atenção é um dos aspectos cognitivos mais complexos, pois a maioria das 

outras funções dependem de sua boa execução para terem êxito em suas aplicações. 

A atenção acontece quando focamos em algo que julgamos importante naquele exato 

momento, ou através de estímulos ou informações recebidas através dos nossos 

sentidos. 

“Problemas de concentração podem ser resultantes de um distúrbio atencional 

simples, ou uma inabilidade de manter o foco de atenção intencional, ou até aos dois 

problemas ao mesmo tempo” (FISCHER; FONTES, 2016). A ideia do sistema é que 

ele forneça jogos classificados que não requeiram tanta atenção da criança para poder 

assim ativar continuamente a área cerebral e, aos poucos, contribuir para a melhoria 

em seu desempenho. 

A percepção é o aspecto cognitivo que fica responsável por receber os 

estímulos externos, reconhecer e organizar, por exemplo cores e formas geométricas. 

Esta premissa fica evidente nos pensamentos do filosofo Kant, quando discorre seus 

pensamentos sobre a apercepção transcendental: “primeiro, o conhecimento só é 

possível se os objetos da experiência forem dados no espaço e no tempo; e, segundo, 

espaço e tempo são propriedades subjetivas, isto é, atributos do sujeito e não do 

mundo ‘da coisa-em-si’” (KANT, 1989). 

Funciona assim: tenho uma multiplicidade de sensações dos objetos do 

mundo, como cor, cheiro, calor, textura, etc. Estas sensações são o que 

podemos chamar de matéria do fenômeno, ou seja, o conteúdo da 

experiência. Mas para que todas estas impressões tenham algum sentido e 

entrem no campo do cognoscível (daquilo que se pode conhecer), elas 

precisam, em primeiro lugar, serem colocadas em formas a priori da intuição, 

que são o espaço e o tempo. (SALATIEL, 2008) 

A memória é um dos aspectos cognitivos mais utilizados no dia a dia do ser 

humano, pois se caracteriza como a capacidade de guardar informações que depois 

possam ser utilizadas. O bom funcionamento da memória está diretamente ligado ao 

nível de atenção que o indivíduo tem para determinadas ocasiões.  

Não é só a idade que provoca prejuízos na capacidade de memória; o 

estresse emocional, a depressão e problemas de ordem física são outros 

importantes fatores. Por outro lado, existem também fatores que favorecem 

a memória, como a motivação e as emoções. Quanto maior o interesse em 
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aprender algo, melhor será o armazenamento das informações obtidas nesse 

processo, assim quanto maior o número de emoções (sejam elas positivas 

ou negativas) atribuídas a um evento mais chances dele permanecer na 

memória para uma futura recuperação (FISCHER; FONTES, 2016). 

A ideia aqui é que se possa treinar essas habilidades através de jogos de uma 

forma descontraída, para que assim possa ser alcançado uma melhora no momento 

de resolver problemas matemáticos que muitas das vezes são taxados como difíceis 

e chatos, possibilitar que o aluno elabore estratégias de assimilação de conteúdo para 

tornar mais fácil o entendimento das matérias. 

 

A fim de identificar com maior rigor a idade mais adequada para trabalhar 

determinadas funções a Psicopedagoga Adriana Fóz, apresenta em (2013) um 

esquema denominado como janelas de oportunidades, no qual propõe o tempo de 

aprender funções como visão, controle emocional, formas de reação, símbolos, 

linguagem, habilidades sociais, dentre outros (Figura 7). 

 

Figura 5 - Esquema sobre o tempo adequado de aprendizado  

Fonte [FÓZ, 2013] 
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4. OS JOGOS E A EDUCAÇÃO 

 

 

Esta seção irá abordar a importância dos jogos para o processo de ensino 

aprendizagem. Mediante ao contexto educacional, será apresentado a categoria de 

jogos eletrônicos e suas contribuições para a educação. Será discutido também o 

surgimento de um novo viés do aspecto lúdico: jogos eletrônicos cognitivos. 

Segundo LISBOA (2013, Associação Brasileira de Brinquedotecas – ABBri), o 

temo lúdico é derivado do Latim “ludos” que tem seu significado como Jogo, e possui 

uma grande abrangência em suas funções.  

É preciso ressaltar que o termo lúdico etimologicamente é derivado do Latim 

“ludos” que significa jogo, divertir-se e que se refere à função de brincar de 

forma livre e individual, de jogar utilizando regras referindo-se a uma conduta 

social, da recreação, sendo ainda maior a sua abrangência. Assim, pode-se 

dizer que o lúdico é como se fosse uma parte inerente do ser humano, 

utilizado como recurso pedagógico em várias áreas de estudo oportunizando 

a aprendizagem do indivíduo. Dessa forma, percebem-se as diversas razões 

que levam os educadores a trabalharem no âmbito escolar as atividades 

lúdicas (LISBOA, 2013).  

Ao compreender que o significado da palavra lúdico refere-se a jogo pode-se 

afirmar que “… a palavra “jogo” apresenta significados distintos uma vez que pode ser 

entendida desde os movimentos que a criança realiza nos primeiros anos de vida vem 

agitando os objetos que estão ao seu alcance, até as atividades mais ou menos 

complexas…” (NEGRINE, 1997, p.44). É preciso compreender que não são todos os 

jogos que possuem um fim educativo, pelo contrário, há muitos jogos que não 

possuem objetivos pedagógicos, mais mantêm o foco no entretenimento de seus 

usuários. 
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4.1 JOGOS EDUCATIVOS 

 

 

Levando em consideração a abrangência das funcionalidades dos jogos podem 

se destacar duas categorias (MIRANDA, 2001): 

 Jogos de Entretenimento: Não possuem objetivos pedagógicos 

explícitos, antes tem foco no divertimento e entretenimento do usuário. 

 Jogos Pedagógicos: São planejados com objetivos de atingir conteúdo 

específicos e desenvolvem habilidades importantes para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Segundo Ide (2008) os jogos pedagógicos (ou educativos), podem ser 

identificados, segundo suas diversas atribuições e benefícios, em aspectos cognitivos, 

aspectos afetivos e aspectos sociais. 

Os jogos pedagógicos são fortes colaboradores ao processo de ensino, pois ao 

jogar as crianças desenvolvem diversos aspectos cognitivos ao traçar qual será a 

estratégia mais adequada para vencer. Ainda, os jogos educativos favorecem uma 

melhor compreensão dos assuntos abordados em sala de aula, pois estimulam o 

raciocínio lógico, tornando mais fácil a compreensão dos assuntos abordados. 

Ao fazer uso dos jogos educativos, o professor desenvolve laços de confiança 

pois ao atingir a meta desejada a criança adquire segurança para avançar a níveis 

mais difíceis, e consequentemente uma confiabilidade da parte do educador ao ver o 

desenvolvimento de seus alunos. 

Os educadores podem fazer uso dos jogos educativos para desenvolver 

habilidades sociais de seus alunos, pois ao jogar a criança compreende a 

necessidade de respeitar regras e entende que para vencer o jogo deverá seguir as 

regas impostas. Jogos em grupo estimulam a iniciativa pessoal, a cooperação com os 

demais integrantes da equipe, desenvolvem o senso de competição sadia, fazendo 

entender que o esforço pessoal colabora para a vitória porém a união do grupo é que 

determinará o sucesso da tarefa. 
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Os jogos pedagógicos estão se tornando cada vez mais frequentes na prática 

educativa, pois tem sido uma ferramenta de grande auxílio aos educadores, 

possibilitando os mesmos a preparar uma aula dinâmica fugindo da estrutura 

tradicional criando um ambiente mais confortável aos alunos favorecendo uma 

interação maior durante a aula. Desta maneira o aluno compreende o conteúdo 

brincando, crescendo o interesse por aprender. Sendo assim, este processo torna-se 

eficiente estimulando o aluno a pensar e questionar, não somente a decorar 

informações que lhe são transmitidas. 

Os jogos educativos possibilitam ao aluno aprender de forma natural, 

prazerosa e dinâmica, porque traz desafios que despertam na criança o 

interesse na busca dos conhecimentos, além de oferecer um maior 

envolvimento social entre os alunos, bem como a formação de conceitos 

éticos, de solidariedade, de regras, de trabalho em grupo, de respeito mútuo, 

etc. (NICOLETTI; FILHO, 2004). 

Desta forma, “… A atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente recurso 

aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, 

quando mobiliza sua ação intelectual.” (RIZZO, 2001, p.40). Leal, Albuquerque e Leite 

(2005) Ratifica este conceito quando afirma que os educadores devem fazer uso dos 

jogos pedagógicos, pois são ótimos recursos que auxiliam o processo de ensino, uma 

vez que colaboram com os aspectos cognitivos, sociais e afetivos do aluno.  

Segundo Passerino (2010) os jogos educacionais têm contribuições para todas 

as fases do desenvolvimento: 

 Sensório-Motor (0 a 02 Anos): “A criança brinca sozinha, sem utilização da 

noção de regras”.  

 

 Pré-Operatório (02 a 07 Anos): Neste estágio as crianças desenvolvem a 

capacidade de jogar com outras crianças e não mais sozinhas, pois estão 

começando a adquirir ideia que os jogos possuem regras. 

 

 Operatório Concreto (07 a 11 Anos): As crianças de fato conseguem aprender 

as regras dos jogos e começam a jogar em grupos. Esta é a fase que dão 

preferência para jogos com regras como Futebol, Vôlei, Xadrez, etc. 
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 Operatório Formal: É o momento onde atinge um amadurecimento significativo 

e começa a aperfeiçoar todo o aprendizado adquirido.  

O mesmo autor (Passerino, 2010) aponta que os jogos educacionais podem 

ser classificados em categorias em consonância com a teoria de Piaget em Jogos de 

exercícios sensório-motor, Jogos simbólicos e Jogos de Regras. 

 

 Jogos de exercícios sensório-motor 

Jogos Equivalentes ao primeiro estágio, “Como já foi dito antes, o ato de 

jogar é uma atividade natural no ser humano” por isso nesta etapa a criança 

mantém o foco em atividades que emitem sons (por exemplos: jogos de 

campainha, ou que emitem sons de animais, etc.) ou sacudir objetos, pois está 

desenvolvendo suas atividades motoras. 

  

 Jogos simbólicos  

Estes jogos são predominantes ao segundo estágio (pré-operatório) pois 

é quando a criança está compreendendo a realidade e ao fazer uso desses 

jogos tendem a expressar a sua maneira de ver o mundo, por exemplo, os 

jogos de faz de conta onde permite a criança explorar toda a sua imaginação 

e compreensão de “seu mundo”, ficando evidente suas fantasias, medos e 

sonhos. Já as crianças pertencentes ao terceiro estágio (operatório-concreto), 

também fazem uso desses jogos porém em pouca quantidade, pois estão em 

fase de transição buscando em sua maioria por jogos que permitam trabalhar 

a inteligência. 

 

 Jogos de Regras 

Como foi mencionado no tópico acima as crianças a partir de 07 anos 

estão entrando em fase de transição por este motivo os jogos de regras 

começam a ser desenvolvidos principalmente nesta idade e perpetuam durante 

toda vida. Este tipo de jogo se caracteriza por um conjunto de leis a serem 

seguidas, despertando assim um teor de competição e desenvolvendo as 

características afetivo-sociais. Pode-se citar exemplos deste tipo de jogo como: 

Jogos Esportivos, Jogos de Tabuleiros, etc.  
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Quando o educador faz uso de jogos educativos de teor pedagógico, este deve 

ter a consciência que não está permitindo que as crianças tenham um momento de 

passatempo, pois os jogos possuem valores constitutivos, assim como afirma Leif 

(1978) “jogar educa, assim como viver educa: sempre sobra alguma coisa". São 

inúmeros os benefícios e contribuições que o uso dos jogos educativos possibilitam, 

Passerino (2010) e Lisboa (2013) destacam muitos desses benefícios dentre eles 

estão: 

 Aceitar e Respeitar regras; 

 Aprender a lidar com os resultados independentemente das frustrações; 

 O jogo favorece a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de 

habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força, concentração, etc.  

 O jogo integra várias dimensões da personalidade: afetiva, social, motora e 

cognitiva; 

 O jogo mobiliza esquemas mentais: estimula o pensamento, a ordenação de 

tempo e espaço;  

 Proporciona iniciativa e aumenta a interação entre os participantes; 

 Proporcionar a autoconfiança e a concentração.  

 Reforçar os conteúdos já aprendidos;  

 

Apesar de Rizzi e Haydt (1998) afirmarem que “o ato de jogar é tão antigo 

quanto o próprio homem, pois este sempre manifestou uma tendência lúdica, isto é, 

um impulso para o jogo”. Quando se aplica este ato de jogar com o foco na educação, 

o professor tem a função de ser o intermediador entre a atividade proposta e os 

alunos. Pois, se trata de uma atividade dinâmica. O educador deve manter os alunos 

motivados, conduzindo todas as etapas, avaliando o rendimento dos alunos para 

verificar se os resultados estão sendo satisfatórios.  

Ao trabalhar com atividades lúdicas o educador tem que se atentar para alguns 

cuidados do modo que não faça uso dessas atividades como a única ferramenta 

educacional, pois não transmite todo o conteúdo necessário sozinho assim como 

afirma (LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005). O educador precisará ter maior 

comprometimento para estudar e analisar os jogos antes de transmiti-los para que 



41 
 

assim possa ser um recurso eficiente e obter os resultados esperados. Sobretudo os 

jogos devem estar interligados com o conteúdo lecionado dentro da sala de aula e se 

tornando uma ferramenta auxiliadora do conteúdo teórico. 

 

 

4.2 JOGOS COGNITIVOS E JOGOS ELETRÔNICOS 

 

 

“Os jogos cognitivos permitem a estimulação e a realização de exercícios que 

tem o potencial de modificar a organização estrutural e funcional do cérebro, o que 

resulta no melhor desempenho dos jogadores em algumas tarefas que exigem 

habilidades cognitivas, destacando nesse trabalho o processo de aprendizagem” 

(RAMOS, 2013). Esta modificação da organização estrutural e funcional do cérebro é 

conhecida como plasticidade cerebral, como foi apresentado na seção 3. Os jogos 

eletrônicos cognitivos são um conjunto de jogos que trabalham os conceitos dos jogos 

eletrônicos juntamente com uma diversidade de processos mentais (Resolução de 

problemas, Raciocínio lógico, Percepção, Linguagem e memória, etc.). 

Ramos (2013) destaca em seu trabalho três categorias que podem ser 

consideradas como jogos cognitivos: Jogos de desafios, Jogos de Tabuleiros e Jogos 

Eletrônicos Cognitivos. 

 Jogos de Desafios: São os jogos que permitem trabalhar com os aspectos do 

raciocínio lógico, planejamento, percepção visual e a atenção, entre outros.  

 

 Jogos de Tabuleiros: São jogos que permitem trabalhar dentre tantos aspectos 

o raciocínio lógico e estratégia para finalizar e ter sucesso no jogo. 

 

 Jogos Eletrônicos Cognitivos: Em sua maioria são jogos tradicionais 

reproduzidos com as ferramentas digitais. Apresentam exercícios que 

permitem trabalhar com os mais variados aspectos: Raciocínio lógico, 

Resolução de Problemas, Cálculos, Criatividade, entre outros. 
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Especificamente, os jogos eletrônicos estão presentes no cotidiano de quase 

toda população. Diante desta realidade os educadores do século XXI se deparam com 

alguns desafios, dentre eles, o de transmitir o conhecimento de forma eficiente 

mantendo os alunos motivados e não apenas receptores de conteúdo. É neste 

momento que os educadores dispostos a encararem os desafios de suas profissões 

em benefícios do progresso da educação ousam inserir os jogos eletrônicos no 

contexto de suas aulas, reconhecendo o potencial da tecnologia. Sobretudo 

reconhecem as inúmeras competências que são aperfeiçoadas ao fazer uso destas 

ferramentas para fins pedagógicos: agilidade, raciocínio lógico, pensamento 

estratégico, concentração, melhora na memorização e atenção entre outras 

habilidades.  

Os jogos eletrônicos detêm uma tecnologia que contempla os aspectos como 

processamento, tomadas de decisões e de estabelecimento de estratégias 

de solução de problemas, além de utilizarem linguagem visual e sonora 

estimulantes para a criança, o que aparentemente contribui para a 

aprendizagem perceptiva, da atenção e da motivação. Esses aspectos são 

associados a um fator determinante, que é a familiaridade da criança com a 

linguagem utilizada nesses jogos e o tipo de raciocínio que é necessário 

desenvolver, para obter sucesso nessa forma de atividade lúdica (MUNGUBA 

et al, 2003, p. 42). 

Quando se refere a esses aspectos os jogos eletrônicos possuem uma grande 

contribuição, pois permitem aos alunos experimentarem diversas situações que não 

existem em seu cotidiano. 

Afinal, “os jogos digitais devem ser orientados de forma a estimular os discentes 

ao encontro e à construção do conhecimento como uma conquista, que os levam a 

superar limites e a enfrentar desafios” (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011). 

Segundo Johnson (2005, p.137) os jogos eletrônicos possuem diversas 

habilidades que irá proporcionar aos alunos:  

 A busca: Quando o jogador anseia prosseguir com o jogo para desvendar qual 

será a próxima fase, ou qual será a próxima objetivo.  

 

 A sondagem: Quando o jogador não conhece o jogo, na maioria das vezes 

acontece quando é o primeiro contato com a ferramenta, e tem que explorar o 
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cenário para descobrir quais são as regras, para onde tem que ir, enfim, deverá 

sondar o que o jogo irá lhe proporcionar.  

 

 A investigação telescópica: Ocorre quando o jogador tem mais de um objetivo 

para concluir, por exemplo, antes de concluir o objetivo geral do jogo deverá 

vencer alguns etapas antes. 

 

Diversas pesquisas e estudos vão afirmar que a estrutura e a forma como as 

informações são apresentadas nos jogos digitais é que vão ser o diferencial 

psicológico, sendo benéficos ao processo de aprendizagem ou prejudicial à saúde de 

seus usuários. Esta afirmativa fica evidente quando se analisa, por exemplo, os jogos 

de ação que em sua maioria possuem cenas de violências e são classificados como 

brutais e agressivos, porém Feng (2007), Wu; Cheng; Feng; D'Angelo; Alain e Spence 

(2012) e Li (2010) afirmam que há um ganho significativo na atenção espacial e 

rotação mental, a uma redução na distração e na velocidade de reação, melhorando 

assim a atenção visual. 

Ainda se tratando das contribuições que os jogos eletrônicos possibilitam, foi 

realizado uma pesquisa com crianças de 07 a 11 anos e adultos de 18 a 22 anos, com 

o intuito de testar 3 aspectos da atenção visual: 

 Capacidade de distribuir o campo visual de atenção na busca de um alvo; 

 Número de objetos para os quais a atenção pode ser alocada 

simultaneamente;  

 Tempo necessário para localizar o alvo. 

Os resultados demonstraram que os jogadores de games de ação tiveram um 

melhor desempenham em todos os aspectos da atenção visual. 

Em uma nova pesquisa, foram feitos vários testes com relação aos aspectos 

cognitivos (atenção, memória e controle executivo), com grupos diferentes de usuários 

de videogames. Os resultados apontaram para os jogadores mais experientes uma 

melhor memória visual de curto prazo conseguindo mudar rapidamente de tarefas e 

rastrear objetos se movimentando mais rapidamente. 
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Muitos estudos que trazem apontamentos negativos sobre a utilização dos 

jogos eletrônicos, em sua maioria, levam como o foco determinante o tempo em que 

se passa jogando, porém quando é feito um estudo sobre jogos eletrônicos e suas 

contribuições devem ser levados em consideração cinco aspectos descritos por 

Gentile (2011)  

 Tempo em que se joga; 

 Conteúdo do jogo; 

 Contexto que o jogo é utilizado; 

 Estruturas do jogo; 

 Mecânicas do jogo eletrônico. 

Em suma, entende-se que os jogos cognitivos eletrônicos está inserido em um 

contexto que deve estar relacionado com o conteúdo e suas mecânicas. O tempo e o 

contexto (como o educador irá vincular o jogo com o conteúdo que está sendo 

ministrado) é que irão direcionar o ganho nas habilidades cognitivas.  

Vale ratificar que a intenção de se utilizar jogos aplicados a educação é 

fundamentalmente de serem ferramentas didáticas que servirão para auxiliar o 

educador, e dar um dinamismo no processo de ensino aprendizagem possibilitando o 

aluno a aprender brincando e nunca realizar a aplicação desses jogos com o objetivo 

de suprimir o ensino “tradicional”1, de se transmitir o conteúdo.  

  

                                                           
1 Entende-se tradicional o ensino sem utilização de jogos pedagógicos como a forma habitual em que 
a educação foi difundida em nosso país e não o estilo da tendência pedagógica. 
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5. MODELO 

 

 

A inspiração desde projeto surge após identificar a dificuldade de encontrar 

jogos na internet que realmente possam ajudar o educador na sua prática diária. 

Esses jogos estão espalhados por diversos sites e quase nunca se acha informações 

ou descrições do jogo para que o educador possa avalia-lo, forçando-o assim a gastar 

um grande tempo para identificar um jogo que seja coerente com a sua aula e que 

realmente venham contribuir para o ensino aprendizagem de seus alunos. Com base 

neste pensamento, surge então a ideia de criar um sistema que pudesse reunir esses 

jogos em um único lugar, fornecendo informações pertinentes sobre os mesmos e 

oferecer ao educador a possibilidade de realizar pesquisas rápidas e objetivas, 

facilitando assim esta tarefa para o educador.  

Amadurecendo a ideia foi pensado em criar um sistema que fosse disponível 

para acesso na internet e que pudesse reunir a maior quantidade possível de jogos 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, porém reuní-los e torná-los 

disponíveis na internet iria gerar um custo muito alto já que teria que dispor de um 

grande espaço de armazenamento para guardar toda essa quantidade de jogos. Ainda 

faltava criar algo que permitisse avaliar e disponibilizar as informações desses jogos. 

Surge então o primeiro grande desafio: elaborar uma ficha cadastral onde pudesse 

conter informações essenciais desses jogos. O professor Dr. Daniel Paiva2 elaborou 

a ficha cadastral, ver Quadro 2, que veio a sanar as duas dificuldades apontadas a 

cima e dar corpo ao projeto, visto que agora ao invés de reunir jogos, o que será 

armazenado é uma ficha para cada jogo, contendo informações categorizadas em 4 

grandes grupos: Informações diretas do jogo, Dados Técnicos, Dados Cognitivos e 

Informações sobre os riscos e Restrições que o jogo apresenta e o endereço 

eletrônico levando em consideração que o mesmo já está armazenado em outro site.  

A ficha elaborada pelo professor foi adotada então como base para modelagem 

do banco de dados e elaboração do protótipo do AMAPE. 

                                                           
2 Orientador deste projeto 
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Quadro 2 – Modelo da Ficha de Classificação. 

Fonte: Autoria Própria 

Dados do Jogo 
 - Nome do Jogo: 
 - Endereço Eletrônico (link): 
 - Como Jogar: 

Indicação 
 - Conhecimento Prévio: 
 - Faixa Etária: 
 - Categoria: 
 - Nível de Dificuldade: 
 - Quantidade de Jogadores: 
 - Pontuação: 
 - Ranking: 
 - Tempo: 
 - Competição: 
 - Recompensa: 

Dados Técnicos 
 - Idioma: 
 - Licença de Uso: 
 - Linguagem: 
 - Plataforma: 

Restrições/Riscos 
 - Hardware: 
 - Software: 
 - Idade: 
 - Espaço: 

Dados Cognitivos 
 - Visão: 
 - Audição: 
 - Atenção: 
 - Memória de Curto Prazo: 
 - Memória de Longo Prazo: 
 - Estratégia: 
 - Cores: 
 - Formas: 

 

Feito isso foram analisados e destacados diversos jogos de todas as categorias 

que possuíssem alguma finalidade educativa para então poder classifica-los de 

acordo com a ficha elaborada, quadro 2. 

A ideia original da ficha é ter um elemento como o foco principal, que no caso, 

é o jogo contendo as informações fundamentais do mesmo como: Nome do Jogo, 

Endereço Eletrônico de onde ele está armazenado e como Joga-lo. Esse elemento 

fundamental estaria ligado a outros quatros grupos contento informações 

complementares que mais a frente possibilita o educador a realizar pesquisas rápidas 

e eficientes. 
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Figura 6 - Categorias importantes para o AMAPE. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As informações contidas na ficha de classificação foram divididas nestas 4 

áreas distintas para possibilitar ao educador uma melhor compreensão dos dados 

contidos na ficha, pois assim fica mais fácil se obter informações pois agora estão 

agrupas de formas homogênea e vinculada a um grupo correspondente. Então, 

quando o educador tiver acesso a ficha de classificação de qualquer jogo, fica claro 

que ele tem informações pertinentes a fatores cognitivos vinculado ao jogo, possíveis 

restrições ou risco que aquele jogo pode vir apresentar, informações da parte técnica 

que o jogo possui e ainda informações de indicações (gerais) além de ter acesso ao 

endereço eletrônico e como proceder para joga-lo.  

A proposta é que o educador possa realizar pesquisas por qualquer dado 

contido nesses 4 grupos e como resultado obter os nomes dos jogos, os endereços 

de acesso e como jogá-los. 

Para demonstrar a eficácia dos 4 grandes grupos de informações e dos dados 

neles contidos, para que assim haja uma maior compreensão da importância desta 

divisão, no Quadro 3 está um exemplo de jogo, desenvolvido pelo autor, com a ficha 

de classificação devidamente preenchida. 

 

Indicação 
Dados Técnicos 

Dados Cognitivos Restrições & Riscos 

JOGO 
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Quadro 3 – Ficha de Classificação Preenchida 

Fonte: Autoria Própria 

Dados do Jogo 
 

 - Nome do Jogo: Quiz – Corpo Humano  
 
 - Endereço Eletrônico (link): http://oliveirainfo.esy.es/ 3 
 
 - Como Jogar: O jogo é composto de perguntas e respostas sobre o corpo humano. Cada pergunta 
corresponderá há três opções de respostas (A, B e C), sendo apenas uma correta, e a cada acerto, 
aparecerá os pontos no painel ao lado. Caso a pergunta esteja errada, aparece uma mensagem 
explicando porque aquela alternativa está errada, e informando a resposta correta, além de somar 
no placar de respostas erradas, pois o jogo contará com um Placar de pontos e tentativas. Para 
finalizar o jogador tem que responder as 10 perguntas, caso o número de acertos seja maior que o 
de erros, então aparecer o placar (tentativas, acertos e erros) e uma mensagem felicitando pelo bom 
desempenho. Caso contrário o placar será exibindo, com uma mensagem informando que o 
rendimento não foi o desejado para ser aprovado no jogo.  

Indicação 
 

 - Conhecimento Prévio: Conteúdo referente ao Corpo Humanos 
 - Faixa Etária: A cima de 06 anos 
 - Categoria: Ciências/Biologia 
 - Nível de Dificuldade: Fácil. Pois as perguntas são voltadas as séries inicias do ensino 
fundamental. 
 - Quantidade de Jogadores: Um por vez 
 - Pontuação: Possui pontuação ao decorrer do jogo, e ao final mostra a sua posição final 
(Tentativas, Erros e Acertos). 
 - Ranking: Não possui. 
 - Tempo: Não possui tempo para determinar as jogadas. 
 
 - Competição: Não possuí competição, pois não há ranking e nem cronometro para jogadas, 
somente se o usuário quiser anotar o placar e repetir o jogo para tentar melhorar sua pontuação. 
 - Recompensa: Não possuí recompensa, apenas passará de fase e ganhará pontuação de acordo 
com as respostas corretas. 
 

Dados Técnicos 
 

 - Idioma: Português. 
 - Licença de Uso: Gratuita. 
 - Linguagem: PHP 
 - Plataforma: Web 

Restrições/Riscos 
 

 - Hardware: O mouse é essencial para o jogo, pois sem ele não tem como selecionar as respostas 
corretas. Você também pode selecionar com o teclado mas é opcional. 
 - Software: Não há restrições, pois não necessita de plug-ins e instalações adicionais. 
 - Idade: Menores de 6 anos, pois ainda não tem contato com este conteúdo na escola. 
 - Espaço: Não é necessário espaço para jogar, pois ele é web. 

Dados Cognitivos 
 

 - Visão: Fundamental, pois sem ela não tem como ler as perguntas e não responde-las 
corretamente. 
 - Audição: Não há necessidade, pois não existe nenhuma emissão de som no jogo. 

                                                           
3 Endereço de site fora do ar. 

http://oliveirainfo.esy.es/
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 - Atenção: Importante, pois tem algumas perguntas complicadas que tem que ler novamente para 
não reponde-las de forma errada. 
 - Memória de Curto Prazo: Não há necessidade, pois não requer que se lembre de nenhuma regra 
ou algo de fases anteriores.  
 - Memória de Longo Prazo: Fundamental para lembrar de tudo o que aprender sobre o corpo 
humano até a presente data. 
 - Estratégia: Não possuí nenhuma estratégia significativa, apenas ter atenção na hora de ler as 
perguntas para selecionar a resposta correta.  
 - Cores: As cores são bem chamativas, possuindo algumas imagens de fundo para chamar a 
atenção das crianças. 
 
 - Formas: possui algumas formas como retângulos e botões pois as crianças dessa idade já estão 
mais familiarizadas. 

 

Então para que fique claro o que o educador pode esperar de cada informação 

contida em cada grupo da ficha de classificação e no sistema AMAPE, abaixo tem-se 

uma breve explicação de cada campo: 

 

INDICAÇÃO: Neste grupo estão contidas as informações gerais sobre o jogo. 

 Conhecimento prévio: Conteúdo que o aluno precisará possuir como pré-
requisito para conseguir concluir o jogo com êxito. 

 Faixa etária: Qual a faixa etária adequada para cada jogo. 

 Categoria: Disciplina que o jogo aborda. 

 Nível de dificuldade: Muito Fácil, Fácil, Mediano, Difícil e Muito Difícil. 

 Quantidade de jogadores: Um jogador, Dois Jogadores ou Muitos Jogadores. 

 Pontuação: Se possui ou não a pontuação, durante ou ao finalizar o jogo. 

 Ranking: Se possui ou não a ranking contendo as pontuações gerais dos 
jogadores por ordem. 

 Tempo: Se possui ou não um tempo determinado para cumprir alguma tarefa 
durante ou todo o jogo.  

 Competição: Se possui ou não. Aqui pode-se entender competição de 
diversas formas, como: contra a própria máquina, contra o seu próprio tempo, 
contra outros jogadores de forma local, ou contra outros jogadores na internet. 

 Recompensa: Se possui ou não uma recompensa como forma de estimulo, 
por exemplo uma mensagem parabenizando por concluir determinada tarefa, 
ou se o aluno acertar alguma pergunta ganhará mais tempo, ou vida dentro do 
jogo, etc. 

 
DADOS TÉCNICOS: Aqui o educador pode ter acesso a informação pertinentes a 

área tecnológica, e de desenvolvimento do jogo. 

 Idioma: Qual(s) o(s) idioma(s) que o jogo disponibiliza, pois alguns 

disponibiliza o acesso a mais de um idioma.  

 Licença de uso: Gratuito, Pago ou Gratuito para teste. 
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 Plataforma: Em qual plataforma é possível ter acesso ao jogo (Web, Desktop, 

Mobile ou Videogame) 

RESTRIÇÕES/RISCOS: Neste grupo será apresentado informações sobre algumas 

restrições técnicas e possíveis risco que o jogo possa oferecer dependendo da idade 

de seus alunos. 

 Hardware: Há jogos que ficam inviáveis fazer uso sem a utilização de alguns 

Hardware, pois são peças fundamentais. Por exemplo: mouse, teclado, caixa 

de som, etc.  

 Software: Há jogos que ficam inviáveis fazer uso sem a utilização de alguns 

Softwares, pois são peças fundamentais. Por exemplo: navegador web, plug-

ins, java, etc.  

 Idade: Há jogos que possuem restrições de idade, pois apresentam algumas 

ideias que podem ser prejudiciais, pois a criança ainda tem não possui 

maturidade para entender que não pode reproduzir tal ação apresentada pelo 

jogo. Por exemplo: Um jogo de química que utiliza-se de mistura de elementos 

deve ter um certo cuidado para que a criança não reproduza em casa e não 

venha ocasionar algum dano.  

 Espaço: Se não precisa de espaço para o jogo, caso precise, qual a proporção 

(pouco espaço, espaço mediano ou muito espaço). Há jogos como os Kinect 

de videogame necessitam de bastante espaço físico, pois utilizam-se da 

expressão corporal para o funcionamento do jogo, vale ressaltar aqui os jogos 

de realidade virtual e em 3D já existentes. 

DADOS COGNITIVOS: Este grupo apresenta as informações fundamentais sobre 

qual a relação, ou impacto que o jogo irá estabelecer nos aspectos cognitivos dos 

alunos. 

 Visão: Nível de dependência (Alta, Dependência, Normal, Pouca e Nenhuma) 

 Audição: Nível de dependência (Alta, Dependência, Normal, Pouca e 

Nenhuma) 

 Atenção: Nível de Importância (Alta, Importância, Normal, Pouca e Nenhuma) 

 Memória de curto Prazo: Nível de Importância (Alta, Importância, Normal, 

Pouca e Nenhuma) 
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 Memória de Longo Prazo: Nível de Importância (Alta, Importância, Normal, 

Pouca e Nenhuma) 

 Estratégia: Nível de dependência (Alta, Dependência, Normal, Pouca e 

Nenhuma) 

 Cores: Quantidades de Opções (Muitas, Normal, Pouca ou Nenhuma) 

 Formas: Quantidades de Opções (Muitas, Normal, Pouca ou Nenhuma) 

 

Importante ressaltar que um diferencial e contribuição no AMAPE é a 

consideração de aspectos cognitivos, com os quais, cada jogo é classificado de 

acordo com o nível de dependência, importância ou opção para cada aspecto 

cognitivo presente na ficha de classificação, permitindo o educador ter informações 

pertinentes e fundamentais de como aquele jogo pode ser aplicado para o 

desenvolvimento do aprendizado de seus alunos com dificuldades de visão, audição, 

atenção, memorização, por exemplo. 

 

 

5.1 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 

 

 

Com a ficha de classificação dos jogos foi preciso criar a estrutura do banco de 

dados.  

“Um modelo de (banco de) dados é uma descrição dos tipos de informações 

que estão armazenadas em um banco de dados” (HEUSER, 1998, p. 16). 

Por exemplo, no caso de uma indústria, o modelo de dados poderia informar 

que o banco de dados armazena informações sobre produtos e que, para 

cada produto, são armazenados seu código, preço e descrição. Observe que 

o modelo de dados não informa quais os produtos que estão armazenados 

no banco de dados, mas apenas que o banco de dados contém informações 

sobre produtos. (HEUSER, 1998, p.16) 

Usa-se a linguagem de modelagem de dados para realizar a apresentações 

dos modelos produzidos, podendo ser em formatos textuais ou em linguagens 
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gráficas. Vale ressaltar que esses modelos são produzidos em níveis de conceitos 

distintos dependendo de quem é destinado a versão produzida. De forma geral, em 

projetos de banco de dados tem destaque para os três modelos que serão abordados 

logo a seguir: Lógico, Conceitual e Físico. 

 

 

5.1.1 Modelo conceitual 

 

 

É através desde modelo que pode-se ter uma visão geral do banco de dados 

do sistema. A finalidade desde modelo é apresentar todas as relações entre 

entidades, atributos e relacionamentos presentes nas informações que serão 

inseridas no banco, porém independe de qualquer programa. A técnica mais 

conhecida traz consigo a abordagem de Entidade-Relacionamento (ER), que consiste 

em realizar uma representação gráfica destas relações através do Diagrama 

Entidade-Relacionamento (DER). 

Segundo a notação utilizada por Heuser (2004), os desenhos dos retângulos 

simbolizam as entidades, os losangos simbolizam os relacionamentos e por fim as 

bolinhas pequenas vinculadas aos retângulos simbolizam os atributos. 

 

Figura 7 – Representação do DER (conceito e símbolo) 

Fonte: Disponível em <http://www.geocities.ws/profwlb_bd/bdi130.htm>, acesso em 10 dez. 2016. 
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 Entidade  

Simbolizada por retângulo, e “representa um conjunto de objetos sobre 

os quais deseja-se guardar informações” (HEUSER, 1998). Genericamente as 

entidades podem ser entendidas por tabelas, onde serão armazenadas 

informação pertinentes a ela. 

As entidades podem ser identificadas como fortes quando não 

necessitam de nenhuma outra relação para sua existência fazer sentido, caso 

contrário é identificada como fraca e sua representação passa a ser dois 

retângulos, um dentro do outro. 

 Atributo  

Tem a função de “associar informações a ocorrências de entidades ou 

de relacionamentos” (HEUSER, 1998). É representado graficamente por 

pequenas bolinhas que se relacionam com as entidades, genericamente, pode-

se entender os atributos como sendo as colunas de uma planilha eletrônica. 

Existem diversos tipos de categorias de atributos, dentre eles os que foram 

utilizados no sistema:  

o Composto: Devem ser subdivididos em outros atributos, 

(exemplo: Endereço {Rua, Bairro, Cidade, etc}.); 

o Multivalorado: Possui mais de uma informação na mesma 

instância (exemplo: o mesmo usuário pode ter mais de um e-mail 

ou mais de um número de telefone móvel); 

o Derivado: Precisa de regras para serem calculados pelo sistema 

(exemplo: Calcular a hora e data de cadastro de cada usuário); 

o Dentre outros. 

 

 Relacionamento 

“Em um DER, um relacionamento é representado através de um 

losango, ligado por linhas aos retângulos representativos das entidades que 

participam do relacionamento” (HEUSER, 1998). Pode-se entender 

genericamente, como sendo as relações que uma entidade(s) exerce(m) sobre 

a(s) outra(s) ou até mesmo sobre si. 

Vale ressaltar dois aspectos importantes do relacionamento que foi 

utilizado no trabalho:  
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o Agregação: No DER (conferir apêndice A) somente faz sentido 

existir a entidade subcategoria, se houver a relação de jogo com 

a categoria, logo podemos dizer que está relação estabelece um 

grau de agregação que no presente trabalho foi denominada de 

categorização) 

o Generalização/Especialização: No DER (conferir apêndice A) as 

entidades: administrador e colaborador são especialização total 

da entidade usuário, pois para ser usuário do sistema 

obrigatoriamente deverá ser ou administrador ou colaborar e 

apenas uma das duas categorias. 

Após apresentados todos os conceitos básicos que envolvem a modelagem 

desde banco de dados, para melhor explicação, optou-se por apresentar a 

modelagem completa (DER) no Apêndice A e, a seguir, descrever as partes indicadas 

na Figura 8. 

 

Figura 8 – indicativo das categorias no DER 

Fonte: Autoria Própria 
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O intuito da apresentação da figura 8 não é para análise detalhada do DER que 

está em versão estendida no apêndice A, a ideia presente é a identificação das 

categorias no DER e na Ficha de Classificação (Figura 7). 

 

 Área 1: Indicação

 

Figura 9 – fragmento do DER referente ao grupo de indicação 

Fonte: Autoria Própria 

 

Neste primeiro fragmento há alguns fatores importantes que deve-se observar, 

o primeiro é a presença da agregação (jogo categorizado), pois não há sentido existir 

uma subcategoria para um jogo que ainda não está categorizado, ou seja, não possui 

vinculo a uma categoria. Observa-se também que se o jogo possuir o ranking, 

pontuação, tempo, competição e recompensa basta guardar a descrição, que neste 

caso é um pequeno texto explicativo de como esses fatores ocorre no jogo, caso não 

tenha nenhuma ação é feita. Em relação ao nível de dificuldade e quantidade de 

jogadores serão armazenados os dados contidos na explicação do quadro3. 

Referente a faixa etária inicial e final é armazenados os valores de 1 a 18. 

 

1 
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 Área 2: Restrição/Risco 

 

Figura 10 – fragmento do DER referente ao grupo de Restrição/Risco 

Fonte: Autoria Própria 

 

As informações do grupo de Restrição/Risco já estão pré-carregas no banco de 

dados em suas respectivas entidades (ver quadro3 e informações citadas abaixo), 

basta seleciona-la e informar a descrição, que neste caso é um pequeno texto 

explicativo de como ocorre a relação desses itens no jogo.  

  

2 
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 Área 3: Dados Técnicos 

 

Figura 11 – fragmento do DER referente ao grupo de Dados Técnicos 

Fonte: Autoria Própria 

 

As informações da área dos dados técnicos são mais diretas, pois não há 

necessidade de explicar qual a relação estabelecida, basta apenas informa se há mais 

de um idioma ou não, e qual(s) seria. Qual o tipo de licença do jogo e qual é o suporte 

de plataforma do jogo. 

  

3 
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 Área 4: Dados Cognitivos 

 

Figura 12 – fragmento do DER referente ao grupo de Dados Cognitivos 

Fonte: Autoria Própria 

Por fim, no última fragmento, temos as relações estabelecidas pelos aspectos 

cognitivos e o jogo. Logo o jogo está vinculado a todos os aspectos cognitivos que por 

sua vez armazenam as descrições de como essas relações são estabelecidas e os 

aspectos cognitivos estão relacionados com níveis de dependência, importância e 

opções como já foi mencionado na explicação do quadro 3.  

No Diagrama Entidade Relacionamento (DER) foi inserido uma parte que não 

estava dentro da ficha de classificação de jogos, que é o fragmento responsável pela 

parte de usuários. Foi necessário a criação desta entidade para que fosse possível 

armazenar e ter acesso a esses dados. Vale ressaltar a peculiaridade deste fragmento 

que é a especialização total da entidade usuário em administrador ou colaborar. Este 

modelo representa que todo usuário tem que ser Administrador ou colaborador, nunca 

pode ser apenas um usuário e também nunca as duas classificação ao mesmo tempo 

(Figura 13). 

4 
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Por se tratar de uma especialização, as entidades administrador e colaborador 

além de seus atributos locais, herdam os atributos de usuários. Vale ratificar também 

que através deste modelo é possível verificar qual usuário que cadastrou um 

determinado jogo, inclusive a data e o horário de cadastro. 

 

Figura 13 – fragmento do DER referente a usuários 

Fonte: Autoria Própria 

Para todo usuário do sistema é requerido o nome completo, login e senha. 

Através do sistema é armazenado a data e a hora de cadastro (atributos derivado). 

Para ser um administrador requer além dos dados citados e o telefone e CPF 

(inicialmente os administradores é o autor do trabalho juntamente com o orientador). 

Para ser um usuário colaborar é preciso além dos dados do usuário informar o 

endereço completo, idade, tempo de experiências, quantidades de alunos, qual a 

instituição de ensino que trabalha, o conteúdo de domina, profissão e um pequeno 

resumo profissional. 

Observação: A entidade colaborador foi criada com o intuito de permitir aos 

usuários do sistema, cadastrar jogos que identifiquem que realmente sejam relevantes 

para a educação e que não consta ainda no sistema. Deste modo o sistema sempre 

será mantido atualizado e com cadastro constate. Porém apesar de a modelagem já 

está pronto neste sentido a implementação desta parte será para os próximos passos.   
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5.1.2 Modelo lógico 

 

 

Diferentemente do modelo lógico, o conceitual é direcionado para algum 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados – SGBD. “Um modelo lógico para o 

BD acima deve definir quais as tabelas que o banco contém e, para cada tabela, quais 

os nomes das colunas (HEUSER, 1998, p.17)”. 

 Abaixo será apresentado o modelo lógico (de forma textual) do Diagrama 

Entidade Relacionamento elaborado para o Sistema AMAPE. 

 

Tabela 1 – Modelo Lógico 
Fonte: Autoria Própria 

 

Jogo (Id_Jogo, Nome_Jogo, Link_Jogo, ComoJogar_Jogo, Visibilidade_Jogo, 
Id_QuantidadeJogadores, Id_Ranqueamento, Id_Pontuacao, Id_Tempo, Id_Competicao, 
Id_Recompensa, Id_Visao, Id_Audicao, Id_Estrategia, Id_MemoriaCurta, Id_MemoriaLonga, 
Id_Atencao, Id_Formas, Id_Cores) 

 Id_QuantidadeJogadores Referencia QuantidadeJogadores 
 Id_Ranqueamento Referencia Ranqueamento 
 Id_Pontuacao Referencia Pontuacao 
 Id_Tempo Referencia Tempo 
 Id_Competicao Referencia Competicao 
 Id_Recompensa Referencia Recompensa 
 Id_Visao Referencia Visao 
 Id_Audicao Referencia Audicao 
 Id_Estrategia Referencia Estrategia 
 Id_MemoriaCurta Referencia MemoriaCurta 
 Id_MemoriaLonga Referencia MemoriaLonga 
 Id_Atencao Referencia Atencao 
 Id_Formas Referencia Formas 
 Id_Cores Referencia Cores 
 
FaixaEtaria (Id_FaixaEtaria, Inicial_FaixaEtaria, Final_FaixaEtaria) 
 
TipoFaixaEtaria (Id_TipoFaixaEtaria, Id_Jogo, Id_FaixaEtaria, Descricao_FaixaEtaria) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_FaixaEtaria Referencia FaixaEtaria 
 
Dificuldade (Id_Dificuldade, Tag_Dificuldade) 
 
TipoDificuldade (Id_TipoDificuldade, Id_Jogo, Id_Dificuldade, Descricao_Dificuldade) 
 Id_Jogo Referencia Jog 
 Id_Dificuldade Referencia Dificuldade 
 
QuantidadeJogadores (Id_QuantidadeJogadores, Tag_QuantidadeJogadores) 

Ranqueamento (Id_Ranqueamento, Descricao_Ranqueamento) 
 
Pontuacao (Id_Pontuacao, Descricao_Pontuacao) 
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Tempo (Id_Tempo, Descricao_Tempo) 
 
Competicao (Id_Competicao, Descricao_Competicao) 
 
Recompensa (Id_Recompensa, Descricao_Recompensa) 
 
Categoria (Id_Categoria, Tag_Categoria) 
 
TipoCategoria(Id_TipoCategoria, Id_Jogo, Id_Categoria) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Categoria Referencia Categoria 
 
SubCategoria (Id_SubCategoria, Tag_SubCategoria) 
 
TipoSubCategoria(Id_TipoSubCategoria, Id_SubCategoria, Id_TipoCategoria) 
 Id_SubCategoria Referencia SubCategoria 
 Id_TipoCategoria Referencia TipoCategoria 
 
Idioma (Id_Idioma, Tag_Idioma) 
TipoIdioma (Id_TipoIdioma, Id_Jogo, Id_Idioma) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Idioma Referencia Idioma 
 
Licenca (Id_Licenca, Tag_Licenca) 
 
TipoLicenca (Id_TipoIdioma, Id_Jogo, Id_Licenca) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Licenca Referencia Licenca 
 
Plataforma (Id_Plataforma, Tag_Plataforma) 
 
TipoPlataforma (Id_TipoPlataforma, Id_Jogo, Id_Plataforma) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Plataforma Referencia Plataforma 
  
Hardware (Id_Hardware, Tag_Hardware) 
 
TipoHardware (Id_TipoHardware, Id_Jogo, Id_Hardware, Descricao_Hardware) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Hardware Referencia Hardware 
  
Software (Id_Software, Tag_Software) 
 
TipoSoftware (Id_TipoSoftware, Id_Jogo, Id_Software, Descricao_Software) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Software Referencia Software 
  
Idade (Id_Idade, Tag_Idade) 
 
TipoIdade (Id_TipoIdade, Id_Jogo, Id_Idade, Descricao_Idade) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Idade Referencia Idade 
  
Espaco (Id_Espaco, Tag_Espaco) 
 
TipoEspaco (Id_TipoEspaco, Id_Jogo, Id_Espaco, Descricao_Espaco) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Espaco Referencia Espaco 
  
NivelDependencia (Id_NivelDependencia, Tag_NivelDependencia) 
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NivelImportancia (Id_NivelImportancia, Tag_NivelImportancia) 
 
QuantidadeOpcoes (Id_QuantidadeOpcoes, Tag_QuantidadeOpcoes) 
 
Visao (Id_ Visao, Descricao_Visao, Id_NivelDependencia) 
 Id_NivelDependencia Referencia NivelDependencia 
  
Audicao (Id_Audicao, Descricao_Audicao, Id_NivelDependencia) 
 Id_NivelDependencia Referencia NivelDependencia 
 
Estrategia (Id_Estrategia, Descricao_Estrategia, Id_NivelDependencia) 
 Id_NivelDependencia Referencia NivelDependencia 
  
MemoriaCurta (Id_MemoriaCurta, Descricao_MemoriaCurta, Id_NivelImportancia) 
 Id_NivelImportancia Referencia NivelImportancia 
 
MemoriaLonga (Id_MemoriaLonga, Descricao_MemoriaLonga, Id_NivelImportancia) 
 Id_NivelImportancia Referencia NivelImportancia 
  
Atencao (Id_Atencao, Descricao_Atencao, Id_NivelImportancia) 
 Id_NivelImportancia Referencia NivelImportancia 
  
Formas (Id_Formas, Descricao_Formas, Id_QuantidadeOpcoes) 
 Id_QuantidadeOpcoes Referencia QuantidadeOpcoes 
  
Cores (Id_Cores, Descricao_Cores, Id_QuantidadeOpcoes) 
 Id_QuantidadeOpcoes Referencia QuantidadeOpcoes 
  
Usuario (Id_Usuario, Nome_Usuario, Email_Usuario) 
 
TipoUsuario (Id_TipoUsuario, Id_Jogo, Id_Usuario) 
 Id_Jogo Referencia Jogo 
 Id_Usuario Referencia Usuario 
  
Administrador (Id_Administrador, Cpf_Administrador, Telefone_Administrador, Id_Usuario) 
 Id_Usuario Referencia Usuario 
  
Colaborador (Id_Colaborador, Profissao_Colaborador, Instituicao_Colaborador, 
ResumoProfissional_Colaborador, Id_Usuario) 
 Id_Usuario Referencia Usuario 

 

 

5.1.3 Modelo físico 

 

 

É uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo 

usuário do SGBD. Assim, esse modelo depende do SGBD que está sendo usado 

(LOPES, 2016). Serão apresentados de forma detalhada as informações que 

compõem a estrutura física do banco, como por exemplo: tabelas, campos, tipos de 

valores, índices, etc. 

Abaixo será apresentado o modelo físico elaborado para o Sistema AMAPE.  



63 
 

Usuario 
Descrição: Tabela de generalização total de administrador ou colaborador 
ATRIBUTO  TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Usuario Int 11  Auto_Increment PK 

Login_Usuario Longtext       

Senha_Usuario Longtext       

DataCadastro_Usuario Date        

HoraCadastro_Usuario Time        

NomeCompleto_Usuario Longtext        

  

Administrador 
Descrição: Tabela de especialização total de Usuário/administrador  
ATRIBUTO  TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Administrador Int 11  Auto_Increment PK 

Id_Usuario_Administrador Int 11   FK 

Cpf_Administrador BigInt 20      

DDD_Fixo_Administrador Int 3      

Telefone_Fixo_Administrador Int 11       

DDD_Movel_Administrador Int 3       

Telefone_Movel_Administrador Int 11       

 

Colaborador 
Descrição: Tabela de especialização total de Usuário/Colaborador 
ATRIBUTO  TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Colaborador Int 11  Auto_Increment PK 

Id_Usuario_Colaborador Int 11   FK 

Idade_Colaborador Int 11      

Rua_Colaborador LongText       

NumeroRua_Colaborador Int 5       

ComplementoRua_Colaborador LongText        

Cep_Colaborador Int 8       

Bairro_Colaborador LongText     

Cidade_Colaborador LongText     

Estado_Colaborador Char 3    

Professao_Colaborador LongText     

InstituicaoEnsino_Colaborador LongText     

ConteudoDominio_Colaborador LongText     

TempoExperiencia_Colaborador Int 3    

QuantidadeAlunos_Colaborador Int 4    

 

TipoUsuario 
Descrição: Relacionamento (generalização/especialização) 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoUsuario Int 11  Auto_Increment PK 

Id_Usuario Int 11     FK 

Id_Jogo Int 11     FK 
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Jogo 
Descrição: tabela principal, que irá constar informações diretas do jogo e das entidades que se relacionam 
com a mesma. 
ATRIBUTO  TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Jogo Int 11  Auto_Increment PK 

Nome_Jogo LongText     

Link_Jogo LongText       

ComoJogar_Jogo LongText       

Visibilidade_Jogo Char 5       

Hora_Jogo Time        

Data_Jogo Date        

Id_QuantidadeJogadores_Jogo Int 11   FK 

Id_Ranqueamento_Jogo Int 11   FK 

Id_Pontuacao_Jogo Int 11   FK 

Id_Tempo_Jogo Int 11   FK 

Id_Competicao_Jogo Int 11   FK 

Id_Recompensa_Jogo Int 11   FK 

Id_Idade_Jogo Int 11   FK 

Id_Visao_Jogo Int 11   FK 

Id_Audicao_Jogo Int 11   FK 

Id_Estrategia_Jogo Int 11   FK 

Id_MemoriaCurta_Jogo Int 11   FK 

Id_MemoriaLonga_Jogo Int 11   FK 

Id_Atencao_Jogo Int 11   FK 

Id_Formas_Jogo Int 11   FK 

Id_Cores_Jogo Int 11   FK 

 

Categoria 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoCategoria 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Categoria Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoCategoria Int 11     FK 

Id_Jogo Int 11     FK 

 

TipoCategoria 
Descrição:Tabela destina manter as disciplinas dos jogos. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoCategoria Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_TipoCategoria LongText      Ex: Português, 
Matemática, etc. 

 

SubCategoria 
Descrição: Relacionamento entre TipoCategoria e TipoSubCategoria 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_SubCategoria Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoSubCategoria Int 11   FK 

Id_Categoria Int 11     FK 

 

 

TipoSubcategoria 
Descrição:Tabela destinada a manter as matérias contidas em cada disciplinas dos jogos. 
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ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoSubCategoria Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_SubCategoria LongText      Ex: Em português 
temos verbos, 
alfabetização, etc. 

 

TipoFaixaEtariaInicial 
Descrição:Tabela destinada a manter as faixas etárias. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoFaixaEtariaInicial Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Inicial Int 3     Ex: idades entre 1 a 18 

 

TipFaixaEtariaFinal 
Descrição:Tabela destina a manter as faixas etárias. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TitpoFaixaEtariaFinal Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Final LongText 3     Ex: idades entre 1 a 18 

 

faixaetaria 
Descrição: Relacionamento entre jogo, TipoFaixaEtariaInicial e TipoFaixaEtariaFinal 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_FaixaEtaria Int 11  Auto_Increment PK 

Id_Jogo Int 11   FK 

Id_FaixaEtaria_Inicial Int 11   FK 

Id_FaixaEtaria_Final Int 11     FK 

 

TipoDificuldade 
Descrição:Tabela destina a manter os níveis de dificuldade dos jogos. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoDificuldade Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Dificuldade LongText      Ex: Muito Difícil, Fácil, 
etc. 

 

Dificuldade 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoDificuldade 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Dificuldade Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoDificuldade Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

QuantidadeJogadores 
Descrição:Tabela destinada a manter descrição da categoria em que o jogo pertence 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_QuantidadeJogadores Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_QuantidadeJogadores LongText      Ex: Único jogador, dois 
jogadores ou muitos 
jogadores. 

 

Ranqueamento 
Descrição: Tabela destina a manter descrição dos jogos que possuem ranking 
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ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Ranqueamento Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Ranqueamento LongText      Ex: explicar como é o 
aspecto de ranking no 
jogo 

 

Pontuacao 
Descrição:Tabela destinada a manter descrição dos jogos que possuem pontuação 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Pontuacao Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Pontuacao LongText      Ex: explicar como é o 
aspecto da pontuação 
durante o jogo 

 

Tempo 
Descrição:Tabela destinada a manter descrição dos jogos que possuem tempo 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Tempo Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Tempo LongText      Ex: explicar como é o 
aspecto do tempo 
durante o jogo 

 

Competicao 
Descrição:Tabela destinada a manter descrição dos jogos que possuem competição 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Competicao Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Competicao LongText      Ex: explicar como se 
dar a competição 
durante  o jogo  

 

Recompensa 
Descrição:Tabela destinada a manter descrição dos jogos que possuem recompensa 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Recompensa Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Recompensa LongText      Ex: Caso conclua um 
objetivo, ganha 1 vida. 

 

TipoHardware 
Descrição:Tabela destinada a manter os tipos de hardware que sejam necessários para jogar. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoHardware Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Hardware LongText      Ex:Mouse, Teclado, 
Monitor, etc. 

 

 

Hardware 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoHardware 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Hardware Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoHardware Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 



67 
 

TipoSoftware 
Descrição: Tabela destinada a manter os tipos de Software que sejam necessários para jogar. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoSoftware Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Software LongText      Ex: Navegador, Plug-
in, etc. 

 

Software 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoSoftware 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Software Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoSoftware Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

TipoIdade 
Descrição:Tabela destinada a manter as restrições de idade que sejam necessários para o jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoIdade Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Idade LongText      Ex: Menor de 3 anos, 
Menor de 5 anos, etc. 

 

Idade 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoIdade 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Idade Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoIdade Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

TipoEspaco 
Descrição:Tabela destinada a manter as restrições de espaço que sejam necessários para o jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoEspaco Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Espaco LongText      Ex: Muito Espaço, 
Pouco Espaço, etc. 

 

Espaco 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e Espaco. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Espaco Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoEspaco Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

TipoIdioma 
Descrição:Tabela destinada a manter quais idiomas sejam necessário para o jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoIdioma Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Idioma LongText      Ex: Português, Inglês, 
etc. 

 

idioma 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoIdioma 
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ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Idioma Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoIdioma Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

TipoLicenca 
Descrição:Tabela destina manter qual a categoria de licença pertencente aos jogos. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoLicenca Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Licenca LongText      Ex: Gratuito, Gratuito 
para teste, etc. 

 

Licenca 
Descrição: Relacionamento entre Jogo e TipoLicenca 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Licenca Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoLicenca Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

TipoPlataforma 
Descrição:Tabela destinada a manter a plataforma em que o jogo funcione 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_TipoPlataforma Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_Plataforma LongText      Ex: Mobile, Windows, 
etc. 

 

Plataforma 
Descrição:  
Relacionamento entre Jogo e TipoPlataforma 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Plataforma Int 11  Auto_Increment PK 

Id_TipoPlataforma Int 11   FK 

Id_Jogo Int 11   FK 

 

NivelDependencia 
Descrição:Tabela destinada a manter os níveis de dependência sobre os aspectos cognitivos apresentados 
pelos jogos 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_NivelDependencia Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_NivelDependencia LongText      Ex: Pouca 
Dependência, 
Depêndencia, etc. 

 

NivelImportancia 
Descrição:Tabela destinada a manter os níveis de importância sobre os aspectos cognitivos apresentados 
pelos jogos 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_NivelImportancia Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_NivelImportancia LongText      Ex: Pouca Importância, 
Importância, etc. 
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QuantidadeOpcoes 
Descrição:Tabela destinada a manter as quantidades de opções sobre os aspectos cognitivos apresentados 
pelos jogos 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_QuantidadeOpcoes Int 11  Auto_Increment PK 

Tag_QuantidadeOpcoes LongText      Ex: Poucas Opções, 
Opções, etc. 

 

Visao 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Visao Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelDependencia Int 11   FK 

Descricao_Visao Int 11    

 

Audicao 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Audicao Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelDependencia Int 11   FK 

Descricao_Audicao Int 11    

 

Estrategia 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Estrategia Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelDependencia Int 11   FK 

Descricao_Estrategia Int 11    

 

MemoriaCurta 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_MemoriaCurta Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelImportancia Int 11   FK 

Descricao_MemoriaCurta Int 11    

 

MemoriaLonga 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_MemoriaLonga Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelImportancia Int 11   FK 

Descricao_MemoriaLonga Int 11    

 

Atencao 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Atencao Int 11  Auto_Increment PK 

Id_NivelImportancia Int 11   FK 

Descricao_Atencao Int 11    
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Formas 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Formas Int 11  Auto_Increment PK 

Id_QuantidadeOpcoes Int 11   FK 

Descricao_Formas Int 11    

 

Cores 
Descrição: Tabela destinada a manter as descrições sobre como este aspecto cognitivo se comporta no jogo. 
ATRIBUTO TIPO TAM. NULL VALOR PADRÃO COMENTÁRIO 

Id_Cores Int 11  Auto_Increment PK 

Id_QuantidadeOpcoes Int 11   FK 

Descricao_Cores Int 11    
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6. SISTEMA AMAPE 

 

 

O Sistema AMAPE (Agregador de Materiais para a Prática Educativa) consiste 

em um repositório de apoio a prática educativa. A proposta do sistema é auxiliar os 

educadores no dia a dia da sala de aula, contendo fichas categorizadas de jogos, onde 

o educador pode acessar o site sempre que precisar desse tipo de material que 

possam verdadeiramente contribuir e auxiliar a sua aula.  

Neste primeiro momento o projeto se restringe a jogos educativos, por este 

motivo o projeto de modelagem e construção do banco de dados possui esta 

nomenclatura, porém futuramente o mesmo pode ser alimentado com quaisquer 

outros materiais didáticos. Esta medida foi tomada para que o trabalho não fique muito 

extenso, pois a alimentação do sistema será continua, mesmo após a finalização 

deste trabalho. 

 

 

6.1 INÍCIO 

 

 

Ao entrar no site, no topo da página, um menu superior com cores vivas 

apresenta ao usuário as páginas disponíveis. Abaixo está uma área de slide que conta 

com 4 banners intermitentes. O primeiro é uma chamada para o nome do sistema e 

seu objetivo (Figura 14), o segundo é um banner destinado a motivar o educador para 

prática educativa, seguindo tem o terceiro banner que tem o foco em descrever a ideia 

central do projeto que é a pesquisa elaborada com resultados mais apropriados, e por 

último, uma chamada para o Grupo de Pesquisa TEC, do qual este projeto é parte. 

Abaixo da área destinada aos slide está a Logomarca do sistema juntamente 

com uma explicação sucinta da proposta do trabalho e o objetivo. Ao lado direito tem 

uma pequena área destinada a apresentar os últimos jogos inseridos no sistema. 
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Por fim, há um botão na parte inferior do site, logo após a explicação do sistema 

que redireciona para a página de pesquisa que é o foco do sistema.  

 

Figura 14 – Página Inicial do Sistema AMAPE 

Fonte: Autoria Própria 

6.2 PESQUISA 
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Na página de Pesquisa (Figura 15), o educador encontra na parte superior, uma 

área subdividida nas quatro categorias: Indicação, Dado Técnico, Restrição/Risco e 

Cognição, e uma breve explicação de cada uma delas. 

 

Figura 15 – Página de pesquisa do Sistema AMAPE (Parte1) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Abaixo o educador tem uma barra de pesquisa onde pode inserir o nome do 

jogo que se pretende realizar a busca direta. 

Em seguida o educador tem acesso a todos os itens da ficha de classificação 

(Quadro 2) para uma pesquisa detalhada (Figura 16), sendo possível fazer a busca 

por qualquer combinação de campos. Após escolher o valor em cada um dos campos 

desejados, ele deve clicar no botão pesquisar localizado na parte inferior da página 

para visualizar a lista de resultados contendo o nome do jogo, endereço eletrônico 

(link) e um link de nome Ficha Completa onde tem acesso a todos os dados de 

cadastro daquele jogo. 
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Figura 16 – Página de pesquisa do Sistema AMAPE (Parte2) 

Fonte: Autoria Própria 

Esta página é a principal contribuição do sistema AMAPE, pois é exatamente 

nesta área de pesquisa que o educador pode encontrar os jogos necessários para 

realmente auxiliar nas suas aulas, podendo torna-la cada vez mais dinâmicas e 

prazerosas para todos, incluindo os alunos que serão os mais beneficiados neste 

processo. 

No próximo capítulo são apresentados exemplos de resultados de algumas 

possíveis buscas e resultados já inseridos no AMAPE. No entanto, em uma descrição 

completa, no primeiro grupo de indicação, dados gerais do jogo, o educador pode 

fazer a busca considerando um intervalo de idades (Idade Inicial e Final), também 

pode escolher por uma determinada disciplina, e caso queira ser mais específico pode 

além da disciplina, escolher também o conteúdo do jogo (exemplo: categoria = Física 
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e subcategoria = movimento). Pode escolher o nível de dificuldade dos jogos, além da 

quantidades de jogadores que o jogo permite. Ainda dentro deste primeiro grupo pode 

escolher por jogos que possuam ou não ranking, pontuação, tempo e recompensa. 

No segundo grupo referente aos dados técnicos, o usuário pode realizar a 

buscar por jogos que utilizem o idioma de sua preferência, restringir o tipo de licença 

(Gratuito, Pago ou gratuito apenas para teste) e com qual plataforma o jogo deve ser 

compatível (console, mobile ‘celular’, desktop). 

No terceiro grupo referente as restrição e riscos que o jogo apresenta, o 

educador tem acesso a quais softwares e/ou hardwares são necessários para o bom 

funcionamento do jogo procurado, também pode verificar as restrição referentes a 

idade, por conter violência, por exemplo, e ainda verificar se o jogo requer espaço 

físico ou não. 

Por fim, o educador pode realizar a sua busca pelo grupo dos aspectos 

cognitivos que permite identificar os níveis de dependência da visão, audição e 

estratégia que os jogos querem dos alunos. Também pode identificar os níveis de 

importância da atenção, memória de curto prazo ou de longo prazo para jogar. Pode 

também identificar a quantidade de formas geográficas e cores que o jogo apresenta. 

Com todas essas opções, é possível realizar o refinamento para identificar 

resultados com alta adequação ao dia a dia de sala de aula e também para casos de 

alunos com dificuldades de memorização, por exemplo. Afinal, o usuário pode definir 

os valores para quantos campos desejar. 

Importante ressaltar que, apesar de se tratar neste projeto de usuário como 

educador, se consideram os professores os principais beneficiários, no entanto, 

qualquer pessoa pode acessar o AMAPE, realizar as buscas desejadas e utilizar os 

jogos apresentados como resultado. 

 

 

6.3 CADASTRO 
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Figura 17 – Página de cadastro para usuário do Sistema AMAPE 

Fonte: Autoria Própria 

Na parte superior da Figura 17, o educador encontra um texto convite para 

contribuir com o AMAPE, cadastrando novos jogos que ainda não estão no sistema. 

Logo abaixo tem duas áreas:  

o Esquerda destinada a quem já possui registro no site e almeja cadastrar 

um jogo. Caso tenha esquecido a forma de acesso (login ou senha) 

basta clicar no link esqueci meus dados de acesso que será reenviado 

ao e-mail do usuário seus dados de acesso a plataforma. 

o Direita destinada a quem ainda não possuí cadastro na plataforma e 

almejo inserir um jogo, para isso basta cadastrar alguns dados pessoais 

primeiro. 

Interface disponível mas não implementada por se tratar de um protótipo. Até 

este momento a alimentação do banco de dados foi realizada pelos autores e é 

importante que os novos cadastros sejam possíveis para qualquer usuário, mas que 

só sejam disponibilizados para pesquisa, após validação por especialistas. 
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6.4 QUEM SOMOS 

 

 

Nesta tela (Figura 18) o educador encontra informações básicas e de contato 

com o autor do AMAPE, Victor Oliveira e com o professor orientador, Daniel Costa de 

Paiva. Também estão presentes dados do grupo de pesquisa TEC e do INFES/UFF. 

 

 

Figura 18 – Página Quem Somos do Sistema AMAPE 

Fonte: Autoria Própria 
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6.5 CONTATO 

 

 

 

Figura 19 – Página de contatos do Sistema AMAPE 

Fonte: Autoria Própria 

 

A página de Contato (Figura 19) é destinada àqueles que desejarem 

informações complementares e apenas solicita nome, email e disponibiliza um campo 

para comentário. 
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7. RESULTADOS 

 

 

Esta seção é destinada a apresentação de testes e resultados obtidos através 

da utilização do protótipo do sistema AMAPE. Os testes e seus respectivos resultados 

foram pautados em reproduzir utilizações de casos reais, tendo como base a página 

de pesquisa que pode ser visualizada na Figura 16.  

Levando em consideração as quatros áreas que o educador pode realizar a sua 

pesquisa, as subseções estão dispostas de modo a demonstrar resultados de cada 

área individualmente. Logo após, na seção 7.5 são demonstradas duas buscas 

integradas, pois são consideradas informações de algumas das categorias 

disponíveis. 

Antes porém de apresentar os resultados, é importante ressaltar que, por um 

erro de tradução do banco de dados os caracteres acentuados foram substituídos por 

caracteres especiais. Considera-se que este fato não impede a apresentação dos 

resultados, mas requer dedicação para correção e realização de novos testes. 
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7.1 INDICAÇÃO 

 

Figura 20 – Fragmento da área de pesquisa: Indicação 

Fonte: Autoria Própria 

Todas as três utilizações que estão apresentadas nesta seção tem como base 

a figura de 20. 

 

7.1.1 Primeira pesquisa: Indicação 

 

Supondo que há um professor que queira buscar por jogos que sejam indicados 

para a faixa etária de 06 a 10 anos, ou seja, alunos do ensino fundamental I, os passos 

que devem ser seguidos então: 

o Faixa Etária Inicial = 06; 

o Faixa Etária Final = 09; 
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Figura 21 – Resultado da primeira pesquisa: Indicação 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados gerados (Figura 21) através desta pesquisa, são todos os jogos 

cadastrados no sistema entre as idades de 06 à 09 anos, ou seja, como resultados foi 

apresentado os jogos indicados para as idades de 06, 07, 08 e 09 anos, permitindo 

que o educador escolha dentre todos os jogos gerados, o resultado que lhe for mais 

satisfatório e que atenda às suas necessidades. Caso isso não ocorra, basta novas 

pesquisas. 

 

7.1.2 Segunda pesquisa: Indicação 

 

Supondo que há um professor que queria buscar por todos os jogos adequados 

para a disciplina de Física, o passo que deve ser seguido é: 

o Categoria = física; 
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Figura 22 – Resultado da segunda pesquisa: Indicação 

Fonte: Autoria Própria 

A busca lhe retornou como resultado todos os jogos que se encaixam na 

categoria de física (Figura 20), possibilitando ao educador identificar dentre todos, 

quais realmente atendem suas necessidades e demandas diárias dentro da 

perspectiva de suas aulas, avaliando individualmente cada um da forma que desejar. 

 

7.1.3 Terceira pesquisa: Indicação 

 

Supondo que há um professor que queria buscar por jogos que tenham um 

maior grau de dificuldade para indicar a algum aluno com facilidade de aprender o 

conteúdo, os passos que devem ser seguidos são: 

o Nível de dificuldade = Muito Difícil; 

o Quantidade de Jogadores = Único Jogador; 
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Figura 23 – Resultado da terceira pesquisa: Indicação 

Fonte: Autoria Própria 

Após realizar a busca foi gerada a Figura 23 como resultado onde estão jogos 

que possuem um alto nível de dificuldade e que são indicados para serem jogados 

individualmente. Vale ressaltar que como a pesquisa foi realizada somente pelo nível 

de dificuldade, então os resultados independem da área ou faixa etária, por exemplo.  

Com estes exemplos fica clara a abrangência dos resultados, dependendo da 

forma que for feita a pesquisa. 
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7.2 DADO TÉCNICO 

 

 

 

Figura 24 – Fragmento da área de pesquisa: Dado Técnico 

Fonte: Autoria Própria 

As duas utilizações que estão apresentadas nesta seção tem como base a 

Figura 24. 

 

7.2.1 Primeira pesquisa: Dado Técnico 

 

Supondo que há um professor que queira buscar por jogos que estejam 

habilitados para o idioma inglês e que sejam pagos, os passos que devem ser 

seguidos então: 

o Idioma = Inglês; 

o Licença de uso = Pago; 
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Figura 25 – Resultado da primeira pesquisa: Dado Técnico 

Fonte: Autoria Própria 

O resultado da busca é a Figura 25 com a mensagem informando que houve 

um erro, pois não foi encontrado nenhum jogo. Este caso indica que não há jogos 

pagos cadastrados no AMAPE, contudo se esta mesma pesquisa for feita em outro 

momento podem ser acrescentados jogos desta classificação pois o sistema será 

mantido em constante atualização. 

 

7.2.2 Segunda pesquisa: Dado Técnico 

 

Supondo que há um professor que queria buscar por jogos que sejam gratuitos 

e estejam em português além de ser possível joga-los através da plataforma web, os 

passos que devem ser seguidos então: 

o Idioma = português; 

o Licença de uso = Gratuito; 

o Plataforma = Web; 

Após a busca foi gerado como resultado uma listagem com grande quantidade 

de jogos, pois todos os jogos cadastrados no sistema atendem a esses requisitos. 

Alguns além desses quesitos, atendem outros também como o suporte para o idioma 

inglês, ou possuem suporte para demais plataformas. 

Para fins de apresentação, na Figura 26, optou-se por apresentar apenas os 

três primeiros resultados, onde é possível identificar a diversidade de opções. 
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Figura 26 – Resultado da segunda pesquisa: Dado Técnico 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

7.3 RESTRIÇÃO/RISCO 

 

 

Os dois casos apresentados nas subseções estão com base na Figura 27, ou 

seja, abordam variações de Restrição. 
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Figura 27 – Fragmento da área de pesquisa: Restrição/Risco 

Fonte: Autoria Própria 

 

7.3.1 Primeira pesquisa: Restrição/Risco 

 

Supondo que há um professor que queira buscar por jogos onde o teclado seja 

fundamental para execução. O passo a ser seguido é: 

o Hardware = teclado; 

Após a busca o sistema retornou poucos resultados, pois a maioria dos jogos 

cadastrados não requer a utilização do teclado (Figura 28), mas tem como peça 

fundamental a utilização do mouse, para clicar nas alternativas corretas, selecionar 

elementos ou até mesmo guiar objetos dentro dos jogos. 
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Figura 28 – Resultado da primeira pesquisa: Restrição/Risco 

Fonte: Autoria Própria 

 

7.3.2 Segunda pesquisa: Restrição/Risco 

 

Supondo que há um professor que queira buscar por jogos onde o navegador 

seja fundamental para execução do jogo. O passo a ser seguido é: 

o Software = Navegador; 

Realizando esta pesquisa o educador obtém um grande número de resultados 

(Figura 29), pois grande parte dos jogos cadastrados funcionam na web, salvo uma 

exceção, como por exemplo um de física que somente possuem a versão para 

desktop.  
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Figura 29 – Resultado da segunda pesquisa: Restrição/Risco 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

7.4 COGNIÇÃO 

 

 

Os três casos de utilização das subseções consideram como base alterações 

na categoria Cognição, Figura 30. 
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Figura 30 – Fragmento da área de pesquisa: Cognição 

Fonte: Autoria Própria 

 

7.4.1 Primeira pesquisa: Cognição 

 

Para esta utilização foi pensado em uma pesquisa bem pontual, ou seja, 

supondo que o professor identifique que alguns alunos possuem dificuldades para 

memorização dos conteúdos passados em aulas e quer trabalhar este aspecto 

cognitivo, com a finalidade de que esses exercícios gerem impacto em seu 

desempenho acadêmico. 

No grupo sobre Cognição do jogo, ele deve selecionar os seguintes campos: 

o Memória de curto prazo = Alta Dependência; 

o Memória de longo prazo = Alta Dependência; 

Observação, conforme a evolução do aluno o educador pode dar sugestões 

com diferentes níveis de dependência, começando por baixa, média ou alta. A escolha 

deve levar em consideração tempo disponível, interesse dos discentes, por exemplo.  
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Figura 31 – Resultado da primeira pesquisa: cognição 

Fonte: Autoria Própria 

 

7.4.2 Segunda pesquisa: Cognição 

 

Supondo que há um professor que queira buscar por jogos onde sejam 

utilizadas as formas geográficas, com intuito de trabalhar a percepção visual de seus 

alunos, ele deve escolher: 

Formas = Muitas Opções; 

Os jogos da Figura 32 vão ser apresentados como sugestões para a busca 

realizada. 
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Figura 32 – Resultado da segunda pesquisa: Cognição 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

7.5 BUSCA INTEGRADA 

 

 

Após exemplificar cada uma das buscas em separado, esta seção apresenta 

dois exemplos de uma busca integrada, onde o educador combina opções de algumas 

das quatro categorias para obter resultados adequados ao seu interesse. 
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7.5.1 Primeira pesquisa: Busca Integrada 

 

Supondo que há um professor que deseja um jogo educacional destinado ao 

público do ensino médio que trabalhe o conceito de Física. O jogo deve estar 

disponível em inglês, e que o áudio não seja um fator determinante para a conclusão 

da tarefa, pois existem alunos com dificuldade auditiva, os passos a serem seguidos 

são:  

No grupo sobre Indicação do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Categoria = Física; 

No grupo sobre Dado Técnico do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Idioma = Inglês; 

No grupo sobre Cognição do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Audição = Alta Dependência; 

Os resultados da busca neste momento estão na Figura 33, com o Space Game 

2.0 e o The Eletric Shocktops. 
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Figura 33 – Resultado da primeira pesquisa: Busca Integrada 

Fonte: Autoria Própria 

 

7.5.2 Segunda pesquisa: Busca Integrada 

 

Supondo que há um cenário similar ao citado acima, porém neste exemplo o 

público alvo será o ensino fundamental II, que trabalhe os conteúdos de Ciências. 

Além de o jogo estar habilitado para o português, e que o áudio continue não sendo 

um fator determinante para a conclusão da tarefa, pois existem alunos com dificuldade 

auditiva e caso este fato fosse ignorado estes alunos seriam impedidos de realizarem 

esta atividade, os passos a serem seguidos são:  

No grupo sobre Indicação do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Categoria = Ciências; 

No grupo sobre Dado Técnico do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Idioma = Português; 
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No grupo sobre Cognição do jogo selecionar o seguinte campo: 

o Audição = Nenhuma dependência; 

Alguns exemplos do resultado desta busca estão na Figura 34. 

 

Figura 34 – Resultado da segunda pesquisa: Busca Integrada 

Fonte: Autoria Própria   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante a todas as dificuldades enfrentadas em nosso país, no que se refere a 

educação, os profissionais de licenciatura em computação tem muito o que contribuir, 

fazendo uso da tecnologia, participando ativamente de todo o processo educacional 

da escola. Apesar de muitos educadores resistirem à inserção de tecnologias na sala 

de aula, este trabalho traz a proposta de um sistema para facilitar a avaliação de 

soluções pré-classificadas.  

O Sistema AMAPE (Agregador de Materiais para a Prática Educativa) consiste 

em ser um lugar de apoio aos educadores para o dia a dia de sala de aula, sendo um 

repositório de fichas categorizadas de jogos. Estes que são grandes aliados da 

educação, pois são dinâmicos e prazerosos e contribuem para aprendizagem, pois 

permitem aos alunos “experimentarem” diversas situações. 

Os aspectos cognitivos são importantes no processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento de cada indivíduo. Neste sentido espera-se que haja uma maior 

preocupação com esses fatores quando são abordadas atividades de sala de aula. 

Aqui eles estão considerados também no sentido de não limitação para aqueles que 

possuem dificuldades visuais, auditivas ou de memorização, por exemplo. 

Algumas dificuldades aconteceram durante o desenvolvimento do protótipo e 

serão objeto de dedicação no futuro, principalmente no que se refere à modelagem 

para que contemple a liberdade requerida. 

Os próximos passos envolvem o desenvolvimento da parte de cadastro de 

usuários colaboradores, possibilitando as usuários do sistema ter um login e uma 

senha de acesso ao site que permita o mesmo a cadastrar seus próprios jogos, ou 

qualquer outro que venha contribuir para com o processo de ensino aprendizagem.  

Também se pretende incluir um sistema de classificação para que todos os 

usuários possam avaliar cada jogo e se tenha uma pesquisa com resultados 

ponderados pela opinião do público. 
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