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I. INTRODUÇÃO

A inserção de computadores em sala de aula é 
uma prática cada vez mais constante visando a 
melhoria da qualidade da educação por meio da 
inclusão digital. Sabemos ainda que as diversas mídias 
usam de técnicas de persuasão, temas atuais e relações 
discutidas pela sociedade, para torna-se presente nos 
círculos de crianças e jovens, interagindo e construindo 
valores [1]. 

A partir daí surgem vários desafios, um deles é 
como desenvolver aplicações computacionais visando 
sua aplicação em um contexto educacional.

Uma das categorias que se enquadram nos 
aplicativos educacionais são os jogos. O uso do lúdico 
no processo de ensino-aprendizagem favorece o 
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos de 
forma prazerosa. A presença dos computadores, os 
inúmeros jogos educacionais e demais softwares 
disponíveis só aumentam o número de possibilidades 
de interação.

“A criança precisa ser alguém que joga 
para que, mais tarde, saiba ser alguém que age, 
convivendo sadiamente com as regras do jogo 
da vida. Saber ganhar e perder deveria 
acompanhar a todos sempre” [2], 

Essa afirmação vem enfatizar os benefícios de 
incluir tais práticas no cotidiano das crianças, 

II. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR, DO 

LÚDICO NA FORMAÇÃO DO INDIVIDUO
O jogo e a brincadeira infantil são formas da 

criança manejar experiências, criar situações para 
dominar a realidade e experimentá-la. Segundo Teles 

“Brincar se coloca num patamar 
importantíssimo para a felicidade e realização 
da criança, no presente e no futuro” [3]. 

Brincando, ela explora o mundo, constrói o 
seu saber, aprende a respeitar o outro, desenvolve o 
sentimento de grupo, ativa a imaginação e se auto-
realiza.

Nesse mesmo trabalho, Teles acrescenta que 
criança que não brinca, que desenvolve muito cedo, a 

noção do “peso” da vida, não tem condições de se 
desenvolver de maneira sadia e que de alguma forma, 
esta lacuna irá se manifestar em sua personalidade 
adulta. Mesmo sem se torna completamente neurótica, 
percebe-se, em seu comportamento, traços neuróticos e 
até psicóticos e, muitas vezes, esta pessoa carregará 
sempre a vida como se esta fosse uma provocação, um 
sacrifício, um dever a ser cumprido. Dificilmente 
conseguirá soltar-se, ser feliz com as pequenas coisas e 
sentir um prazer genuíno.

Ainda nesse estudo, o autor explica que 
brincando a criança também coloca para fora as suas 
emoções e personaliza os seus conflitos. O brincar 
estimula a criatividade, a imaginação, aprofunda na 
criança, a compreensão da realidade.

A brincadeira, o jogo e o humor colocam o 
indivíduo em estado criativo. Entretanto, se a 
brincadeira que estimula a criatividade só pode 
florescer num ambiente de liberdade e flexibilidade 
psicológicas, de busca de prazer, de auto-realização, 
deve-se concluir que o desenvolvimento daquela 
encontra-se profundamente vinculado aos objetivos 
educacionais.

A escola e os pais muitas vezes limitam esse 
brincar espontâneo e feliz nas crianças, ao invés de 
darem liberdade e estimularem esse brincar que é tão 
importante para o seu desenvolvimento saudável e 
feliz.

O reconhecimento, o apoio e o incentivo, por 
parte de pais e professores, é condição essencial para o 
bom desenvolvimento da criança criativa, de auto-
estima positiva, segura e equilibrada.

III. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar o 
desenvolvimento de uma ferramenta lúdica sob a forma 
de um jogo digital. A vantagem do jogo digital é a 
capacidade imersiva que este meio possui, permitindo 
transpor de forma virtual o jogador (aluno) para uma 
realidade coerente com os conteúdos abordados.

A motivação para este trabalho parte da 
observação do apresso que, sobretudo as crianças e 
jovens, nutrem pelos videogames. Um dos pontos 
norteadores é 'a dificuldade de acesso a jogos com 



fundamentos pedagógicos, os quais possam 
desenvolver competências pertinentes ao longo da 
formação do individuo' [4]. 

Assim busca-se uma maior integração entre os 
jogos computacionais educativos com profissionais da 
educação, com o objetivo de aliar o prazer de jogar 
com as melhores práticas educativas, transformando a 
criança de hoje, em um adulto que saiba trabalhar em 
equipe, ganhar e perder e sinta prazer no que faz.

IV. METODOLOGIA

O desenvolvimento de um jogo educativo com 
softwares requer o uso de uma ferramenta que 
proporcione flexibilidade e dinâmica na sua construção 
para estas atividades escolhemos o software de autoria 
Adobe Flash 8 [5]. Tal ferramenta foi desenvolvida 
para a criação de animações interativas sendo também 
usado na produção de logotipos e controles de 
navegação em web sites, além de outras apresentações 
com a mesma tecnologia; expandindo suas 
potencialidades para além de simples animações por 
meio da implementação da linguagem actionscript .

Foi escolhido desenvolver um jogo educativo 
que fixe a aprendizagem a partir de experiências 
vividas em sala de aula, esse jogo foi construído no 
estilo da conhecida forca e será utilizado em sala de 
aula como motivação para estudar o Sistema Solar, 
proporcionando uma interação entre a turma, o 
computador e o conteúdo.

A elaboração de um jogo educativo deve 
passar por diversas etapas, como descreveremos a 
seguir.

1 – Escolha do tema.

A escolha do tema se relaciona com a série, 
matéria e assunto que será abordado. No nosso trabalho 
optamos pelo tema sistema solar que é abordado nas 
séries iniciais do ensino fundamental e, nesse ano em 
especial, está associado à comemoração do ano 
internacional da astronomia.

2 – Formato do Objeto.

O formato esta relacionado com o tipo de 
recurso educacional que será construído. A plataforma 
Flash permite uma ampla gama de formatos como sites, 
jogos, animações ou vídeos. Para desenvolver 
aplicações interativas o Flash conta com uma 
linguagem de programação conhecida por actionscript. 
De posse de tal ferramenta, criamos o código ilustrado 
na figura 1.A, construindo um jogo com bom nível de 
interação com o usuário.

3 – Layout

O layout do jogo deve se relacionar com o 
tema escolhido, mas também conter objetos lúdicos, 
coloridos e animados. Segundo Costa:

“O apelo visual é o primeiro critério que a 
criança usa para aprovar alguma coisa” [6].

Atuando assim na principal motivação para o 
uso do computador na escola, que é o apelo visual. 
Além disso, é importante tentar para a interatividade 
como também importante motivação para o uso das 
tecnologias da informação na escola. Por interatividade 
entendemos a resposta que o software deve dar a uma 
entrada por parte do usuário, seja em forma escrita ou 
com o uso de aparatos como joystique por exemplo.

V. JOGO EDUCATIVO: A FORCA PELO 

SISTEMA SOLAR

A partir do ambiente de desenvolvimento 
Flash houve uma preocupação em se construir um 
aplicativo com layout atraente, para que educados e 
educadores possam sentir prazer ao utilizá-lo. Como a 
temática do jogo é o Sistema Solar o fundo representa 
o espaço com diversas imagens de planetas distribuídas 
na tela, enquanto que na forca fica um personagem que 
pode ser fruto da imaginação do homem lembrando a 
forma de um extraterrestre. Desta forma, procuramos 
ligar os conhecimentos específicos a uma atividade 
lúdica. Na figura 1.B podemos ver o layout principal 
do jogo com o fundo repleto de estrelas, a forca, os 
planetas, o personagem extraterrestre e um menu de 
navegação.

Na figura 1.C vemos uma das telas de 
pergunta do jogo, na tela é apresentada a questão 
escolhida dentre uma série de opções armazenadas no 
script do jogo, o local onde digitar a letra e o local que 
formará a palavra também estão indicados.

Para facilitar a interação entre o usuário e o 
aplicativo, o software utiliza-se da linguagem de auto 
nível, orientada ao objeto, chamada de actionscript. 
Para fazer com que o educando pudesse realmente 
interagir com o jogo, responder perguntas e avançar 
nas questões foi necessário um bom desenvolvimento 
de scripts nessa linguagem. 

VI. CONCLUSÕES  

Para obter êxito nas atividades, melhorar o 
processo construtivo a partir do domínio de novas 
tecnologias e compreender as características 
pedagógicas necessárias ao processo ensino-
aprendizagem a partir de atividades lúdicas foi 
necessário um amplo processo de pesquisa teórica. Este 
por sua vez esteve também relacionado ao 
reconhecimento dos pontos norteadores do trabalho de 
implantação de tecnologias no ambiente educacional.

O uso de códigos em Actionscript, nos objetos 
criados, construção de novos objetos relacionados á 
áreas das ciências são objetivos, uma vez que as 
experiências com este trabalho contribuem diretamente 
para formação profissional.

Este trabalho apresentou uma reflexão teórica 
sobre o uso de jogos na educação, suas possibilidades 
como estratégias de ensino, onde podem ser utilizados 
com o objetivo de construir conhecimentos, treinar 



habilidades já estudadas, aprofundar questões 
importantes e desenvolver estratégias de raciocínio 
lógico. 
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Figura 1: A) Processo de montagem jogo, e construção do código em actionscript. B) Layout principal do 

Objeto de Aprendizagem sobre sistema solar baseado no jogo da forca. C) Layout principal do Objeto de 
Aprendizagem sobre sistema solar baseado no jogo da forca.






