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RESUMO 

 

Crianças com transtorno de aprendizagem na expressão escrita necessitam de 
métodos de ensino diferenciados que as auxiliem no processo de aprendizagem. 
Estudos mostram que a aplicação de jogos como ferramenta de aprendizagem 
proporciona o aprender de forma prazerosa, motivadora e estimulante. Portanto, o 
objetivo deste estudo foi desenvolver um ambiente virtual interativo para 
equipamentos com tecnologia móvel e com recurso touchscreen, para auxiliar o 
educador e/ou terapeuta no estímulo às crianças das séries iniciais do ensino 
fundamental a fim de minimizar o transtorno na expressão escrita. A linguagem de 
programação de games HTML5 e o software Construct2 foram utilizados na 
codificação do ambiente virtual. Os recursos do software Inkscape permitiram a 
criação e a composição dos elementos vetorizados (personagens, paisagens e 
cenários) e dos textos. Para a modelagem das vozes foi utilizado o software 
MorphVOX Junior. O uso da plataforma Android permitiu sua aplicação em 
equipamentos móveis, do tipo tablet e com tecnologia touchscreen. Este ambiente 
virtual é composto por objetos de aprendizagem lúdicos desenvolvidos para auxiliar 
na melhoria das habilidades da expressão escrita, que foram contempladas nas 
diferentes fases, como o domínio da coordenação visuomotora, do gesto e da direção 
gráfica, o desenvolvimento da motricidade ampla e fina; e, a eficiência da organização 
temporoespacial, da lateralidade e da direcionalidade. O ambiente virtual 
desenvolvido foi avaliado por seis especialistas (dois psicomotricistas, dois psicólogos 
e dois educadores), e por dez voluntários que avaliaram as características de 
jogabilidade e de usabilidade, colaboradores neste estudo. Segundo os especialistas, 
o ambiente coloca as crianças diante de situações lúdicas que auxiliam a 
aprendizagem da expressão escrita e estimula uma relação entre o sistema simbólico 
e as grafias, que são necessários aos ciclos iniciais de aprendizagem. Foi avaliada a 
sua efetividade como ferramenta pedagógica e terapêutica. Inicialmente, foi aplicado 
um pré-teste com 30 crianças com o uso do Teste de Desempenho Escolar (TDE). 
Em seguida, as crianças foram divididas em dois grupos com características similares 
quanto ao desempenho no teste (escore), denominados Grupo Experimental (GE) e 
Grupo Controle (GC). Enquanto o GE utilizou o ambiente virtual, o GC participou de 
sessões de terapia convencional. A partir da análise estatística, utilizando-se o teste 
t-Student com o software BioStat 5.3, obteve-se o resultado médio do pós-teste do GE 
estatisticamente superior ao do pré-teste desse grupo. Isso, revelou a melhoria no 
resultado médio das crianças do grupo GE, após a experiência com o ambiente virtual 
“Quinzinho em Torre de Pedra”. O comportamento das crianças durante o jogo foi 
observado, o que possibilitou avaliar o nível de interesse e as dificuldades 
apresentadas, bem como a sua contribuição como ferramenta auxiliar às crianças com 
dificuldade de aprendizagem. 
  
Palavras-chaves: ambiente virtual, transtorno de expressão escrita, disgrafia, 
dificuldade de aprendizagem. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Children with learning disability in written expression require different methods to assist 
in the development of their learning process. According to the literature, the use of 
games as a learning tool provides the acquirement of knowledge in a pleasant, 
motivating and stimulating way. The aim of this study was to develop an interactive 
virtual environment for mobile technology equipment and with touchscreen feature to 
help the teacher and/or therapist stimulate the children in the early grades of 
elementary school in order to minimize written expression disorder. For coding the 
virtual environment, the HTML5 game programming language and the Construct2 
software were used. Inkscape software features enabled the creation and composition 
of vectorized elements (characters, landscapes and scenery) and texts. For the voices 
modeling, MorphVOX Junior software was used. The use of Android platform enabled 
its application in mobile devices, like tablets and with touchscreen technology. This 
virtual environment consists of ludic learning objects to assist in improving written 
expression skills, which were included in the different phases of the virtual 
environment, as the field of visual-motor coordination of gesture and graphical 
direction, the development of large and fine motor skills; and the efficiency of 
temporoespacial organization, laterality and directionality. It was evaluated by six 
experts (two  educational psychologists, two psychologists and two educators) who 
are collaborators in this study. Its usability was also evaluated by ten volunteers and 
its effectiveness as an educational and therapeutic tool to help children with learning 
disorder in written expression will be assessed in the next steps of our working plan. 
According to experts, this virtual environment puts children before ludic situations that 
help the learning of written expression and encourage a relationship between the 
symbolic system and the spellings, which are required in the early learning cycles, and 
it can be importantally since it is a motivating tool considering the child's interest. 
Initially, to validate the environment, an writing pretest which is part of the School 
Performance Test (SPT) was applied to 30 children. These children were divided into 
similar groups, a Control Group (CG) and an Experimental Group (EG).  The EG group 
participated in the intervention with the virtual environment, while the CG group 
attended normal therapy sessions.  A statistical analysis of the results using Student’s 
t-test indicated that the virtual environment enabled a significant improvement for the 
EG, while the CG presented no learning improvement. The behavior of children during 
game play was observed, which made it possible to assess the level of interest and 
the difficulties presented, as well as its contribution as a tool to help children with 
learning disabilities.   
 
Keywords: virtual educational environment, dysgraphia, learning disability, written 
expression disorder. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 MOTIVAÇAO E JUSTIFICATIVA  

 
A comunicação oral e escrita é importante para o desenvolvimento da sociedade como 

nós a conhecemos, na medida em que os conhecimentos e informações foram 

adquiridos, disseminados e registrados pelas pessoas, destacando-se que o registro 

da escrita foi um marco entre a Pré-História e a História. Do mesmo modo, a escrita é 

essencial nos dias atuais e é na escola que o processo de aprendizagem da linguagem 

escrita se desenvolve formalmente, através do contato entre os profissionais da área 

pedagógica e os alunos (BATISTA et al., 2005). Nesse sentido, é fundamental saber 

ler e escrever para aprender adequadamente os conteúdos ministrados nas 

disciplinas escolares, pois é a leitura que proporciona a compreensão dos conteúdos 

e a produção de textos através da escrita contribui para que ocorra a evolução dos 

conhecimentos (PUERTO, 2006).  

Entende-se que a linguagem escrita consiste em uma atividade mental, que envolve 

funções neuropsicológicas e diferentes processos interdependentes (MOYLES, 2002; 

SALLES et al., 2005; LIMA et al., 2014). Há, contudo, problemas relacionados à saúde 

que influenciam a capacidade de aprendizagem da linguagem escrita pela criança, 

levando a dificuldades durante a idade escolar, que são negativas para as crianças, 

tanto no ambiente escolar como familiar, e repercutindo em longo prazo no campo 

emocional. Isso, pois o insucesso durante o processo de aprendizagem é 

erroneamente associado à falta de competência da criança, refletindo em sua 

autoestima e segurança para desempenhar suas tarefas (FEDER; MAJNEMER, 

2007). É, pois, importante identificar quais são as dificuldades que surgem ao longo 

do processo de aprendizagem das crianças para poder resolvê-las (PUERTO, 2006; 

BRASIL, 2006; MALUF; CARDOSO-MARTINS, 2013).  

A dificuldade na expressão da linguagem escrita é definida pelo Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais (DSM-V–315.2) como a combinação 

de dificuldades na habilidade de os indivíduos comporem textos, evidenciada por 

caligrafia ilegível, má organização de parágrafos, e por erros de ortografia, gramaticais 

e de pontuação (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Já a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
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Saúde 10ª Revisão (CID-10), da Organização Mundial de Saúde, classifica o 

transtorno do desenvolvimento de expressão escrita na categoria "transtornos 

específicos do desenvolvimento das habilidades escolares" através do código de 

diagnóstico F-81.8 (CID-10, 2015). 

A investigação dos aspectos inerentes ao diagnóstico e intervenção de escolares, que 

apresentam problemas com a habilidade de escrever de forma legível, tem sido 

abordada por diversos autores (BERNIE; RODGER, 2004; DENTON; COPE; MOSER, 

2006; NAIDER-STEINHART; KATZ-LEURER, 2007). Dentre estes problemas, 

destaca-se a Disgrafia que é um transtorno ou dificuldade relacionadas à escrita 

(JOHNSON; MYKLEBUST,1987; CAPELLINI et al., 2010; YAUSAZ, 2012).  

Rodrigues e Ciasca (2011) indicam que a disgrafia do desenvolvimento é um distúrbio 

específico de aprendizagem que afeta a forma, fluidez, qualidade e/ou o significado 

da escrita, e que acomete cerca de 3% a 5% dos escolares (O’HARE, 1999). As 

autoras destacam, ainda, que “diferentemente da dislexia, a disgrafia é raramente 

diagnosticada, privando as crianças de diagnóstico e intervenção precoce e as expõe 

a acusação de desleixo, pois não capricham na letra, e preguiça, pois não conseguem 

copiar adequadamente”. 

Segundo Lofiego (1995, p. 153), a avaliação diagnóstica do paciente com disgrafia 

deve ser pormenorizada, pois a disgrafia pode estar associada a outras patologias, e 

ser sutil e de difícil diagnóstico.  

Quando a criança tem uma disgrafia pura, a queixa principal é “letra feia” [...] 

Existem crianças que escrevem com uma “letra bonita” quando têm apoio 

visual para a cópia, porém quando se retira esse apoio ela esquece o 

movimento (ideografia) e a sua letra sai ruim. Em um autoditado, ela não é 

capaz de ver a imagem e escrever a palavra, pois não se lembra do 

movimento (ideografia). A criança escreve e não se lhe entende o conteúdo 

expressado, pois ela emenda tudo, por ter uma falta de ritmo. Quando ao 

escrever, a criança ultrapassa a linha tanto acima quanto abaixo, é porque 

não sabe explorar o espaço devidamente. Mesmo na disgrafia, é comum 

encontrar crianças que apresentam uma escrita especulada, ou seja, a 

criança espelha as letras principalmente, por exemplo, p/q; b/d;  

u/n ou palavras.  

Todavia, essas crianças são capazes de aprender, sendo necessária apenas a 

elaboração de um método de ensino que as ajude a converter a forma auditiva da 

palavra para sua forma escrita ou lida. Elas compreendem a palavra falada, mas 

quando os métodos de ensino tradicionais são aplicados, apresentam dificuldade de 
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aprender e realizar esta conversão (JOHNSON; MYKLEBUST, 1987; LIMA, 2007; 

MACHADO; LIMA; BISSACO, 2009; LIMA, 2010; GUTIERREZ; TOMASI, 2011; 

DOMINGUES, 2012; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  

Em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para 

superar essas dificuldades no ensino e aprendizagem, deve-se utilizar 

diferentes linguagens, tais como verbal, gráfica, plástica e corporal – como 

meio para produzir, expressar e comunicar as ideias, atendendo as diferentes 

intenções e situações de comunicação; saber utilizar diferentes fontes de 

informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento; 

questionar a realidade formulando problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação (LIMA, 2005; CARVALHO, 2007; LIMA et al., 2014). 

Segundo especialistas, os métodos lúdicos devem ser utilizados como estratégias de 

ensino. Os estudos iniciados por Vygotsky (1989) afirmam que esses métodos 

proporcionam o desenvolvimento da linguagem da criança, do seu pensamento, 

concentração e atenção. Produzem um sentimento de prazer e equilíbrio emocional; 

desenvolvem estruturas por meio de esquemas de ação estimulando o crescimento 

da autonomia intelectual (PIAGET; INHELDER, 2002). 

Para Piaget, a aprendizagem é um processo pessoal e ativo, em que a criança deve 

ser estimulada e orientada nos seus diferentes estágios de desenvolvimento 

intelectual, permitindo o aprendizado através da tentativa e erro, com o incentivo de 

sua criatividade e imaginação (HERMETO; MARTINS, 2012).  

Nesse cenário, destaca-se a aplicação de jogos no processo de letramento como 

ferramenta que proporciona o aprender de forma prazerosa e em um contexto 

desvinculado do aprendizado formal (SALLES, 2005). É por meio dos jogos e de sua 

apropriação que a compreensão do mundo pela criança é construída. No brincar, a 

criança pode experimentar comportamentos, ações e percepções sem medo de 

cobranças ou fracassos (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 

DEVELOPMENT – OECD, 2002; CARVALHO, 2007). 

Os jogos computadorizados podem estruturar-se como ambientes virtuais educativos 

que se beneficiam de vantagens como o estímulo ao entusiasmo e à concentração, 

além de motivadores por despertar curiosidade, fantasia e desafio (DRUIN, 2009; 

DOMINGUES et al., 2008).  
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Segundo Valente (1988, p. 5), os softwares chamados de jogos educacionais utilizam 

a pedagogia autodirigida: 

A pedagogia por trás desta abordagem é a de exploração autodirigida ao 

invés da instrução explícita e direta. Os proponentes desta filosofia de ensino 

defendem a idéia de que a criança aprende melhor quando ela é livre para 

descobrir relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente ensinada. 

Exemplos de software nesta modalidade são os jogos e a simulação. 

Do ponto de vista da criança, os jogos constituem uma das maneiras mais divertidas 

de aprender, pois pode satisfazer necessidade de estímulo e emoção (VALENTE, 

1988; LIMA, 2010; CASTRO, 2011; CASTRO et al., 2014). Segundo Borges; Neves 

(2005), a pedagogia que utiliza o jogo como uma ferramenta de apoio ao processo de 

aprendizagem oferece algumas vantagens como ludicidade, cooperação, 

participação, prazer e motivação. 

Devido à aceitação desse tipo de ferramenta pelo público infantil, o uso dos jogos na 

área educacional pode promover uma motivação intrínseca na aprendizagem 

(MEDINA, 2005).  

Para Voss (2013), o avanço das tecnologias de computação e telefonia móvel 

aumentou a mobilidade dos usuários, estimulando assim a necessidade de se aplicar 

a computação móvel no contexto de ensino e aprendizagem. Dados da ANATEL 

mostram que no final de 2014, o Brasil contava com 157,9 milhões de acessos móveis 

à internet no serviço móvel pessoal, apresentando um crescimento de 53,1% em 

relação a 2013 (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2014). Também 

os resultados do monitoramento da empresa Cisco System, denominado Visual 

Networking Index (VNI), apresentam indicativos e previsões sobre o crescimento de 

aparelhos móveis. A pesquisa sugere que 357 milhões de aparelhos entre celulares, 

tablets e notebooks poderão estar conectados no Brasil em 2017, sendo 139 milhões 

somente de smartphones (PESQUISA..., 2013). 

Segundo Kam (2008), os jogos de aprendizagem em celulares são ferramentas 

potenciais como recursos educativos, especialmente devido ao fato de o celular ser a 

plataforma de tecnologia que mais cresce no mundo e estar se tornando acessível até 

mesmo à população de baixa renda. Os alunos podem melhorar suas habilidades com 

o uso de dispositivos móveis em ambientes fora da escola, em locais e horários que 

são mais convenientes do que o horário escolar, como é o caso do uso em aulas de 
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reforço e em sessões de terapia convencional. Há, ainda, escolas americanas que 

estão substituindo o uso da letra cursiva pela digitação; no entanto, a caligrafia 

comprovadamente gera benefícios, como estímulo a coordenação motora e a atenção 

na leitura (RITTO, 2015). Assim, o que se espera não é substituir a letra cursiva pela 

digitação, mas, sim, utilizar os dispositivos móveis como auxiliares para aprendizagem 

da linguagem escrita através de ambientes virtuais e jogos educativos. 

Desse modo, o uso de métodos lúdicos aliados a ambientes virtuais se tornam uma 

importante ferramenta para aprendizagem das crianças. A informática aplicada à 

educação tem funcionado como instrumento para a inovação. É considerada um 

poderoso recurso e muito valorizado pela sociedade, facilita a criação de propostas 

que atraem professores, coordenadores, diretores, pais e alunos (PEIXOTO; 

ARAÚJO, 2012; SILVA, 2015). Também, jogos computadorizados estruturados em 

ambientes virtuais educativos configuram uma ferramenta de auxílio para os 

terapeutas, no apoio profissional aos pacientes com disgrafia: orientação quanto às 

definições de lateralidade, eliminação de hábitos viciosos, correção de postura para 

escrever e desenvolvimento da escrita (LOFIEGO, 1995). 

Além disso, o design do jogo pode melhorar o prazer da experiência de aprendizagem 

e promover a aceitação espontânea (KAM, 2008), bem como não se limita apenas ao 

racional e funcional, mas também ao emocional, procurando alinhar as necessidades 

dos usuários para que se construam significados (BROWN, 2010). E, sendo elaborado 

com a participação de equipe multidisciplinar (professores, terapeutas, designers, 

desenvolvedores, gamers) e dos usuários, o design do jogo contribui para um 

aprender e ensinar de forma lúdica e colaborativa, através de elementos do jogo 

(personagens, cenários, diálogos, desafios) que se estruturam de maneira coerente 

dentro de um roteiro (PERRY et al., 2007). 

Porém, a maioria dos jogos computadorizados e ambientes virtuais educacionais 

existentes tem como objetivo principal exercícios de letramento, não contemplando os 

distúrbios de escrita, mais especificamente com atividades voltadas ao ato motor da 

escrita. O desenvolvimento de um ambiente virtual disponível para equipamentos 

móveis tipo tablet e celular poderá possibilitar ainda o uso em diferentes planos 

(horizontal e vertical), o que estimula o movimento da escrita. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Desenvolver um ambiente virtual interativo para equipamentos com tecnologia móvel 

e com recurso touchscreen, como ferramenta auxiliar ao educador e/ou terapeuta no 

estímulo às crianças com transtorno na expressão escrita das séries iniciais do ensino 

fundamental. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Além desta introdução, o conteúdo da dissertação está dividido nos seguintes 

capítulos: 

 Capítulo 2: referencial teórico no qual o trabalho se fundamenta; 

 Capítulo 3: revisão bibliográfica sobre os jogos e os ambientes virtuais 

desenvolvidos para o ensino-aprendizagem de escrita; 

 Capítulo 4: ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do ambiente virtual 

bem como os materiais e métodos empregados para desenvolver a pesquisa; 

 Capítulo 5: resultados parciais e discussões, e  

 Capítulo 6: considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros. 

Nos apêndices são apresentados o resumo curricular do autor; os termos de 

consentimento livre e esclarecido e as fichas de avaliação, ambos utilizados pelos 

especialistas (pscicomotricista, psicólogo, educador) e voluntários; o termo de 

assentimento e o formulário utilizado para coleta de dados durante a realização dessa 

pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nos itens descritos a seguir são apresentados os principais conceitos e definições 

relativos ao tema do trabalho. 

 

2.1 APRENDIZAGEM E A LINGUAGEM ESCRITA 

 

2.1.1 A linguagem escrita 

 

A escrita é uma representação gráfica da linguagem que utiliza signos convencionais, 

sistemáticos e identificáveis. Consiste em uma representação visual e permanente da 

linguagem que lhe outorga um caráter transmissível, conservável e veicular 

(CONDEMARÍN; CHADWICK, 1987). 

Segundo Guimarães (2005, p. 57), no início do processo de alfabetização de uma 

criança, muitas das habilidades necessárias para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita encontram-se bastante desenvolvidas. Por volta dos cinco anos, a criança já 

sabe falar centenas de palavras, reconhece objetos e formas desenhadas, além do 

que dispõe de processos gramaticais importantes para a compreensão e a produção 

da fala. No entanto, a aprendizagem da escrita requer que a criança entenda como o 

sistema de escrita funciona, compreendendo o princípio alfabético. 

O sistema de escrita do português é baseado no princípio de correspondência entre 

grafemas e fonemas, na medida em que busca representar os sons através das letras. 

Geralmente cada "letra" corresponde a um "som" e vice-versa. Assim, ele é 

classificado como um sistema de escrita alfabético-ortográfico. Há, ainda, sistemas de 

escrita que são logográficos e representam o significado das palavras, ou aqueles que 

representam sílabas (nesse sistema, a palavra "apaixonado" poderia ser escrita 

APXAD – em que cada "letra" corresponderia a uma sílaba). Há aqueles que 

representam o aspecto sonoro da língua, sua "pauta sonora", e são chamados 

sistemas de escrita "fonográficos" (BATISTA, 2005). 

Há estudos que sugerem que mudanças na maneira como é feita a conexão de 

unidades fonológicas na pronúncia das palavras com unidades ortográficas 
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contribuem para o aperfeiçoamento da escrita pela criança (MALUF; CARDOSO-

MARTINS, 2013). 

Para Condemarín e Chadwick (1987, p.21), a escrita como atividade convencional e 

codificada é uma destreza adquirida que se desenvolve através de exercícios 

específicos, que conduzem ao ideal caligráfico proposto pela escola. No 

desenvolvimento do grafismo, distinguem-se três etapas: pré-caligráfica, caligráfica infantil e 

pós-caligráfica.  

[...] Na fase pré-caligráfica, a criança apresenta uma série de traços que 

evidenciam imaturidade, falta de domínio e regularidade no ato gráfico. Essa 

fase se estende, normalmente, dos 6 ou 7 anos até os 8 ou 9 anos, variando 

de acordo com as características psicológicas das crianças, quantidade de 

exercícios e o contexto escolar geral. Na fase caligráfica infantil, a criança 

manifesta o domínio de sua motricidade fina. A escrita apresenta linhas retas 

e regularmente distanciadas, as margens são respeitadas de forma correta, 

as letras e palavras aparecem claramente diferenciadas. Essa etapa alcança 

sua melhor expressão entre os 10 e 12 anos. A fase pós-caligráfica inicia-se 

a partir dos 12 anos. É caracterizada pela maior rapidez e personalização das 

formas, geralmente com a simplificação das formas mediante a  

omissão de detalhes. 

Já a sequência da construção da escrita apontada por Ferreiro e Teberosky (1986), 

está dividida em quatro fases: 

 fase pré-silábica: fase inicial de apropriação da escrita. Nesse estágio, a 

criança distingue o desenho da escrita. Começa a organizar de forma linear 

a reprodução do grafismo. Surgem, então, os primeiros critérios relativos a 

uma quantidade mínima de letras e a hipótese de que os caracteres devem 

ser variados. A característica fundamental dessa fase é de compor as 

palavras relacionando os sons com os elementos gráficos usados. A criança 

ainda não apresenta um conhecimento silábico, embora já possua 

habilidades para manipular as palavras; 

 fase silábica: a criança define uma letra para cada sílaba, isso significa que 

ela já é capaz de decompor as palavras. Para que o desdobramento da 

escrita possa ser percebido é necessária a intervenção de pessoas 

intencionadas em mediar essas descobertas. Se não acontecesse essa 

mediação, a criança poderia não descobrir o nome das letras. Caracteriza 

o fim dessa fase, a descoberta de que uma sílaba pode ser escrita por mais 

de uma letra; 

 fase silábico-alfabética: a característica fundamental dessa fase está 

centrada no fato de a criança deixar de considerar a sílaba como unidade e 

compreender que a mesma pode ser analisada em elementos menores, os 

fonemas. Esse grande avanço significa que as atividades voltadas para a 

escrita devem dirigir a atenção da criança em analisar o interior das  

sílabas, e 

 fase alfabética: caracteriza-se por uma correspondência mais precisa entre 

letras e sons. Essa descoberta fará com que os critérios quantitativos sejam 

ampliados, buscando um ajuste maior em relação ao número de fonemas 

que compõem as palavras e ao número de letras que irá escrevê-los. 
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A escrita manuscrita constitui uma modalidade de linguagem e práxis que pode ser 

estudada como um sistema peculiar, pelos níveis de organização da motricidade, o 

domínio das direções do espaço, o pensamento e a efetividade que seu 

funcionamento requer (LOFIEGO, 1995). 

Um dos principais fatores que favorecem o aprendizado da escrita manuscrita é o 

desenvolvimento psicomotor. Para Lurçat (1979), aprender a escrever é aprender a 

organizar certos movimentos para reproduzir um modelo, ou seja, a aprendizagem 

motora do desenho das letras e de outros sinais gráficos. Constitui um resultado de 

uma conjugação entre uma atividade visual de identificação do modelo caligráfico e 

uma atividade motora de realização do mesmo. Isso pressupõe o controle psicomotor, 

cuja manifestação é o domínio do movimento.  

Ajuriaguerra; Auzias; Denner (1973) afirmam que a escrita constitui o produto de uma 

atividade psicomotora de extrema complexidade, na qual participam os seguintes 

aspectos: maturação geral do sistema nervoso, expressada pelo conjunto de 

atividades motoras; desenvolvimento psicomotor geral, especialmente no que se 

refere à tonicidade e coordenação dos movimentos; e desenvolvimento da motricidade 

fina a nível dos dedos e da mão. 

Para Ellis (1995, p. 82)  

[...] as teorias atuais propõem que dois ou três estágios do planejamento 

intervêm entre o nível do grafema e os movimentos do braço, pulso e mão 

para a produção da escrita na página. O primeiro passo envolve a seleção de 

determinadas formas de letras a serem usadas [...]. Após a seleção, o escritor 

deve gerar a sequência de movimentos que resultará na escrita correta das 

letras. Essa sequência de movimentos, às vezes é chamada de ‘padrão motor 

gráfico’. Ela especificará a força e a direção dos traços necessários para criar 

o tamanho bem como a forma das letras. Finalmente, para completar o 

processo de escrita, é necessária a implementação do padrão motor gráfico 

como uma sequência de instruções, pelos grupos necessários de músculos. 

 

O desenvolvimento da aprendizagem da linguagem da escrita é um processo 

individual e não ocorre de forma previsível e linear (AJURIAGUERRA, 1988). 

Involuções e evoluções fazem parte desse processo. Para Vygotsky (1998), “os 

gestos têm o significado de uma escrita no ar”. É uma maneira de simbolizar atos, 

ações, sentimentos e objetos dentro do imaginário. “O gesto é o signo visual inicial 

que contém a futura escrita da criança, assim como uma semente contém um 
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carvalho.” Ele mostra o desenho como uma representação da língua escrita em 

primeiro estágio.  

Ainda segundo Vygotsky (1998) 

[...] quando as crianças desenham objetos complexos, elas o fazem a partir 

de suas qualidades gerais e não pelas partes componentes. A maneira global 

como as crianças realizam seus rabiscos e desenhos pode estar nos 

indicando o modo como entendem a representação da língua escrita. A 

segunda esfera de atividades que une os gestos e a linguagem escrita é a 

dos jogos das crianças. Nesses momentos, as crianças utilizam diversos 

objetos para as brincadeiras e a cada objeto atribuem um significado, nos 

quais realizarão gestos representativos. O brinquedo simbólico das crianças 

pode ser entendido como um sistema muito complexo de “fala”.   

Escrever implica compreender que os traços realizados são signos que têm valor 

simbólico.  

[...] Ler e escrever colocam em jogo a função simbólica, isto é, a capacidade 

do homem em substituir objetos, ações, acontecimentos, fenômenos por 

outra coisa que os represente. A significação da escrita pressupõe que se 

ative na criança uma verdadeira rede mental, mediante a qual se substitui 

gradualmente um objeto real ou uma ação por uma palavra escrita 

(CONDEMARÍN; CHADWICK, 1987). 

 
Um fato importante é destacado em matéria do jornal Folha de São Paulo, 

(ESCREVER..., 2014), na qual pesquisadores afirmam que a escrita à mão e o 

desenvolvimento educacional parecem ter vínculos profundos. Por exemplo, as 

crianças que aprendem primeiro a escrever à mão, tendem a aprender a ler em menos 

tempo e são mais capazes de gerar ideias e reter informações. O psicólogo Stanislas 

Dehaene, do Collège de France, em Paris, disse que "um circuito neural singular é 

ativado automaticamente quando escrevemos". 

Também é citada nessa matéria a psicóloga Virginia Berninger, da Universidade de 

Washington, que afirma que “[...] na disgrafia, condição em que a capacidade de 

escrever é deficiente, às vezes ocorre algo incomum: algumas pessoas podem ter 

dificuldade em escrever com letra de mão, enquanto outras têm problemas para 

escrever com letra de forma” (ESCREVER..., 2014). 
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2.1.2 Habilidades/capacidades para expressão escrita 

 

Segundo Caruso (2008), a escrita é uma linguagem visual expressiva, que faz uso de 

uma série de operações cognitivas, tais como: percepção auditiva, visual, 

discriminação tátil, cinestésica. Ou seja, é um sistema visual simbólico, que converte 

pensamento, sentimento e ideias em símbolos gráficos, que envolve análise de todos 

esses subsistemas. 

Ainda segundo Caruso (2008, p. 4),  

[...] para o desenvolvimento da escrita adequada, existem alguns pré-

requisitos, como aspectos cognitivo, afetivo, motor e linguagem, que são 

necessários observar: 

 esquema corporal (planta do indivíduo): é a organização das sensações 

relativas ao seu próprio corpo em relação ao mundo exterior;  

 lateralidade (dominância = força e precisão): conceito de direita e esquerda 

será mais fácil de ser interiorizado à medida que sua dominância for mais 

homogênea;  

 estruturação espacial: o indivíduo deve ser capaz de situar-se e situar 

objetos uns em relação aos outros;  

 orientação temporal: envolve a capacidade de situar-se em função da 

sucessão dos acontecimentos (antes, após, durante), duração dos 

intervalos, noções de tempo longo e curto (hora, minuto), ritmo regular, 

irregular (aceleração, freada);  

 pré-escrita: domínio do gesto e da direção gráfica (da esquerda para 

direita). 

Pode-se apontar como causas prováveis da disgrafia os distúrbios de motricidade 

ampla e fina, os distúrbios de coordenação visuomotora, a deficiência da organização 

temporoespacial e os problemas de lateralidade e direcionalidade (CINEL, 2003). 

Segundo Alves (2003), algumas características do traçado gráfico da disgrafia são:  

 apresentação desordenada do texto; 

 margens malfeitas ou inexistentes; 

 espaço irregular entre as palavras, linhas e entrelinhas; 

 traçado de tamanho pequeno ou grande, pressão leve ou forte, letras irregulares 

e retocadas, rasuras; 

 distorção da forma das letras; 

 movimentos contrários ao da escrita convencional, inversões; 

 irregularidade no espaço das letras na palavra; mau uso do espaço gráfico; 

 direção da escrita oscilando para cima ou para baixo; traçado incoordenado; 

 separação inadequada das letras; 
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 dificuldade na escrita e no alinhamento dos números na página; 

 desorientação espacial; 

 dificuldade de copiar do quadro para o caderno (plano vertical para o horizontal); 

 lentidão exagerada na escrita ou para executar tarefas, e 

 preensão incorreta (forma de segurar o lápis). 

 

As capacidades necessárias para a expressão escrita, segundo Cinel (2003) são: 

 motricidade ampla e fina. Para que a criança adquira os mecanismos da 

escrita, além da necessidade de saber orientar-se no espaço (motricidade 

ampla), deve ter consciência de seus membros, da mobilização dos 

mesmos, e saber fazer agir, independentemente, o braço em relação ao 

ombro, a mão em relação ao braço e ter a capacidade de individualizar os 

dedos (motricidade fina) para pegar o lápis ou a caneta e riscar, traçar, 

escrever, desenhar o que quiser; 

 desenvolvimento da coordenação visuomotora. Esses problemas 

repercutem negativamente nas aprendizagens, uma vez que para aprender 

e fixar a grafia é indispensável que a criança tenha conveniente 

coordenação olho/mão, da qual depende a destreza manual. Ao traçar uma 

linha, por exemplo, a criança ao mesmo tempo que segue, com os olhos, a 

ação de riscar, deve ter em mira o alvo a atingir;  

 eficiência na organização temporoespacial. Refere-se à orientação e à 

estrutura do espaço e do tempo; é o conhecimento e o domínio de 

direita/esquerda, frente/atrás/lado, alto/baixo, antes/depois/durante, 

ontem/hoje/amanhã, que a criança deve ter desenvolvido para construir seu 

sistema de escrita, e 

 domínio da lateralidade e direcionalidade. Caracteriza-se por perturbações 

do esquema corporal, pela má organização do espaço em relação ao 

próprio corpo, ou ainda desarranjos de ordem afetiva. Não há definição da 

dominância, em especial, da mão direita ou esquerda. A criança vive em 

permanente incerteza quanto ao uso das mãos, tornando-se, por isso, 

confusa e pouco eficiente no desempenho das atividades motoras. Uma 

dominância não claramente definida pode ser, também, causa de certas 

dificuldades, por exemplo, inversão de letras na leitura e/ou escrita, 

confusão de letras de grafismos (traçados) parecidos, mas com orientação 

espacial diferentes e escrita espelhada. 

Lofiego (1995, p. 211) considera que para os pacientes com disgrafia, é necessário o 

apoio profissional de fonoaudiólogos que têm como objetivos orientar:  

 o paciente, na definição da lateralidade, eliminação de hábitos viciosos, correção 

de postura para escrever;   

 a família do paciente, explicando a importância do apoio necessário para o 

desenvolvimento da escrita; 
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 os outros profissionais, como professores, objetivando detectar o problema o mais 

precocemente possível e a completa integração do paciente à sociedade, e 

 a comunidade com o intuito de avaliar o problema o mais cedo possível e propiciar 

o desenvolvimento psicomotor adequado, diminuindo, assim, sua incidência. 

É preciso respeitar o ritmo de cada pessoa para a aprendizagem, numa progressão 

gradual do indivíduo à medida em que o trabalho vai se encaminhando, sempre 

respeitando uma ordem necessária para o desenvolvimento (ALMEIDA et al., 2010).  

 

2.2 DISGRAFIA COMO TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM 

 

A American Psychiatric Association (APA) classifica a dificuldade da expressão da 

linguagem escrita através do DSM-V–315.2 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition, 2013) como a combinação de dificuldades na 

habilidade dos indivíduos comporem textos e evidenciada por caligrafia ilegível, má 

organização de parágrafos, e por erros de ortografia, gramaticais e de pontuação. 

O DSM-V (2013), traz como principais alterações a ênfase do diagnóstico que, em vez 

de nomear o transtorno, como constava na versão anterior DSM-IV de 2000 (315.00 

– Transtorno da leitura; 315.1 – Transtorno da matemática; 315.2 – Transtorno da 

expressão escrita; 315.9 – Transtorno da aprendizagem SOE, sem outra 

especificação), identifica as necessidades do indivíduo que o possui e o modo como 

o mesmo afeta sua vida. Assim, o transtorno de aprendizagem 315.2 (Specif learning 

disorder) passa a integrar a dislexia, a disgrafia e a discalculia (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Além disso, a APA afirma que as perturbações de aprendizagem são diagnosticadas 

quando o desempenho acadêmico em provas de leitura, matemática ou expressão 

escrita for substancialmente abaixo do esperado para a idade cronológica, para o nível 

de escolaridade ou para o nível intelectual (GOMES, 2013). 

Já a Organização Mundial de Saúde classifica o transtorno do desenvolvimento de 

expressão escrita na categoria "transtornos específicos do desenvolvimento das 

habilidades escolares" através do código de diagnóstico F-81.8, segundo a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde 10ª Revisão (CID-10, 2015). 
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2.2.1 Disgrafia  

 

O transtorno do desenvolvimento da expressão escrita é denominado disgrafia (DSM-

V-315-2). A disgrafia é classificada em dois tipos: a perceptiva e a motora. A 

perceptiva é aquela em que a criança não consegue fazer a relação entre o sistema 

simbólico e as grafias que representam os sons, as palavras e frases; e a motora 

(discaligrafia), em que a criança consegue falar e ler, mas encontra dificuldades na 

coordenação motora fina para escrever as letras, palavras e números, ou seja, vê a 

figura gráfica, mas não consegue fazer os movimentos para escrever (TORRES; 

FERNANDEZ, 2001).  

Giordano (1973) apud Capovilla (2011) descreve que a disgrafia perceptiva é 

caracterizada por omissão de letras, sílabas e palavras; confusão de letras com som 

semelhante; confusão de letras com orientação simétrica similar; inversão ou 

transposição da ordem das sílabas; invenção de palavras, agregação de letras e 

sílabas; união ou separação indevida de sílabas, palavras ou letras. A disgrafia motora 

não afeta a simbolização da escrita, mas, sim, a forma das letras e a qualidade da 

escrita. É caracterizada por alterações na forma e tamanho das letras; espaçamento 

irregular (na palavra, entre as palavras, entre as linhas); inclinação defeituosa 

(palavras e linhas); alterações na ligação entre as letras; pressão excessiva na escrita; 

transtorno da fluidez e do ritmo; alteração na direção das curvaturas e alterações 

tônico-posturais da criança. 

Além dessas classificações relativas à sintomatologia, há outros tipos de classificação 

que incluem os fatores envolvidos na etiologia da disgrafia: a disgrafia de 

desenvolvimento ou primária, com origem de tipo funcional ou de maturação, e a 

disgrafia sintomática ou secundária, condicionada a um componente pedagógico, 

neurológico ou sensorial (TORRES; FERNANDEZ, 2001). 

Para Gomes (2013),  

[...] pode considerar-se que a disgrafia está ligada ao componente de 

codificação do processo de escrita, isto é, diz respeito ao caráter motor do 

ato de escrita, que assenta na maturação do sistema nervoso central e 

periférico e no desenvolvimento psicomotor geral. Nessa perspectiva, a 

disgrafia é definida como uma perturbação da escrita a nível funcional, que 

afeta a qualidade de escrita no que se refere ao traçado e qualidade da letra, 

isto é, à caligrafia. 
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Do ponto de vista da etiologia, os fatores maturacionais, emocionais, pedagógicos ou 

mistos são causas da disgrafia. Os fatores maturacionais são caracterizados pelas 

alterações no desenvolvimento psicomotor e podem afetar a lateralização, a eficiência 

psicomotora, o esquema corporal, as funções perceptivo-motoras e a expressão 

gráfica da linguagem (LEÃO, 2004; SENNEY; CAPOVILLA; MONTIEL, 2008). 

Os fatores emocionais são representados por conflitos e tensões psicológicas e 

podem provocar distorções da percepção, com imprecisões de traçado, estando 

relacionados à distúrbios de atenção, do movimento e a idade do indivíduo 

(OVERVELDE; HULSTIJN, 2011). 

Já na área pedagógica, segundo Torres e Fernandez (2001) e Gomes (2013) referem 

que a disgrafia provém de causas do tipo pedagógico, podendo resultar da orientação 

deficiente do processo de aquisição de destrezas motoras, do ensino rígido e 

inflexível, da orientação inadequada da mudança da letra de imprensa para a 

manuscrita, da ênfase excessiva dada à qualidade e rapidez da escrita, da prática da 

escrita como atividade isolada. 

Finalmente, em termos de fatores mistos, destaca-se o grafismo e a postura que 

afetam a escrita, usualmente relacionados a alterações na representação de esquema 

corporal e desequilíbrio afetivo (MARTINS, 2013). 

Assim, é necessário que a criança com disgrafia adquira desenvolvimento em termos 

de: coordenação visomotora, para que se possam realizar os movimentos finos e 

precisos que exigem o desenho gráfico das letras; da linguagem, para compreender 

o paralelismo entre o simbolismo da linguagem oral e da linguagem escrita;  da 

percepção que possibilita a discriminação e a realização dos caracteres numa 

situação espacial determinada; cada letra dentro da palavra, das palavras na linha e 

no conjunto da folha de papel, assim como o sentido direcional de cada grafismo e da 

escrita em geral. 

Gomes (2013) realizou uma pesquisa que objetivou compreender a conexão entre as 

dificuldades de aprendizagem na produção escrita e o ensino processual da escrita. 

O seu estudo mostrou que a maioria dos docentes inquiridos reconhece que os alunos 

evidenciam muitas dificuldades quando de uma atividade de expressão escrita. “Deste 

modo, entende que o uso de fases deve ser utilizado para o ensino-aprendizagem da 

escrita. Os objetivos desse processo devem ser bem definidos, como diferentes 



34 
  

 
 

atividades e tarefas, de modo que os princípios da atividade da escrita pelo aluno 

sejam adquiridos de maneira gradual, progressiva e sistemática”. 

 

2.3 JOGOS E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

2.3.1 Jogos Educativos Digitais 

 

O recurso lúdico é a principal característica dos jogos educativos, o que possibilita um 

ambiente de aprendizagem mais estimulante, capaz de atrair e promover o 

desenvolvimento integral do aluno. É importante enfatizar o seu uso pelos educadores 

dentro do contexto educacional, pois os jogos desenvolvem a atenção, disciplina, 

autocontrole, respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras relativas a cada 

tipo de jogo oferecido (RIZZO, 1988). 

Em um estudo realizado na China por Yu et al. (2014), comparou-se a aprendizagem 

de alunos sob instrução baseada em uso de jogos de computador e jogos sem 

computador, e concluiu-se que os participantes que utilizaram os jogos de computador 

obtiveram significativamente maior sucesso da aprendizagem e estavam mais 

motivados em comparação aos outros participantes. 

Os jogos apresentam-se como uma ferramenta pedagógica potente no aprendizado 

de pessoas com alguma deficiência mental, que possuem dificuldades relacionadas à 

atenção e concentração (BALBINO, 2009). Isso ocorre pois, as características lúdicas 

e as situações imaginárias presentes em alguns jogos fazem com que ocorra em 

primeiro lugar um exercício afetivo e não somente um exercício cognitivo, ativando a 

imaginação pela busca de soluções e estimulando a inteligência e criatividade 

(ALMEIDA, 2006 citado por BALBINO, 2009). Assim, os jogos promovem além da 

aprendizagem, inclusão digital e social. 

Conforme Timm et al. (2008), o jogo deve incorporar as características de motivação, 

interação e desafio, relacionados à cultura de lazer dos alunos, às tecnologias 

interativas e às situações práticas apresentadas de forma lúdica, respectivamente. 

Estudos apresentados por Stahl (1991) e Bongiolo (1998) relacionam as 

características importantes que um jogo educativo digital deve apresentar: 
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[...] instruções e objetivos claros e compreensíveis; atrair e manter o interesse 

e o entusiasmo; explorar efeitos auditivos e visuais, para manter a curiosidade 

e a fantasia e facilitar o alcance do objetivo educacional proposto; explorar a 

competição; permitir ao jogador controlar a interação e a continuação do jogo, 

o nível de dificuldade desejado, a taxa de avanço e a possibilidade de repetir 

segmentos; oferecer reforço positivo nos momentos adequados; incorporar o 

desafio, através da utilização de diferentes níveis para solucionar um 

determinado problema, pontuação, velocidade de resposta, feedback do 

progresso, entre outros; informar o nível de seu desempenho durante o jogo; 

utilizar mecanismos para corrigir possíveis erros e melhorar o desempenho;  

fornecer instruções inequívocas, exceto quando a descoberta de regras for 

parte integrante do jogo, e propiciar um ambiente rico e complexo para 

resolução de problemas, através da aplicação de regras lógicas, da 

experimentação de hipóteses e antecipação de resultados e planejamento de 

estratégias.  

Para Timm et al. (2008), o planejador tem como responsabilidade garantir não apenas 

a precisão das informações oferecidas, bem como um acervo robusto, diversificado, 

de formas de representação do conteúdo, em mídias interativas e motivadoras. As 

estratégias de movimentação do personagem no jogo (por setas ou pelo mouse), as 

ações de exploração do cenário em busca de informações ou recursos, os tempos 

destas ações, entre outros itens que precisam ser apreendidos pelo planejador (pelos 

professores em geral). Além de conhecer e bem utilizar esses e outros termos e 

dinâmicas que constituem o contexto visual, sonoro e dinâmico (e, por isso, cognitivo) 

dos jogos virtuais, há várias outras camadas de itens, de diferentes complexidades, 

que interferem na sua funcionalidade, na sua eficiência didático-pedagógica e na 

adesão dos alunos-jogadores ao esperado processo de ensino-aprendizagem. Esses 

itens vão desde o planejamento do roteiro, das ações dos personagens, até suas 

interações com os elementos do cenário, dos materiais de pesquisa de conteúdo e 

com as consequências bem ou malsucedidas da navegação. 

Os jogos educativos digitais, portanto, podem constituir-se numa interface valiosa para 

auxiliar as crianças no desenvolvimento das habilidades de escrita. Puerto (2006) 

realizou uma pesquisa para testar os benefícios do uso do Tablet PC nos transtornos 

de escrita em indivíduos diagnosticados com disgrafia e com dificuldades de escrita 

associadas a outros transtornos, destacando-se as seguintes vantagens:  

[...] alta motivação das crianças pelo uso de novas tecnologias; aprendizagem 

intuitiva; autonomia e autocorreção, que permitem o trabalho individual; 

aumento da atenção sustentada por seu efeito motivador; aumento da 

criatividade, permitindo a inclusão de desenhos, cores, fontes; os  

aspectos gráficos ajudam a desenvolver a memória visual e o acesso direto 

ao léxico; funciona soletrando diretamente opções quando uma palavra está 
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escrita corretamente; e é capaz de atrair todos os tipos de sinais gráficos, 

permite desenhar, criar mapas conceituais, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

Nessa direção, os jogos educativos digitais devem ser projetados com propósito outro 

que não apenas entretenimento. Envolvem o uso de tecnologias e metodologias de 

jogos eletrônicos com o propósito de tratar problemas do mundo real. O objetivo é o 

ensino ou treinamento, porém podem incluir elementos lúdicos e de entretenimento 

(ROCHA; ARAUJO, 2013). 

 

2.3.2 Tecnologias de computação móvel para o ensino 

 

No estudo realizado por Katz e Callorda (2013), em cinco países da América Latina 

(Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e México), considerando somente as classes 

com renda baixa (média mensal de US$ 114), o total de acessos utilizando a banda 

larga móvel alcançou aproximadamente 150 milhões de pessoas. Esse mesmo estudo 

apontou que do total de 86 milhões de acessos banda larga registrados no Brasil, em 

2012, 66 milhões eram conexões de banda larga móvel. Dados mais recentes 

informam que o Brasil terminou o mês de maio de 2015 com 161,9 milhões de acessos 

banda larga móvel (TELECO, 2015). 

A maior mobilidade de usuários foi possível graças ao grande avanço na utilização de 

dispositivos móveis, como tablets e smartphones, possibilitando a realização de vários 

serviços, como: transações bancárias, leitura de e-mails, uso de redes sociais, entre 

outros. Da mesma forma, na área educacional, essas tecnologias agregam praticidade 

e conveniência na execução de tarefas que permitem o uso além do contexto 

tradicional de sala de aula (VOSS, 2013). 

A utilização de dispositivos móveis na educação criou um novo conceito, o chamado 

Mobile Learning ou m-Learning. Seu grande potencial se encontra na utilização da 

tecnologia móvel como parte de um modelo de aprendizado integrado, caracterizado 

pelo uso de dispositivos de comunicação sem fio, de forma transparente e com alto 

grau de mobilidade (AHONEN, 2003; SYVÄNEN, 2003 citado por MARÇAL; 

ANDRADE; RIOS, 2005).  

Segundo Marçal, Andrade e Rios (2005, p. 3), 
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o m-learning surge como uma importante alternativa de ensino e treinamento 

à distância, na qual podem ser destacados os seguintes objetivos: a) 

melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com 

um dispositivo computacional para execução de tarefas, anotação de idéias, 

consulta de informações via internet, registro de fatos através de câmera 

digital, gravação de sons e outras funcionalidades existentes; b) prover 

acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer momento, de 

acordo com a conectividade do dispositivo; c) aumentar as possibilidades de 

acesso ao conteúdo, incrementando e incentivando a utilização dos serviços 

providos pela instituição, educacional ou empresarial. 

Entre os trabalhos que têm sido desenvolvidos propondo a utilização de dispositivos 

móveis na área educacional, podemos citar Marçal et al. (2005), que apresenta um 

framework3 para a implementação de programas em dispositivos móveis focados na 

aprendizagem utilizando tecnologias de computação móvel e realidade virtual. Do 

mesmo modo, Graziola Junior (2009) desenvolveu pesquisa na qual propôs investigar 

como as Tecnologias Móveis Sem Fio (TMSF) podem contribuir para práticas 

pedagógicas numa perspectiva dialógica, colaborativa e cooperativa. 

No estudo de caso que realizou sobre a utilização das principais ferramentas 

disponíveis atualmente (tais como Moodle, OpenSim, Sloodle, entre outras), Voss 

(2013) concluiu que, “apesar da grande popularidade dos dispositivos móveis e do 

amplo investimento nas redes celulares, a utilização destas tecnologias no âmbito da 

educação, por meio dos mundos virtuais, ainda tem muito a evoluir”. 

Tanto os softwares que permitem a visualização desses ambientes quanto os 

equipamentos de hardware apresentam carências que dificultam a realização 

de determinadas atividades. Assim, é fundamental que tanto os 

desenvolvedores quanto os educadores estejam cientes desses obstáculos, 

realizando testes e validações para não prejudicar ou limitar os usuários na 

utilização de seus sistemas. Destaca, no entanto, que muitos resultados 

positivos já foram obtidos e que seu estudo comprova que utilizar as 

tecnologias dos mundos virtuais em conjunto com as tecnologias dos 

dispositivos móveis é uma possibilidade real (VOSS, 2013). 

 

 

 

 

_____________________ 

3Framework é um conjunto de recursos comuns que podem ser reutilizáveis para criar novos softwares, 
tendo como benefícios a modularidade e a re-usabilidade, facilitando o desenvolvimento de aplicações 
(FAYAD., 1999).   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Pesquisas realizadas com aplicação de jogos computadorizados encontradas na 

literatura, que objetivaram o auxílio da alfabetização e escrita em crianças, estão 

apresentados no Quadro 1. O levantamento classifica os jogos quanto às habilidades 

trabalhadas e se abordam diretamente os aspectos da disgrafia.  

  

3.1 PESQUISAS COM APLICAÇÃO DE JOGOS COMPUTADORIZADOS  

 

Quadro 1 – Artigos nos quais são relatadas experiências de aplicação de jogos para 
aprendizagem relacionada à alfabetização e escrita 

 

Referência Descrição 

Vassoler et 
al. (2013)   

 

O estudo apresenta um jogo virtual desenvolvido para crianças com 
dificuldades na leitura e na escrita. Como no Português Brasileiro (PB), 
o fonema /s/ corresponde a vários grafemas “s”, “ss”, “c”, “sc”, “xc” e 
“ç”, as crianças enfrentam dificuldades durante a aquisição da escrita, 
provocando o “uso indevido de letras”. O jogo é composto por dez 
etapas, nas quais a criança escolherá a placa que ela considera a 
grafia correta a fim de desenvolver as habilidades de leitura e escrita. 
A criança deve acertar todas as placas do jogo para finalizá-lo. Este 
jogo contribui como ferramenta de apoio no ensino e/ou para o 
tratamento de alterações de leitura e escrita, mas não foi testado com 
crianças. Habilidades trabalhadas: representação gráfica de fonemas; 
uso correto de grafemas. 

Soares 
(2013) 

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância e ação dos jogos 
educacionais no processo de aprendizagem e educação. Além disso, 
seu foco é desenvolver um estudo prático do processo da criação de 
um jogo para web usando a linguagem HTML 5, resultando em um 
Guideline para estudos posteriores. 

Alves et al. 
(2012) 

Este artigo aborda o aplicativo AlfabetoKinect, que tem como objetivo 
auxiliar no processo de alfabetização de crianças por meio do uso de 
elementos existentes no aprendizado convencional do alfabeto, 
estímulos visuais e simbólicos, promovendo, assim, um aprendizado 
natural por associação. Utiliza o mapeamento corporal do dispositivo 
Kinect para desenvolver uma interface que possibilita uma interação 
natural e o aprendizado do alfabeto por meio do reconhecimento 
verbal e gestual do usuário. Para análise do impacto do software, foi 
realizado um questionamento a um grupo docente composto por cinco 
educadores. Todos concordaram que a aplicação está intuitiva, pela 
sua simplicidade de utilização e fácil entendimento. No entanto, 
melhorias devem ser realizadas para aprimoramento de 
reconhecimento dos movimentos dos usuários, além de melhorias na 
interface gráfica, para tornar a aplicação visualmente agradável e 
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despertar curiosidade e interesse dos alunos em utilizá-la, assim como 
melhorias no nível de dificuldade de fases para o jogo. 

Netto e 
Santos 
(2012) 

O processo de alfabetização apresenta problemas, que afetam 
principalmente crianças em vulnerabilidade social. Para auxiliar nesse 
processo, este trabalho apresenta o AlfaGame, um jogo educacional 
que aborda conteúdo da Língua Portuguesa e Matemática e possui 
desafios que exigem dos alunos identificação do alfabeto, vogais, 
consoantes, números, associação de palavras e operações 
matemáticas de adição e subtração. Além de desenvolver as 
habilidades de manipulação do teclado e mouse. Este artigo descreve 
o jogo e a avaliação de professores e alunos a respeito do AlfaGame. 
O desenvolvimento do processo de alfabetização com uso do jogo 
possibilitou aos alunos passarem a escrever mais corretamente, os 
erros cometidos inicialmente, de associação entre as letras do texto e 
as letras do teclado, não existem mais. Com isso, percebe-se que o 
jogo auxiliou positivamente na alfabetização desses alunos. 

Domingues 
et al. (2012) 

O artigo trata do transtorno da expressão escrita que é um distúrbio 
psicológico que atinge cerca de 5% das crianças em fase inicial de 
aprendizagem. É definido como uma combinação de dificuldades na 
capacidade do indivíduo na composição da escrita que leva à baixa 
autoestima e ao abandono escolar, porque os métodos de ensino 
tradicionais não fornecem a motivação que essas crianças precisam. 
Este estudo apresenta um sistema computadorizado desenvolvido 
para auxiliar crianças com transtorno na expressão escrita a treinar 
algumas capacidades linguísticas básicas para o aprendizado, 
motivando-as através de características existentes nos jogos de 
entretenimento. Psicólogo e especialistas em educação avaliaram o 
jogo e concluíram que o sistema é atraente e que ajuda crianças na 
aquisição das habilidades linguísticas necessárias. 

Martins 
(2011) 

Esse artigo apresenta os resultados da aplicação de uma ferramenta 
3D construída em Blender, que tem por objetivo ajudar pessoas a 
recuperar capacidades de linguagem úteis para o seu dia a dia, 
servindo este objetivo como um fator motivacional adicional. O 
software desenvolvido garante uma reabilitação linguística completa 
de pacientes afásicos, permitindo ao usuário a prática de ambos os 
aspectos gramaticais e funcionais da linguagem e para treinar todas 
as modalidades implicadas na comunicação linguística (falada e 
escrita). Um motor de jogo é usado para exibir os exercícios clínicos 
através de um ambiente 2D e 3D. Esta abordagem de jogo sério é 
escolhida para aumentar a frequência de exercícios – graças a uma 
plataforma lúdica. Habilidades trabalhadas: exercícios de escrita; uso 
correto de palavras; compreensão escrita e auditiva. 

Moro (2007) O artigo faz uma análise de uma proposta aplicada numa escola estadual 
no Estado do Paraná, onde os resultados apresentam sensíveis avanços 
na aprendizagem. Objetiva-se com isso apontar a relevância da história 
em quadrinhos com ajuda da utilização da informática na produção de 
textos de alunos com dificuldade de aprendizagem. Efetivamente em 
qualquer situação e contexto, a tecnologia faz parte do cotidiano do 
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aluno atual e a história em quadrinhos serve como veículo de 
comunicação do aluno, lazer e fixação da leitura e escrita. 

Lin e Young 
(2008) 

O objetivo deste estudo foi o de projetar um ambiente on-line para 
aprendizagem de vocabulário inglês intitulado "Magic Rainbow Inglês 
Island". Esse ambiente de aprendizagem consiste em um jogo de 
atividades didáticas e competitivas para autoestudo dos alunos do 
ensino fundamental fora da sala de aula. Esse jogo também adota a 
tecnologia de Inteligência Artificial para fornecer adaptações 
individualizadas dos materiais, desafios e orientações para satisfazer 
as diferentes necessidades dos diferentes alunos, e para alcançar os 
vários objetivos de diferentes indivíduos. Participaram da avaliação 28 
alunos e dois professores. Os resultados dessa pesquisa são 
apresentados em termos das seguintes dimensões: (1) o ambiente 
pode melhorar a aprendizagem e motivação do aluno; (2) os alunos 
podem melhorar suas habilidades de vocabulário de inglês através 
desse ambiente de aprendizagem; (3) o material de aprendizagem 
multimídia pode ajudar o vocabulário dos alunos no desenvolvimento 
em termos de escuta, pronúncia, leitura e escrita; e (4) a atividade 
competitiva, modo multibatalha, é mais agradável do que o modo de 
barreira. Habilidades trabalhadas: aprendizagem da língua inglesa. 

Amate 
(2007) 

Esse artigo apresenta um jogo com interface tridimensional e cenário 
ambientado em uma cidade com simulações de atividades do 
cotidiano da maioria das crianças. Foi modelado com uso das 
ferramentas Blender, GIMP e Python. O jogo foi desenvolvido 
considerando características que o tornam lúdico para as crianças, 
como a implementação de fantasia controlada, desafios e 
propriedades que estimulam a curiosidade. Os conceitos pedagógicos 
utilizados no jogo foram avaliados por pedagogos e psicólogos que 
consideraram sua aplicação adequada e significativa. A ludicidade do 
jogo foi testada com 37 crianças analisando seus comportamentos 
frente às características implementadas para tornar o jogo atrativo. 
Habilidades trabalhadas: compreender diferenças entre a escrita 
alfabética e outras formas gráficas (diferenciar letras de desenhos, 
rabiscos e números). 

Puerto 
(2006) 

Este artigo descreve uma investigação em andamento sobre o uso de 
tablet PCs na intervenção da disgrafia e outros distúrbios de 
alfabetização. Esta pesquisa está sendo conduzida tanto no contexto 
clínico como na educação. Foram estudadas uma amostra de 15 
crianças com idade de 10 a 13 anos, durante um ano. Alguns 
resultados parciais mostraram a redução de erros pelos sujeitos 
envolvidos na pesquisa, 

Alves et al. 
(2006) 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa a respeito da 
construção da segunda versão do objeto de aprendizagem Cartola, o 
qual permite a escrita e reescrita de textos, com a possibilidade de 
interações coletivas entre os alunos. Apresentamos as mudanças em 
relação à primeira versão, que permitem um maior grau de interação 
por parte dos professores e alunos no ambiente, com o 
desenvolvimento de recursos de adaptação do objeto de 
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aprendizagem desenvolvido pelo professor. Os resultados parciais 
apontam que o Cartola conectado às práticas pedagógicas que 
enfatizam o aprendizado da escrita mediante a construção textual, 
pode ser um espaço de escrita que favorece a criatividade, enquanto 
fomento ao pensamento divergente, a produção de sentidos e a 
construção do conhecimento no ambiente escolar. Habilidades 
trabalhadas: desenvolvimento da escrita. 

Okamoto 
(2005) 

As primeiras séries do ensino fundamental têm como principal objetivo 
o ensino da leitura e escrita. Há várias dificuldades de aprendizagem 
nesta fase e os principais fatores que as influenciam são os orgânicos, 
psicodinâmicos, ambientais e específicos. As dificuldades de 
aprendizagem que serão relacionadas no decorrer do trabalho são a 
disgrafia e dislexia. Muitas vezes os alunos com estes tipos de 
dificuldade não são compreendidos adequadamente, e isso acaba 
diminuindo a sua autoestima e chegam a ponto de desistirem de 
aprender. A informática na educação atualmente abre caminhos para 
superar várias necessidades e através das características peculiares 
das dificuldades de aprendizagem citadas acima, será apresentada 
uma proposta para suprir as necessidades destes alunos através de 
um software educativo, com o propósito de motivar o processo de 
ensino e aprendizagem, fazendo assim com que a criança adquira sua 
curiosidade, iniciativa e autoconfiança 

Belan 
(2005)  

Neste artigo é proposto o desenvolvimento de um software para auxílio 
na pré-alfabetização infantil, baseado no reconhecimento de 
caracteres manuscritos usando uma rede neural artificial 
supervisionada. Previamente, o software é treinado com um conjunto 
de letras do alfabeto escritas por crianças com idade entre cinco e sete 
anos, através do módulo neural que compõe seu núcleo. Após a fase 
de treinamento, o software que também é composto por uma interface 
multimídia devidamente caracterizada para interagir com a criança 
deve estar pronto para ser utilizado. O software demonstrou um bom 
desempenho, com percentual de erro obtido em média de 6,15%. 
Habilidades trabalhadas: reconhecimento de caracteres manuscritos 

 

3.2 JOGOS EDUCACIONAIS COMPUTADORIZADOS QUE CONTEMPLAM 

ASPECTOS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCRITA  

 

Nos Quadros 2, 3 e 4 são apresentados jogos analisados ao longo deste trabalho, os 

quais foram localizados durante o levantamento bibliográfico e que possuem 

características educacionais e aspectos de alfabetização e escrita, bem como podem 

ser executados em dispositivos móveis. 
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3.2.1 Jogos computadorizados educativos em ambiente virtual 

 
Quadro 2 – Características de jogos educativos pesquisados 

Nome do 
jogo 

Tela Característica do jogo 

Iniciando a 
Escrita 

Figura 1 – Tela principal do jogo 
Iniciando a Escrita 

 
Fonte: www.nestle.com.br 

A criança será incentivada, com a 
ajuda do aviãozinho, a mostrar 
como escrever algumas palavras.  
- Ótimos gráficos. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Não possui variedade de 
cenário. 
- Boa jogabilidade1. 
- Gratuito. 

Aprendendo 
a Ler 

Figura 2 – Tela principal do jogo 
Aprendendo a Ler 

 
Fonte: www.turminhaquerubim.com.br 

O objetivo é arrastar o objeto à 
letra correspondente. Ajuda a 
criança, além de conhecer as 
vogais, na identificação dos 
objetos e associá-los. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Tem mecanismo de ajuda.  
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Não possui variedade de 
cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito.  Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Figuras e 
Letras 

Figura 3 – Tela principal do jogo 
Figuras e Letras 

 
Fonte: www.uol.com.br/eliana 

O objetivo é formar o nome dos 
objetos arrastando letra por letra. 
Pressionar a tecla "F5," na parte 
superior do teclado, para novas 
figuras.  
- Ótimos gráficos. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. Educacional. 
- Desenvolvido em Flash 

______________________ 

1Jogabilidade é um termo utilizado para descrever os aspectos interativos de design de videogames. 

Está relacionado a experiência do jogador durante a sua interação considerando suas regras, conexão 

entre o jogador e o jogo, desafios, movimentação, imersão (GONZÁLEZ, et al 2012). 
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Nome do 
jogo 

Tela Característica do jogo 

Imagem 
Incorreta 

Figura 4 – Tela principal do jogo 
Imagem Incorreta 

Fonte: www.discoverykidsbrasil.com 

Associar a imagem com o nome 
através da escolha da letra inicial 
do objeto. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
 

Alfabeto 
Animado 

Figura 5 – Tela principal do jogo 
Alfabeto Animado 

 
Fonte: www.discoverykidsbrasil.com 

Associar a imagem com o nome 
através da escolha da letra inicial 
do objeto. 
- Ótimo gráfico. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educacional. 
- Desenvolvido em Flash. 

Alfabeto I Figura 6 – Tela principal do jogo 
Alfabeto I  

 
Fonte: www.freekidgame.com.br 

Ligar as letras do alfabeto e 
descubrir as imagens 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
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Nome do 
jogo 

Tela Característica do jogo 

Alfabeto II Figura 7 – Tela principal do jogo 
Alfabeto II

 
Fonte: 

www.edinfjogos.universoneo.com.br 

Ligar as letras do alfabeto e 
descubrir as imagens. 
- Ótimo gráfico. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Ordem 
Alfabética 

Figura 8 – Tela principal do jogo 
Ordem Alfabética 

 
Fonte: www.fun4child.com 

O objetivo é clicar nas letras do 
alfabeto, começando do A indo 
até o Z. 
- Gráfico razoável. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
 

Alfabeto em 
Flash 

 

Figura 9 – Tela principal do jogo 
Alfabeto Flash 

 
Fonte: www.fun4child.com 

De acordo com as letras, associar 
a figura que inicia com a mesma 
letra. 
- Ótimo Gráfico. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
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Nome do 
jogo 

Tela Característica do jogo 

Aprendendo 
o Alfabeto 

Figura 10 – Tela principal do jogo 
Aprendendo o Alfabeto

Fonte: www.escolagames.com.br/jogos/ 
aprendendooalfabeto 

De acordo com as letras, associar 
a figura que inicia com a mesma 
letra. 
- Ótimo gráfico. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
 

Forma 
Palavras 

Figura 11 – Tela principal do jogo 
Forma Palavras 

Fonte: 
www.escolagames.com.br/jogos/aprenden

dooalfabeto 

De acordo com a figura, formar a 
palavra. 
- Ótimo gráfico. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Coral 
Didático 

Figura 12 – Tela principal do jogo 
Coral Didático 

Fonte: 
www.escolagames.com.br/jogos/aprenden

dooalfabeto 

Objetiva aprender as letras, 
números, formas e cores. 
- Ótimo gráfico. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldades. 
- Controlado pelo mouse. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
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3.2.2 Aplicativos educacionais para tecnologia móvel 

 

Quadro 3 – Características de aplicativos educacionais para tecnologia móvel (APP) 

 

Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Eu Posso 
Alfabetizar 

 

Figura 13 – Tela principal do jogo Eu 
Posso Alfabetizar 

Fonte: 
http://www.fordyslexia.com/2013/03/i-can-

alphabetics-app/ 

Esta aplicação foi criada a partir de 
site direcionado para a dislexia de 
crianças. Seu objetivo é que as 
crianças aprendam o som das letras 
do alfabeto através de jogos e 
atividades multissensoriais. Visa 
ajudar os técnicos em educação a 
perceber quais as dificuldades 
específicas de cada criança, quanto 
à leitura. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Não possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. Desenvolvido em Flash. 

Mimosa e o 
Reino Das 
Cores 

Figura 14 – Tela principal do jogo 
Mimosa e o Reino das Cores 

Fonte: 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.itabits.colorrindo&feature=search_
result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5

pdGFiaXRzLmNvbG9ycmluZG8iXQ 

Esta aplicação tem como objetivo 
ajudar no ensino de crianças com 
problemas de aprendizagem, 
nomeadamente a dislexia. Trata-se 
da história da vaca Mimosa e do 
maléfico dinossauro Tarug. A 
criança deve colorir diferentes 
ambientes depois de responder 
corretamente a alguns desafios. O 
jogo tem três níveis diferentes, todos 
eles preparados com a ajuda de 
terapeutas da fala e psicólogos, 
para a ajudar as crianças no seu 
desenvolvimento pedagógico. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Tem mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Desenvolvido em Flash. 

  



47 
  

 
 

Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Kids 
Animated 
Puzzle 

Figura 15 – Tela principal do jogo 
Kids Animated Puzzle 

Fonte: http://www.22learn.com/ 

Esta aplicação permite que a 
criança complete puzzles, faça 
correspondências com imagens. 
Também desenvolvida com a ajuda 
de profissionais da educação, esta 
aplicação se destina a crianças em 
idade pré-escolar. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Não possui mecanismo de ajuda.  
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Não possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Pago. 
- Desenvolvido em Flash. 

123 ABC 
Diversão 
Escrita 

Figura 16 – Tela principal do jogo 123 
ABC Diversão Escrita 

Fonte: http://www.teachersparadise.com/ 

Aplicativo para crianças que têm 
dificuldade em escrever e desenhar 
as letras corretamente. 
Aqui a criança vê letras e números e 
a respectiva forma e direção que os 
deve desenhar. A aplicação é 
motivadora, pois as crianças se 
cansam mais facilmente no suporte 
papel, e fornece condições para 
uma boa aprendizagem. Aqui a 
criança pode traçar o desenho de 
letras maiúsculas e minúsculas, 
números e outras formas. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Não possui mecanismo de ajuda.   
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Não possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Pago. Desenvolvido em Flash. 

ABC em 
Português 

Figura 17 – Tela principal do jogo em 
Português 

Fonte: 
http://www.lumberapps.pt/aplicacoes-

android-lumberapps/abc-em-pt-android/ 

Esta é mais uma aplicação em que 
a criança irá aprender letras, 
números e nomes de animais com a 
ajuda de uma voz. 
O aplicativo traz todas as letras do 
abecedário, números até dez e 
vários animais 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda.  
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
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Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Alfabeto e 
Números 
para 
Crianças 

Figura 18 – Tela principal do jogo 
Alfabeto e Números para Crianças 

Fonte: 
http://www.androidpit.com.br/app/co.rome

soft.toddlers.alphabet 

Com este aplicativo, a criança pode 
conhecer as letras e os números, 
ouvir suas pronúncias (em vários 
idiomas), fazer desenhos e praticar 
escritas diversas.  
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Turma do 
Lilo – Alfa-
betização 

Figura 19 – Tela principal do jogo 
Turma do Lilo – Alfabetização 

Fonte: 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.jungledigitalgames.TurmaDoLilo

Alfabetizacao&hl=pt_BR 

É um jogo infantil para ensinar letras 
e palavras. Em um ambiente com 
imagens de objetos e animais, as 
crianças podem ver e ouvir o som 
das letras e formar palavras. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda.  
- Há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Alfabeto para 
Crianças 
Enigma 

Figura 20 – Tela principal do jogo 
Alfabeto para Crianças Enigma 

Fonte: 
http://www.androidpit.com.br/app/co.rome

soft.toddlers.alphabet 

O pré-escolar vai aprender as letras 
como quebra-cabeça. A criança vai 
ouvir como a letra é pronunciada e 
aprender uma nova palavra que 
começa com esta letra.  
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda.  
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 
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Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Educativo 
Crianças 

Figura 21 – Tela principal do jogo 
Educativo Crianças  

Fonte: 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.pescapps.gamekidsfree&hl=pt_BR 

Com esta aplicação, as crianças 
podem aprender e melhorar suas 
habilidades com 11 jogos. Além 
disso, elas vão praticar idiomas, 
porque durante o jogo poderão usar 
Espanhol e Inglês.  
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda. 
- Há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Jogo Letras 
de Aprendi-
zagem 

Figura 22 – Tela principal do jogo 
Educativo ianças  

Fonte: 
https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.oki.letters&hl=pt_BR 

São três diferentes jogos educativos 
em um aplicativo:  
- Combine letras. 
- Compor palavras de nomes 
diferentes. 
- Pegar todas as letras corretas. 
- Ótimos gráficos, sons. 
- Possui mecanismo de ajuda. 
- Não há níveis de dificuldade. 
- Controlado pelo mouse. 
- Possui variedade de cenário. 
- Boa jogabilidade. 
- Gratuíto. 
- Educativo. 
- Desenvolvido em Flash. 

Wordox o 
Ladrão de 
Palavras 

Figura 23 – Tela principal do jogo Wordox 
o Ladrão de Palavras 

 
Fonte: 

http://www.atrappo.com.br/app/wordox-o-
ladrao-de-palavras/205200/ 

Forma palavras em ambiente 
competitivo. 
- Possibilita jogar online com outros 
jogadores. 
- Gratuito. 
- Educativo. 
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3.3 APLICATIVOS DE DISPOSITIVOS COM TELA TOUCHSCREEN PARA 

ESCRITA E DESENHO À MÃO 

 

Alguns aplicativos foram desenvolvidos para simular a escrita e desenho à mão da 

mesma forma como são realizados no papel. Embora haja certos detalhes da 

experiência com papel que esses programas ainda não conseguem reproduzir, como 

a aderência e a ficção da ponta de um lápis sobre a folha, apresentamos no Quadro 

4, algumas opções de ferramentas que podem ser utilizadas com ou sem caneta. 

 

Quadro 4 – Aplicativos de dispositivos com tela touchscreen para escrita e desenho à mão 

 

Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Genial Writing 
Figura 24 – Tela do aplicativo Genial 

Writing 

Fonte: 
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redac
ao/2012/11/09/conheca-aplicativos-que-

transformam-celulares-e-tablets-em-
cadernos-de-anotacoes.htm 

Apps básico para escrita à mão 
livre. Bastante fluidez. Seu 
sistema permite que o usuário 
empurre a palavra que está 
sendo escrita e decida o 
momento certo de concluí-lo, 
evitando, assim, que o software 
decida sozinho quando a 
palavra foi encerrada. Permite 
mudar o tamanho e as cores do 
traço. 
- Android. 
- Gratuito. 
 

Freenote 
Figura 25 – Tela do aplicativo 

Freenote 

 
Fonte: 

http://www.androidpit.com/app/com.suisho
uxie.freenote 

 

 

Faz anotações com teclado, 
escrita à mão, inserção, 
gravação de voz, de vídeo e 
desenhos. 
Às vezes, fecha a palavra 
antes que ela seja finalizada, 
mas possui recurso de seleção 
que permite concluir o serviço. 
- Android. 
- Versões gratuita e paga. 
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Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Handrite 
Figura 26 –Tela do aplicativo Handrite 

Fonte: 
http://b4tea.com/information/softwares/han

drite-note-write-on-android-screen-with-
finger-like-galaxy-note/ 

Usa teclado ou escrita à mão e 
nas configurações pode-se 
alterar o tempo entre o 
momento em que o usuário 
para de escrever até o sistema 
fechar a palavra. Traz ainda um 
recurso para arrastar o campo 
de escrita para outras partes da 
tela. 
- Android. 
- Versões gratuita e paga. 

Skitch 
Figura 27 – Tela do aplicativo Skitch 

Fonte: Fonte: https://evernote.com/intl/pt-
br/skitch/ 

Aplicativo que funciona de 
forma integrada com o 
Evernote, permitindo a criação 
de esboços, intervenções sobre 
fotos (como a foto ao lado), 
captura das imagens de mapas 
e escrita pelo teclado do 
smartphone. 
- Android e Iphone. 
- Versões gratuita e paga. 
 

Penultimate 
Figura 28 – Tela do aplicativo 

Penultimate 

Fonte: https://evernote.com/intl/pt-
br/penultimate/ 

Apresenta diversos tipos de 
papel (pautado, gráfico, 
simples, e dispõe de uma 
papelaria com outros tipos 
pagos), insere fotos, recorta e 
cola, escolhe as cores da 
caneta. Possui boa resposta, 
aceita apoio de palma (a área 
inferior da mão, que 
geralmente apoiamos durante a 
escrita) em várias posições e 
tem visual bem organizado. 
Traduzido para o Português. 
- IPad. 
- Pago. 
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Nome do 
aplicativo 

Tela Característica do aplicativo 

Writepad 
Figura 29 – Tela do aplicativo 

Writepad 

 
Fonte: 

http://www.phatware.com/index.php?q=pa
ge/writepad/ipad# 

Converte a escrita à mão em 
caracteres, sua versão em 
Português normalmente não 
reconhece bem as palavras. 
Mesmo com suas variadas 
vantagens – aceita teclado, 
permite escrever direto na 
página ou em um campo 
próprio no pé da mesma, pode- 
-se apoiar a palma, configura 
as formas de letras aceitas –  
leva um tempo para se 
acostumar com ele. 
- IPad. 
- Pago. 

MyScript Memo 
Figura 30 – Tela do aplicativo MyScrip 

Memo 

Fonte: http://www.myscript.com/ 

Reconhecimento de escrita em 
Português, porém ele não 
converte o trabalho à mão em 
tempo real, mas, sim, exporta o 
resultado final como texto. 
- IPad e IPhone. 
- Pago. 

Notability 
Figura 31 – Tela do aplicativo Genial 

Writing 

 
Fonte: http://www.gingerlabs.com/ 

Aceita gravações em áudio, 
apresenta boa escrita e 
páginas que descem na vertical 
como em um caderno de 
esboços. Como recursos tem 
recorte, busca, escrita à mão 
em zoom no pé da página, 
sincronia com Dropbox e 
converte para formato PDF. 

- IPad e IPhone. 

- Pago. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos (CAAE 50324115.2.0000.5497) e todos os participantes 

assinaram os respectivos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICES B, C, D, E e J). 

No presente tópico, é apresentado o plano de trabalho utilizado para realização desta 

pesquisa e a descrição dos procedimentos e experimentos realizados. 

 

4.1 PLANO DE TRABALHO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: 

  

 determinação das habilidades de expressão escrita a serem trabalhadas;  

 definição do tema e da sinopse do ambiente virtual;  

 seleção das ferramentas para o desenvolvimento do ambiente virtual;  

 elaboração do roteiro e associação com as capacidades da expressão escrita;   

 implementação do ambiente, das fases do jogo e da modelagem de personagens, 

objetos e cenários; animação dos objetos e personagens, com funcionalidades 

para a tecnologia móvel e com recursos touchscreen;  

 teste de funcionalidade das implementações realizadas;  

 avaliação do ambiente virtual implementado por especialistas (psicomotricista, 

psicólogo e educador) e voluntários.  

 testes de efetividade do ambiente virtual realizados com crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, com registro de comportamento dos jogadores, e  

 análise qualitativa e quantitativa dos dados. 
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4.2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

 

4.2.1 Determinação das habilidades de expressão escrita a serem treinadas 

 

Para implementação do ambiente virtual, foram consideradas as capacidades 

necessárias ao desenvolvimento das habilidades da expressão escrita, para as 

crianças com dificuldade de aprendizagem, especificamente a disgrafia. 

Tendo por base os levantamentos bibliográficos realizados para o desenvolvimento 

da presente pesquisa, constatou-se que as crianças com disgrafia têm dificuldades 

para relacionar o sistema simbólico com as grafias que representam os sons, as 

palavras e frases, e encontram dificuldades na coordenação motora fina para escrever 

as letras, palavras e números, ou seja, veem a figura gráfica, mas não conseguem 

fazer os movimentos para escrever (TORRES; FERNANDEZ, 2001). 

Para desenvolvimento do jogo proposto, foram selecionadas as capacidades 

linguísticas necessárias à aquisição da língua escrita que devem ser atingidas ao 

longo dos primeiros anos do Ensino Fundamental (BATISTA, 2005) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASILa, 1997). As competências trabalhadas são: 

 desenvolver a coordenação motora fina;  

 grafar o texto de próprio punho; 

 conhecer e utilizar o alfabeto e os diferentes tipos de letras (de fôrma e cursiva);  

 codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos, e 

 compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes 

situações. 

  

Considerou-se, assim, ser importante respeitar a construção das habilidades que 

devem ser trabalhadas de forma sequencial e de gradual complexidade do processo, 

conforme apontado por Gomes (2013). As fases do jogo procuram estimular a 

obtenção das competências necessárias para desenvolvimento da expressão escrita 

pelas crianças, envolvendo domínio da coordenação visuomotora, domínio do gesto 

e da direção gráfica, desenvolvimento da motricidade ampla e fina, eficiência da 

organização temporoespacial, da lateralidade e da direcionalidade. 
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4.2.2 Definição do tema e da sinopse do ambiente virtual 

 

O tema do ambiente virtual foi definido com base num ambiente natural e rural que 

proporcionasse uma experiência lúdica com vivências relacionadas à ecologia. Nas 

premissas do tema transversal “meio ambiente” para o ensino fundamental segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é imperativo, na sua abordagem, 

considerar os aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação 

do ser humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do trabalho, da 

ciência, da arte e da tecnologia (BRASIL, 1997). 

Deve-se considerar um fator muito importante em softwares educacionais: a interface 

que, diferentemente dos softwares comerciais tradicionais, deve receber maior 

atenção durante a fase de desenvolvimento, principalmente do ponto de vista de 

usabilidade. Segundo a norma ISO 9241-11 (1998) – Ergonomia de Software de 

Escritório, “a usabilidade é a capacidade que um produto apresenta para ser utilizado 

por usuários específicos para alcançar metas específicas com eficácia, eficiência e 

satisfação, em um contesto de uso específico”. Para isso, devem ser feitas entrevistas, 

avaliações e análises detalhadas das necessidades dos usuários, os quais podem 

indicar os pontos para o sucesso da aplicação como um todo (BELAN, 2005).  

Em jogos eletrônicos, as emoções têm seu papel na motivação do jogador, sendo 

responsáveis pela continuidade no jogo, levando ao sucesso desses aplicativos, 

(REZENDE et al., 2013; LIMA; BISSACO; LIMA; DOMINGUES, 2014). 

O tema escolhido foi “Quinzinho em Torre de Pedra”, que apresenta o caminho para 

se chegar ao topo de uma torre, que fica na cidade de Torre de Pedra. Trata-se de 

uma cidade real, localizada no interior do Estado de São Paulo. O personagem 

principal é um menino de 9 anos chamado Quinzinho. A história inicia-se com o 

personagem apresentando um conflito de aprendizagem dentro da sala de aula na 

escola onde estuda, na cidade de Dois Córregos. O professor está passando uma 

atividade escrita na lousa e ele tem de copiar no caderno e o professor fala de tem 

que terminar em poucos minutos, e por mais que ele se esforce, não consegue. 

Quinzinho sai da cidade de Dois Córregos caminhando por uma trilha na floresta, com 

sentimento de frustração por não ter um bom desempenho escolar (drama do 

personagem) e não conseguir aprender como os outros. Ele ouviu falar que se ele 
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chegasse ao topo da torre na cidade de Torre de Pedra, algo muito especial iria 

acontecer e ele conseguiria aprender a escrever. 

Após a definição do tema, foi elaborada a sinopse do ambiente virtual, que apresenta 

os desafios que o jogador terá de enfrentar. É direcionado para crianças das primeiras 

séries escolares, independente de gênero, e se caracteriza pelo desenvolvimento de 

estruturas de aprendizagem para interagirem com as crianças de forma lúdica e que 

trabalham habilidades da expressão escrita.  

Durante o jogo, a criança terá de superar os desafios, que serão representados pelas 

fases do jogo. Em cada fase finalizada de maneira correta, é apresentado o escore do 

jogo por meio da figura de uma torrezinha, que será construída e apresentada em 

todas as telas do jogo. Caso a criança, em uma das fases, não consiga superar o 

desafio solicitado, a torre desaba e o jogo retorna ao início da fase. No decorrer das 

fases do jogo, serão incluídos outros dois personagens: Laura e o cãozinho Maroto. 

 

4.2.3  Ferramentas utilizadas para implementação do ambiente virtual 

 

A linguagem de programação de games HTML5 e o software Construct2 foram 

utilizados na codificação do ambiente virtual. Os recursos do software Inkscape 

permitiram a criação e a composição dos elementos vetorizados (personagens, 

paisagens e cenários) e dos textos. Para a modelagem das vozes, foi utilizado o 

software MorphVOX Junior. A opção pela plataforma Android deveu-se ao fato de 

permitir o seu uso em equipamentos móveis, do tipo tablet, com tecnologia 

touchscreen, possibilitando o uso do toque diretamente com o dedo e/ou com canetas 

especiais para escrever na tela destes dispositivos. 

 

4.2.3.1 HTML5 

 

O HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language – Linguagem de Marcação 

de Hypertexto, para publicação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio, etc.) na 

web. Está baseado no conceito de hipertexto, que são conjuntos de elementos 

(palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos, etc.) ligados por conexões.  



57 
  

 
 

Em 2014, a linguagem foi aperfeiçoada para a versão HTML5, que focava um novo 

padrão chamado Web Forms 2.0, permitindo, por meio de suas APIs (Application 

Program Interface) ou bibliotecas, a manipulação das características destes 

elementos de modo que a aplicação ficasse leve e funcional. Novas tags, funções e 

atributos foram melhorados. A Figura 32 apresenta um exemplo da estrutura básica 

do HTML5. 

 

Figura 32 – Exemplo de estrutura básica do HTML5 

 

1 <!DOCTYPE HTML> 

2 <html lang=”pt-br”> 

3 <head> 

4 <meta charset=”UTF-8”> 

5 <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”estilo.css”> 

6 <title></title> 

7 </head> 

8 <body> 

9 </body> 

10 </html> 

 

Permite o uso em diferentes plataformas, navegadores e outros meios de acesso. O 

seu formato possibilita que a informação publicada por meio desse código seja 

acessível por dispositivos e outros meios com características diferentes, não 

importando o tamanho da tela, resolução, variação de cor, dispositivos próprios para 

deficientes visuais e auditivos ou dispositivos móveis e portáteis (EIS; FERREIRA, 

2012). 

 

4.2.3.2 CONSTRUCT2 

 

O software Construct2, lançado em 2007, é um editor de jogos 2D que possibilita 

exportar o conteúdo desenvolvido no formato web, mobile e PC.  

Desenvolvido na linguagem C++, Javascript, também usa o Python como linguagem 

de script para complementar os jogos e sua interface é bem simples, é um programa 

bem leve, permitindo que sejam criadas aplicações 2D por meio do estilo  

drag-and-drop usando um editor visual e um sistema de lógica baseada em 

comportamento. 
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Permite construir jogos em HTML5, multiplataforma, disponibilizando eventos e 

interações de teclado, mouse, touchscreen, etc. Possui um minieditor de imagens 

integrado, para cortar, girar, inverter a imagem, alterar a cor, criar uma animação com 

uma sequência de imagens, sem a necessidade de utilizar um plugin. É possível 

posicionar os objetos em camadas diferentes, atribuindo, assim. comportamento 

diferente para cada uma (DEVMEDIA, 2015). 

 

4.2.3.3 INKSCAPE 

 

O Inkscape é um software livre e de código aberto (Open Source) licenciado pela GPL 

(General Public Licence), permitindo aos usuários o direito de uso, cópia, estudo, 

mudança e melhoria através da disponibilidade de seu código fonte. É utilizado para 

editoração eletrônica de imagens e documentos vetoriais 2D, gerando imagens a partir 

de um caminho de pontos por coordenadas. Possibilita criar as imagens vetoriais, 

geralmente mais leves, que não perdem a qualidade ao sofrer transformações, como 

redimensionamento ou giro (BAH, 2011).  

O Inkscape trabalha nativamente com o formato SVG (Scalable Vectorial Graphics), 

um formato aberto de imagens vetoriais, nomeadamente uma subdefinição (DTD) da 

linguagem XML definido pela W3C (World Wide Web Consortium). Os arquivos SVG 

podem ser vistos diretamente pelos principais navegadores da Internet e, com o uso 

do HTML5, podem ser facilmente incorporados em páginas web. 

O Inkscape também suporta metadados Creative Commons, múltiplas camadas, 

degradês, edição de nó, transparência, operações complexas entre caminhos,  

texto-em-caminho, texto-em-forma e todos os recursos necessários para desenho 

vetorial. Além do SVG, ele é capaz de importar diversos formatos como EPS, 

PostScript, AI, WMF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, entre outros, exporta o PNG para uso 

direto na web e pode salvar em SVG, EPS, PDF.  
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Figura 33 – Tela do Inkscape, com detalhe no modo outline.  
 

  

Fonte: https://inkscape.org/en/gallery/  

 

4.2.3.4 MORPHVOX JUNIOR 

 

O Morphvox Junior é um editor de áudio gratuito que permite produzir efeitos sonoros, 

muito utilizado na produção de jogos. Os arquivos com efeitos sonoros podem ser 

modelados pelo aplicativo que permite a criação de diversas vozes e efeitos especiais 

para deixar o ambiente mais envolvente e estimulante, orientando a significação do 

conjunto (STANNEY, 2002). 

 

4.2.4 Elaboração do roteiro e associação com as capacidades da expressão 

escrita 

 

Para a concepção e processo criativo do ambiente virtual foi elaborado um roteiro, 

que, segundo Battaiola (2001), é onde se define a história do jogo, as características 

e ações dos personagens, os cenários e outros detalhes importantes.  

O roteiro mobiliza capacidades da expressão escrita segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) em produzir textos escritos de diferentes 
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gêneros, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação, 

desenvolver atitudes e disposições favoráveis à escrita, e vivenciar os diversos 

suportes da escrita e instrumentos e tecnologia para o registro escrito. 

O objetivo do jogo, definido nesse roteiro, é chegar ao topo da Torre, vencendo os 

desafios que constituem as fases do jogo e que devem auxiliar na melhoria das 

habilidades para a expressão escrita. No desenvolvimento das fases do jogo, foram 

considerados os aspectos voltados à preparação para a escrita. Nesse sentido, os 

conteúdos e estratégias se desenvolveram por meio de atividades psicomotoras, 

técnicas pictográficas e técnicas escriptográficas. 

O roteiro do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” teve a contribuição de 

uma equipe multidisciplinar de especialistas formada por psicomotricista, educador e 

fonoaudiólogo. Segundo Crudo (2001), é uma preocupação pertinente quando se trata 

do desenvolvimento de jogos computadorizados, que possam contribuir com a 

aprendizagem de crianças com dificuldades escolares. 

O ambiente virtual é monousuário e com uma proposta de linearidade, ou seja, que o 

jogador passe para a fase seguinte, após concluir os objetivos da fase anterior. 

Entretanto, a ferramenta permite, também, que seja utilizado de modo não linear, ou 

seja, o jogador pode acessar diretamente cada fase. A cada fase vencida, aparece na 

tela o escore do jogo e uma “torrezinha” em construção (que estará dividida em seis 

partes, representando cada etapa vencida). 

O roteiro do ambiente virtual está dividido nas fases detalhadas a seguir, que também 

são ilustradas com a apresentação do Storyboard.  

 

4.2.4.1 Fase Introdutória 

 

Nesta fase, o personagem é apresentado ao jogador, num processo de narrativa da 

história do personagem Quinzinho, de modo a transmitir os elementos culturais e 

ambientais e procurar despertar as emoções e afinidades com a problemática 

apresentada (Figura 34).  

A história inicia-se com o personagem apresentando um conflito que ele passa na 

escola em relação ao seu aprendizado e que, ao final do jogo, é resolvido. 
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Nessa parte do roteiro, não há interação com o jogador, que apenas assiste a uma 

animação com cenas do Quinzinho na escola, tentando desenvolver uma atividade 

que foi passada na lousa pela professora. Além dos recursos de áudio e vídeo, será 

utilizada uma apresentação textual. 

 

 Quinzinho em Torre de Pedra 

 Era uma vez um menino chamado Quinzinho. Todos os dias ele ia à escola na cidade 

 de Dois Córregos, onde ele morava. Ele detestava ir à escola. Eram muitas lições 

 para fazer, frases a ser completadas, caligrafia, ditados.... Agora ele vai contar um 

 pouco de sua história. 

  Eu era o único na classe que não conseguia fazer nada disso direito e isso me 

    deixava muito triste. 

 − Eu não sabia direito o que acontecia comigo, mas eu não conseguia organizar as 

   letras e as palavras ficavam embaralhadas na minha cabeça. Meus colegas e   

   outras pessoas diziam que a minha letra era muito feia e que eu era preguiçoso. 

 − Certo dia, estávamos brincando de montar palavras com dominó de letras. Mas eu 

    não conseguia organizar as pecinhas e terminar o jogo. Foi horrível! 

 − Mas eu não vou desistir! 

 − Agora que estou a caminho da cidade de Torre de Pedra, sei que vou encontrar 

    amigos que poderão me ajudar a superar os desafios desta aventura. 
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Figura 34 – Storyboard criado para apresentar o cenário da Fase Introdutória do ambiente 
virtual 

 

 

 

4.2.4.2 Fase 1 – Complete o percurso 

 

O objetivo desta fase é seguir o caminho corretamente, sem esbarrar nos objetos que 

aparecerão durante o percurso. No final da trilha, ele encontrará o cãozinho Maroto. 

O jogo inicia-se com uma informação nos formatos de texto e áudio, com a seguinte 

frase: “Quinzinho precisa encontrar o caminho para chegar à entrada da Torre de 

Pedra. Ajude-o a percorrer corretamente a trilha desviando dos objetos que 

aparecerão no caminho” (Figura 35). 

Se a criança esbarrar nos objetos e não conseguir pulá-los, ela não atingirá o final do 

percurso determinado; neste caso, aparecerá a mensagem: “Opa! Você quase 

conseguiu. Tente de novo.” 
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Quando atingir o objetivo, que é chegar ao final da trilha superando todos os 

obstáculos, aparecerá a mensagem: “Parabéns, você conseguiu completar o 

percurso!”. Aparece na tela o escore do jogo, representado por 1/6 da torre construída. 

Na Fase 1, propõe-se realizar exercício destinado a desenvolver a precisão, 

coordenação motora, rapidez e controle.  

 

Figura 35 – Storyboard criado para orientar a sequência das cenas e personagens da Fase 
1 do ambiente virtual 
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4.2.4.3 Fase 2 – Desenhando com o alfabeto 

 

O objetivo desta fase é elaborar o desenho seguindo as letras do alfabeto. Ao concluir 

o desenho simplificado, ele se transforma em uma peça mais elaborada. Por exemplo, 

ele desenha um contorno de um animal com linhas seguindo o alfabeto; quando 

completar, o desenho se transforma em uma árvore com textura e cor, que integra o 

ambiente. Serão cinco desenhos e após finalizar cada um deles aparecerão também 

os seus nomes: flor (manacá-da-serra), pássaro (sabiá), cavalo, boi e peixe (Figura 

36). 

No início desta fase, aparece a instrução nos formatos de texto e áudio: “Quinzinho e 

Maroto estão na entrada da Torre de Pedra. Ajude-os a encontrar alguns objetos para 

que eles conheçam um pouco mais sobre a região”. Quando atingir o objetivo, aparece 

a mensagem: “Parabéns, você conseguiu completar o cenário!”, e o escore do jogo 

representado por 2/6 da torre. 

Na Fase 2 deverá ser realizado o exercício de estruturação espacial, que consiste em 

seguir as direções indicadas que conduzam à representação de uma figura e ao modo 

de expressão pictográfica.  

 

4.2.4.4 Fase 3 – Desenhe as palavras 

 

O objetivo desta fase é selecionar os alimentos que aparecerão em diferentes locais 

do cenário. Serão alimentos regionais típicos: abóbora, batata-doce, queijo, milho 

verde, laranja e peixe. A criança deverá escrever em letra cursiva sobre o nome do 

alimento que aparecerá escrito em linhas pontilhadas (Figura 37). 

No início desta fase, aparece a instrução nos formatos de texto e áudio: “O cãozinho 

Maroto está faminto! Vamos ajudá-lo a encontrar alguns alimentos”. Se a criança não 

atingir o objetivo aparecerá a mensagem: “Póim! Ele ainda está com fome. Tente 

novamente”. Quando atingir o objetivo: “Agora o Maroto está de barriga cheia!”. 

Aparecem na tela o escore do jogo representado por 3/6 da torre. 

O objetivo da Fase 3 é realizar exercícios de progressão, que é um movimento 

relacionado mais diretamente com a escrita, permitindo que a mão faça uma 
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translação da esquerda para direta do suporte, com a realização do preenchimento 

com linhas contínuas sobre linhas pontilhadas.  

 

Figura 36 – Storyboard com a sequência das cenas e personagens da Fase 2 
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Figura 37 – Storyboard com a sequência das cenas e personagens da Fase 3 

 

 

4.2.4.5 Fase 4 – Ache as letras 

 

O objetivo desta fase é, através da intuição e leitura enigmática, formar as palavras 

corretamente e que fazem falta à compreensão do texto, até concluir a frase e poder 



67 
  

 
 

lê-la: “Puxe a corda que está no teto e uma escada irá aparecer”, conforme 

apresentado: PUXE   A   C_RDA   QUE   ES_Á   NO  T_TO   E   UMA   ESC_DA    

APA_ECERÁ. Deverão ser utilizadas as letras faltantes, em forma cursiva, que 

aparecerão embaralhadas em um quadro, para completar a frase: E – R – A – O – T. 

No início desta fase, aparece a instrução nos formatos de texto e áudio: “Quinzinho e 

Maroto encontram Laura. Ela está com um mapa na mão. Ajude-os a completar as 

palavras que formarão a frase secreta e descubra a passagem para alcançar o outro 

nível da torre”. Se a criança não atingir o objetivo, aparecerá a mensagem: “Não é 

essa! Tente de novo. Na próxima você irá acertar.” Quando atingir o objetivo: 

“Parabéns, você descobriu a senha secreta!”. Aparecem na tela o escore do jogo 

representado por 4/6 da torre já construída. 

Na Fase 4, propõe-se o aprendizado das letras na modalidade cursiva para que a 

criança conheça a estrutura e o traçado de cada letra, associando a forma script  (letra 

de forma). Também objetiva trabalhar a significação das palavras e sua utilização nos 

textos. A cada letra desenhada corretamente irá aparecer gradualmente a mesma 

letra na forma script. 

 

4.2.4.6 Fase 5 – Complete a história 

O objetivo desta fase é completar as palavras da história que estará sendo produzida 

por áudio, procurando trabalhar a habilidade auditiva do jogador. Num primeiro 

momento, a narração é feita pelo software para que a criança conheça a história 

completa. Em seguida, a história será exibida na forma escrita numa pedra do cenário 

faltando algumas palavras. A criança deverá estar atenta ao áudio e ir completando 

as palavras, escrevendo-as nos espaços em branco, da mesma forma como ocorre 

no ditado em sala de aula. A criança é introduzida, nesta fase, com instrução para que 

complete os espaços em branco com o texto e áudio: “Laura vai ajudá-los a encontrar 

a próxima saída. Para isso, você terá de completar as palavras da história que ela irá 

contar”. 

Caso a criança não consiga inserir a palavra corretamente, o trecho correspondente 

poderá ser repetido novamente se a criança selecionar o botão de ajuda. As palavras 

omitidas pertencem às classes diferentes: substantivo, adjetivo, numeral, pronome e 
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verbo. As palavras sublinhadas são as que ficarão ocultas, para serem completadas, 

conforme apresentado a seguir: 

Dois amigos no parque 

Em um parque havia dois animais, bem pequenos, que tinham uma amizade muito 

grande. O esquilo Rapidex e a tartaruga Devarex. Todos os dias, eles se encontravam 

para se alimentar no lago daquele parque. 

Ali, eles ficavam muito tempo conversando sobre as suas aventuras, que não eram 

poucas, principalmente pelo esquilo Rapidex, porque ele subia nas árvores e ia, 

semelhante aos macaquinhos, de galho em galho, “ganhando” a floresta. 

Num determinado dia, eles resolveram, junto com os patos e gansos, atravessar o 

lago nadando. Estavam indo muito bem, mas sem um motivo aparente, o esquilo 

começou a afundar. Todos os animais tentavam ajudar e não conseguiam, porque 

ele afundava em grande velocidade, como uma pedra. Em alguns momentos ele 

chegou à superfície da água, mas logo desistiu de lutar, e o fim chegou. A Devarex 

também enfrentou um momento de grande dificuldade por causa das águas que foram 

agitadas pelos patos e gansos para salvar o esquilo. Mas, com toda a calma que tinha, 

conseguiu se concentrar e ganhou forças para continuar a nadar e a nadar, e assim 

chegou ao outro lado com sucesso.  

 (História criada pelo autor desta pesquisa). 

  

Se a criança não atingir o objetivo aparecerá a mensagem (feedback): “Não desista! 

Tente novamente.” Quando atingir o objetivo: “Agora só falta a última fase. Continue 

em frente!”. Aparece na tela o escore do jogo representado por 5/6 da torre. 

A Fase 5 utiliza a linguagem oral para que haja uma associação e integração com a 

linguagem escrita e consciência sintática. 

 

4.2.4.7 Fase 6  Escreva 

 

O objetivo desta fase é lembrar e escrever em letra cursiva as palavras que já foram 

utilizadas nas outras fases do jogo. Nesta fase, a criança poderá exercitar hipótese 

para possíveis respostas e praticar a escrita de palavras de suas respostas. A criança 

poderá pedir dicas para a personagem Laura para completar a tarefa. Serão seis 

palavras: 1- árvore, 2- pedra, 3- batata, 4- pássaro, 5- corda e 6- esquilo. 



69 
  

 
 

No início desta fase, aparece a instrução nos formatos de texto e áudio: “Você está 

quase no topo da torre! Divirta-se e atravesse a ponte, escrevendo as palavras. Você 

se lembra? Se não, peça ajuda para Laura.” 

Haverá uma ponte no centro do cenário. De um lado, estarão Quinzinho e Maroto, e 

do outro, Laura. A cada palavra correta ele se aproxima do outro lado da ponte onde 

está Laura. 

As dicas de Laura serão: 1- começa com a letra A e está na floresta e tem frutos, 2- 

está no nome da cidade Torre de ____________, 3- bat_t_-doce, 4- o sabiá é um 

____________, 5- o que você puxou para conseguir a escada e 6- animal chamado 

Rapidex. 

Se a criança não atingir o objetivo, aparecerá a mensagem: “Ainda não. Vá em frente! 

Tente novamente.” Quando atingir o objetivo: “Parabéns! Você venceu todos os 

desafios”. Neste momento, aparece a imagem do Quinzinho com os novos amigos no 

topo da Torre, admirando a paisagem ao redor (360o) e diz: “Obrigado! Agora eu já 

consigo escrever direitinho!” 

Na Fase 6, a criança terá mais uma ferramenta para construção da escrita a partir de 

sua oralidade. Estimula o aprendizado da ligação e união das letras, que é uma das 

características do modelo cursivo e principal diferença com relação ao traçado script; 

facilita a soltura e flexibilidade do movimento da esquerda para a direita, favorecendo 

a continuidade, rapidez e dinamismo da escrita.  

 

4.2.5 Implementação do ambiente 

 

4.2.5.1 Modelagem dos personagens e cenários 

 
Para a criação de imagens, texturas e objetos foi utilizado o software Inkscape. Foi 

utilizada a opção de trabalho em camadas para composição dos cenários. A Figura 

38 ilustra o processo de construção das partes que compõem o objeto, por exemplo, 

a personagem Laura. 

Para construir um personagem animado, foi criada uma série de imagens vetoriais 

com detalhes dos movimentos (sprites), conforme exemplificado na Figura 39, para a 

construção do personagem Quinzinho.  
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Figura 38 – Partes que compõem a personagem Laura, representando o processo de 
criação das imagens que compõem o cenário 

 

 

Figura 39 – Vários sprites utilizados na animação do personagem Quinzinho 

 

A construção do desenho do cenário foi baseada em registro fotográfico original do 

local onde ocorre a história do jogo, ou seja, a paisagem natural e o atrativo turístico 

localizado na cidade de Torre de Pedra, conforme Figura 40. 
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Figura 40 – Fotografias da paisagem natural original que embasaram a construção dos 
desenhos do cenário do jogo (plano de fundo) 

  

  

Fontes: 1 – Foto: Fábio Barros (www.cidade3d.uniblog.com.br), 2 – Cleber França 
(www.blogger.com), 3 – acervo do autor e 4 – http://www.camaratorredepedra.sp.gov.br 

 

A Figura 41 mostra o cenário da Fase 2 em aramado, o que possibilita apresentar o 

objeto somente em contornos exigindo menos processamento, uma vez que o 

preenchimento do objeto está oculto. Esse processo também facilita a localização de 

determinados pontos de âncoras para seleção, o que é bastante complicado de se 

fazer em um trabalho que tem uma grande quantidade de objetos sobrepostos. 

Figura 41 – Visualização em aramado do cenário da Fase 2, com apresentação dos 
detalhes de construção dos objetos vetoriais 

 

 

  

1 2 

3 4 
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4.2.5.2 Tipografia 

 

Para o desenvolvimento dos exercícios propostos no jogo é necessário a utilização de 

letras com características similares às dos cadernos de caligrafia utilizados nas 

escolas. Para isso, foi realizada uma pesquisa de fontes tipográficas que tivessem 

essas características, para serem utilizadas na programação do jogo.  

A fonte que mais se aproximou à escrita, em estilo à mão livre, foi criada em 2010, 

denominada “Mamãe Que Nos Faz” (maria_lucia.ttf), obtida no site www.dafonte.com. 

Salientamos que essa fonte está sendo utilizada apenas para fins de estudo 

acadêmico e que, em caso de outros usos, deverá ser solicitada a licença de uso  

ao proprietário. 

Figura 42 – Características do alfabeto utilizando a fonte Maria_lucia.ttf 

 

 

Fonte: http://www.dafont.com/mamae-que-nos-faz.font 

 

4.2.5.3 Efeitos sonoros 

 

Inicialmente, os diferentes sons utilizados no ambiente virtual, que incluem as 

vozes/falas de personagens, ruídos do ambiente e outros sons foram gravados pelo 

gravador de som do sistema operacional Windows®, extensão WMA. Em seguida, 

foram aplicados efeitos sonoros para modelagem das vozes através do software 
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MorphVOX Júnior e convertidos ao formato OGG, compatível com a linguagem 

HTML5. 

Esses efeitos foram utilizados para orientar as crianças quando estiverem realizando 

as tarefas propostas no jogo, como o início do funcionamento do jogo, o êxito ou 

fracasso em alguma ação, a sinalização dos botões, as narrativas com instruções do 

jogo, para manter o interesse e atenção das crianças. 

 

4.2.5.4 Análise de requisitos 

 

Para descrever o cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista 

do usuário, foram elaborados diagramas de atividade e de caso de uso. O diagrama 

de atividade representa os fluxos conduzidos por processamentos. É essencialmente 

um gráfico de fluxo, apresentando o fluxo de controle de uma atividade para outra. O 

diagrama de caso de uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os analistas 

e o cliente. O cliente deve ver no diagrama de caso de uso as principais 

funcionalidades do sistema. Ele descreve as relações entre os requisitos, os usuários 

e os principais componentes (FOWLER, 2005). 

É uma forma de representar as diversas maneiras que um ou mais atores podem 

interagir com um sistema computacional. Por sistema computacional entende-se que 

são todos os aplicativos operados por um dispositivo computacional como desktops, 

tablets, smartphones, notebooks etc. 

O diagrama de caso de uso possui os seguintes símbolos: 

: indica um ator; 

: indica uma funcionalidade do sistema; 

: indica uma relação entre uma funcionalidade e um ator. 

  

Nos casos de uso desse projeto, o nosso ator está representando o jogador e as 

funcionalidades são as ações que o ator poderá realizar em nosso jogo como pular, 

aumentar o volume da música do jogo, pausar o jogo, sair do jogo, etc. 
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Para a elaboração dos diagramas de atividades e casos de uso foi utilizado o software 

Astah, denominado JUDE (Java and UML Developers Environment). É uma 

ferramenta já consolidada e utilizada nos diagramas dinâmicos, voltada para 

modelagem de sistemas utilizando a UML. 

 

4.2.5.4.1 Caso de uso geral do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” 

 
A Figura 43 apresenta o diagrama de caso de uso do ambiente virtual “Quinzinho em 

Torre de Pedra”, com os seguintes requisitos:  

 o usuário poderá acessar todas as fases do jogo através do menu principal; 

 o usuário poderá ajustar as configurações de áudio a qualquer momento que 

estiver jogando; 

 o usuário poderá retornar ao menu principal a qualquer momento; 

 o sistema estará disponível na web; 

 o sistema poderá ser acessado por qualquer usuário; 

 o sistema poderá ser executado por qualquer dispositivo que tenha conexão 

com a internet; 

 o sistema poderá ter uma sequência linear de fases; 

 ao final de uma fase, o usuário poderá optar pelo carregamento da próxima 

fase ou sair para o menu principal; 

 ao final da última fase, o sistema deverá carregar uma cena de animação de 

encerramento do jogo; 

 o usuário poderá ver os nomes dos desenvolvedores do jogo através da opção 

“Créditos” no menu principal; 

 o usuário poderá ler e ouvir o prólogo da história do jogo através da opção 

“História” no menu principal; 

 o sistema deverá apresentar as instruções de jogo de cada fase ao início da 

mesma através de caixas de texto; 

 cada fase deverá ser possível de ser finalizada; 

 o usuário não poderá escolher com qual personagem poderá jogar, e 

 o sistema deverá tocar uma música de fundo. 
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Figura 43 – Diagrama de caso de uso do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” 
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4.2.5.4.2 Caso de uso e diagrama de atividade – Menu (Abertura) 

 

As Figuras 44 e 45 apresentam os diagramas de caso de uso e de atividade da tela 

Menu (abertura). São mostrados um ator e seis processos. O ator é o jogador que irá 

interagir com o aplicativo, ou seja, a criança que está sendo tratada.  

Nesse primeiro caso de uso o jogador poderá realizar as seguintes ações:  

1. Ele poderá iniciar o jogo ao clicar no botão Jogar que, em seguida, abrirá uma janela 

na qual o jogador poderá iniciar a fase 1 do jogo; 

2. Poderá ligar/desligar a música do jogo através do botão Configurações; 

3. O botão Ajuda exibirá as instruções gerais do jogo e o jogador poderá iniciar uma 

fase de sua escolha; 

4. O jogador poderá ler e ouvir a história do jogo através do botão História; 

5. O jogador terá acesso aos nomes dos criadores do jogo através do botão Créditos, 

e 

6. O jogador poderá encerrar o jogo através do botão Sair. 

 

Figura 44 – Diagrama de caso de uso da tela Menu (abertura) 
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Figura 45 – Diagrama de atividade do Menu (abertura) 
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4.2.5.4.3 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 1 – Complete o percurso 

 

Na Fase 1 – Complete o percurso, o jogador poderá: 

1. acessar as mesmas instruções disponibilizadas no menu através do botão Menu; 

2. encerrar o jogo através do botão Sair; 

3. iniciar a fase seguinte através do botão Próximo, exibido no final da fase; 

4. fazer o personagem pular os obstáculos ao tocar na tela do dispositivo; 

5. fechar as mensagens do jogo ao tocar no balão de mensagens. 

 

 
 
Figura 46 – Diagrama de caso de uso da Fase 1 – Complete o percurso 
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Figura 47 – Diagrama de atividade da Fase 1 – Complete o percurso 
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Na Figura 48 é apresentado o código de programação em XML gerado pelo 

Construct2 para trecho da Fase 1 – Complete o percurso. Nesse trecho, estão 

programadas as instruções do que deverá ocorrer com o personagem quando este 

esbarrar em um obstáculo. As instruções contemplam trocar a animação do 

personagem, tornar a mensagem de game over visível, que é “Opa! Você quase 

conseguiu. Tente de novo.”, e instanciar um novo personagem no início da Fase. 

 

Figura 48 – Código que exemplifica a programação em XML gerado pelo Construct2, de 

trecho da Fase 1 – Complete o percurso 
 

</event-block> 

        <event-block sid="1886878674145714"> 

            <conditions> 

                <condition id="0" name="On collision with another object" 

sid="1733617777186325" type="Bg_Personagem"> 

                    <param id="0" name="Object">Sprite</param> 

                </condition> 

            </conditions> 

            <actions> 

                <action id="4" name="Set animation" sid="9011307799889513" 

type="PersonagemAni"> 

                    <param id="0" name="Animation">&quot;Parado&quot;</param> 

                    <param id="1" name="From">1</param> 

                </action> 

                <action id="-4" name="Set layer visible" sid="9710365301362105" 

type="System"> 

                    <param id="0" name="Layer">3</param> 

                    <param id="1" name="Visibility">1</param> 

                </action> 

                <action id="-9" name="Set value" sid="4208948568632656" 

type="System"> 

                    <param id="0" name="Variable">jogo</param> 

                    <param id="1" name="Value">1</param> 

                </action> 

                <action id="0" name="Spawn another object" sid="5544654750229194" 

type="PersonagemAni"> 

                    <param id="0" name="Object">balalao3</param> 

                    <param id="1" name="Layer">3</param> 

                    <param id="2" name="Image point">1</param> 

                </action> 

                <action id="-4" name="Set layer visible" sid="6692737655263571" 

type="System"> 

                    <param id="0" name="Layer">2</param> 

                    <param id="1" name="Visibility">1</param> 

                </action> 

            </actions> 

        </event-block> 
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4.2.5.4.4 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 2 – Desenhando com o 

alfabeto 

 

Na Fase 2 – Desenhando com o alfabeto, o jogador terá acesso às mesmas 

funcionalidades da fase anterior e poderá iniciar o jogo clicando no balão de 

instruções. O jogador deve ligar as letras do alfabeto na sequência correta. Ao 

completar, o animal se forma e integra o ambiente e uma nova tela será exibida com 

os pontos da imagem do animal ou planta, nesta tela o jogador deverá ligá-los clicando 

em um deles e, com o dedo ainda sobre a tela do dispositivo, arrastar o dedo até o 

próximo ponto. 

 

Figura 49 – Diagrama de caso de uso da Fase 2 – Desenhando com o alfabeto 
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Figura 50 – Diagrama de atividade da Fase 2 – Desenhando com o alfabeto 
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4.2.5.4.5 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 3 – Desenhe as palavras 

 

Na Fase 3 – Desenhe as palavras, o jogador terá acesso da mesma forma às 

funcionalidades básicas das fases anteriores e deverá selecionar a imagem de um 

alimento que será exibida na tela inicial de forma intermitente. Ao fazê-lo, uma imagem 

com o nome do alimento tracejado será exibida, na qual o jogador deverá escrever o 

nome do alimento na tela do dispositivo em letras cursivas; caso o jogador deseje, 

poderá clicar no botão Limpar para apagar o que foi escrito. 

 

Figura 51 – Diagrama de caso de uso da Fase 3 – Desenhe as palavras 
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Figura 52 – Diagrama atividade da Fase 3 – Desenhe as palavras 
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4.2.5.4.6 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 4 – Ache as letras 

 

Na Fase 4 – Ache as letras, o jogador terá acesso da mesma forma às funcionalidades 

básicas das fases anteriores e deverá selecionar uma letra e arrastar para as lacunas 

existentes. Caso a letra esteja correta, a mesma será fixada na lacuna e, portanto, o 

jogador deverá seguir o mesmo procedimento para todas as letras até completar a 

frase. Ao ter completado todas as lacunas, o jogador deverá clicar na corda que 

aparecerá na tela. Então, uma escada surgirá e automaticamente será encaminhado 

para a próxima fase. 

 

Figura 53 – Diagrama de caso de uso da Fase 4 – Ache as letras 
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Figura 54 – Diagrama atividade da Fase 4 – Ache as letras 
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4.2.5.4.7 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 5 – Complete a história 

 

Na Fase 5 – Complete a história, o jogador terá acesso da mesma forma às 

funcionalidades básicas das fases anteriores. O jogador deverá iniciar a fase clicando 

no balão de instruções que aparece na tela. Ao fazê-lo, será iniciada a apresentação 

de um texto com ausência de algumas palavras. Ao mesmo tempo, é acionado um 

áudio narrando a história contida neste texto. No momento em que o áudio chega às 

palavras ausentes, ele é interrompido e surge uma tela com a palavra tracejada, onde 

o jogador deverá completá-la escrevendo na tela do dispositivo, em letra cursiva. 

Quando ele completa a frase o áudio prossegue; caso o jogador deseje, poderá clicar 

no botão Limpar para apagar o que foi escrito. 

 

Figura 55 – Diagrama de caso de uso da Fase 5 – Complete a história 
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Figura 56 – Diagrama de atividade da Fase 5 – Complete a história 
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4.2.5.4.8 Caso de uso e diagrama de atividade para Fase 6 – Escreva 

 

Na Fase 6 - Escreva, o jogador terá acesso da mesma forma às funcionalidades 

básicas das fases anteriores. O jogador deverá iniciar a fase clicando no balão de 

instruções que aparece na tela. Ao fazê-lo, será iniciada a apresentação de uma 

sequência de balões contendo diálogos, com uma palavra ausente em cada frase. O 

jogador deverá clicar sobre o balão e, então, aparecerá uma tela onde a palavra 

ausente deverá ser escrita. Ao concluir a palavra, um novo balão é exibido e, assim, 

sucessivamente até completar essa fase. Caso o jogador deseje, poderá clicar no 

botão limpar para apagar o que foi escrito. Ao concluir essa fase será exibida uma 

animação de encerramento com mensagens de congratulações e, então, o jogador 

será redirecionado ao menu. 

 

Figura 57 – Diagrama de caso de uso da Fase 6 – Escreva 
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Figura 58 – Diagrama de atividade da Fase 6 – Escreva 
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4.2.6 Fluxograma de funcionamento do ambiente virtual 

 

A Figura 59 ilustra o processo de funcionamento do ambiente virtual e a Figura 60 

exemplifica a Fase 1. 

 

Figura 59 – Fluxograma de funcionamento do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” 
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Figura 60 – Fluxograma de funcionamento da Fase 1 
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Foram realizados testes de desenvolvimento do ambiente virtual, com recursos da 

própria Integrated Development Environment (IDE), disponíveis no software 

Construct2. 

O comportamento do software foi analisado com base na sua usabilidade, que 

mostrou um desempenho adequado do seu fluxo e do seu funcionamento como um 

todo. Foram testados a consistência de entrada de dados, o funcionamento da 

interface, iniciação e término. 

 

4.2.7 Avaliação do ambiente virtual 

 

O ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” foi avaliado por especialistas 

colaboradores do projeto, sendo dois psicomotricistas, dois psicólogos e dois 

educadores, de acordo com suas áreas de atuação, e por dez voluntários. 

Embora os especialistas sejam colaboradores do projeto e os voluntários tenham 

respondido de forma anônima, todos assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICES B a E) depois de concordarem em participar da pesquisa. 

As avaliações dos especialistas foram registradas com o auxílio de um questionário 

para cada especialidade fornecido pelos pesquisadores, nos quais os referidos 

aspectos de competência foram abordados. Os avaliadores foram questionados a 

opinar se estavam de acordo ou não, segundo as questões pré-estabelecidas 

(APÊNDICES F a H).  

No caso dos voluntários, as questões foram formuladas levando em consideração a 

escala de Likert (criada em 1932 por Rensis Likert), adaptada, de modo que eles foram 

solicitados a estar de acordo ou não com as afirmações contidas no questionário, e 

informar o seu grau de concordância ou discordância, sendo que para cada resposta 

é atribuída uma pontuação de 1 (discorda totalmente) até 5 (concorda totalmente), 

que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação 

(APÊNDICE I). 
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4.2.7.1 Avaliação realizada por especialistas 

 

O ambiente virtual foi avaliado por especialistas colaboradores do projeto, sendo dois 

psicomotricistas, dois psicólogos e dois educadores. 

Os psicomotricistas verificaram se o ambiente virtual trabalha os aspectos de 

desenvolvimento da coordenação motora fina e visuomotora, domínio do gesto e da 

direção gráfica, eficiência da organização temporoespacial, da lateralidade e da 

direcionalidade. 

Os psicólogos verificaram a existência de regras e de limites, bem como se o ambiente 

virtual coloca os jogadores diante de situações de ganhar ou perder. Também 

observaram se trabalha de forma positiva a frustração do perder, bem como se o fator 

motivacional implementado é capaz de manter a atenção e a concentração das 

crianças. 

Os educadores verificaram se os conteúdos educativos implementados no ambiente 

virtual abrangem as capacidades linguísticas, segundo critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), se estimulam uma relação entre o sistema 

simbólico e as grafias, que representam os sons, as palavras e frases. Também, se 

os aspectos lúdicos implementados poderão auxiliar a aprendizagem da expressão 

escrita, estimulando o raciocínio lógico, a memória e a criatividade das crianças.  

 

4.2.7.2 Avaliação realizada por voluntários 

 

O ambiente virtual também foi avaliado por dez voluntários, que auxiliaram na 

avaliação dos aspectos de usabilidade, comunicabilidade, navegabilidade e 

confiabilidade do ambiente virtual. Os voluntários executaram o ambiente virtual com 

o intuito de identificar erros, de observar as dificuldades de navegação ou de reinício 

das atividades, bem como se os recursos visuais e sonoros são agradáveis e 

respondem adequadamente. Foram selecionados voluntários de diferentes idades, 

formação profissional e níveis de práticas em jogos.  
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4.2.7.3 Realização de testes com crianças 

 

A efetividade do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” foi verificada por 

meio da aplicação de testes com crianças, e também com a realização dos registros 

de comportamento destas crianças. Para Reisswitz (2013), a efetividade faz com que 

o usuário consiga atingir os objetivos iniciais propostos no que se refere à interação, 

sendo avaliada tanto quanto à finalização como à qualidade do resultado obtido. Como 

referência de metodologia para validação da efetividade de jogos educativos de 

crianças com dificuldade de aprendizagem, foram utilizados os métodos aplicados 

segundo Lima (2010) e Castro (2011).  

Foram realizados testes de efetividade do ambiente virtual com crianças já 

diagnosticadas com dificuldades de aprendizagem, cujos responsáveis assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE J) e também que assentiram 

em participar da pesquisa (APÊNDICE K).  

A intervenção foi realizada com 30 crianças entre 7 e 11 anos de idade, em clínica 

particular localizada na cidade de São Paulo, fora do período escolar. O tempo de 

aplicação do ambiente foi de aproximadamente 30 minutos por sessão, sendo duas 

vezes por semana, durante 4 semanas. A clínica onde foi testado o ambiente virtual 

foi escolhida tendo em vista a especialidade na área de psicomotricidade e 

atendimento de crianças com este tipo de dificuldade.  

Inicialmente, foi realizado um pré-teste com o uso de Teste de Desempenho Escolar 

(TDE), que é um instrumento psicométrico de aplicação individual voltado para 1ª a 6ª 

séries do Ensino Fundamental, que permite avaliar de forma ampla as capacidades 

fundamentais para o desempenho escolar em três áreas específicas: leitura, escrita e 

aritmética. Para esse estudo foi utilizado o subteste de escrita (de palavras isoladas 

sob a forma de ditado), o qual é constituído por uma lista de 34 palavras, que 

obedecem a uma ordem crescente de dificuldade ortográfica. Para evitar dificuldades 

referentes à interpretação da palavra, cada uma delas apresenta-se em uma frase que 

explica seu conceito (STEIN, 2015). 

As crianças foram separadas em dois grupos similares considerando a pontuação no 

TDE, os quais foram denominados Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC). 

As crianças do grupo GE realizaram a intervenção com ambiente virtual e as crianças 
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do grupo GC participaram apenas da terapia convencional antes da segunda 

aplicação do TDE (ou seja, pós-teste). Após a realização do pós-teste, o ambiente 

virtual foi liberado para todas as crianças que participaram do teste. 

O ambiente virtual foi aplicado com acompanhamento do terapeuta e do pesquisador, 

os quais também registraram o comportamento das crianças durante a fase de 

intervenção em um formulário desenvolvido para tal finalidade (APÊNDICE L).  

Os equipamentos do tipo tablet utilizados pelas crianças durante o teste com este 

ambiente virtual foram disponibilizados pelo pesquisador/clínica. 

 

4.2.8 Análise dos resultados 

 

A análise dos dados resultantes dos testes desta pesquisa é qualiquantitativa, pois 

analisa os dados quantitativos do desempenho das crianças no teste e os dados 

resultantes da avaliação dos especialistas e voluntários. E também os dados 

qualitativos provenientes dos registros das manifestações verbais das crianças 

durante o teste. 

Depois da aplicação dos testes, os dados obtidos foram analisados utilizando o 

software estatístico BioEstat 5.0, que trabalha com variáveis aleatórias quantitativas e 

calcula a média amostral. Para verificar se há diferenças significativas entre os dados 

do pré-teste e pós-teste dos grupos GE e GC, confirmando ou não, se o ambiente 

virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” melhorou a expressão escrita nas crianças do 

grupo GE, foi utilizado o teste t-Student e os resultados foram considerados 

significativos em ou abaixo de 5% (p ≤ 0,05). Para os dados qualitativos foi utilizada 

uma análise estatística descritiva. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões referentes ao Plano de 

Trabalho estabelecido. 

 

5.1 AMBIENTE VIRTUAL “QUINZINHO EM TORRE DE PEDRA”  

 

Para ter acesso ao ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” será necessário 

utilizar um equipamento com tecnologia móvel e com recurso touchscreen.  

O ambiente está dividido em várias telas, que podem ser jogadas de modo linear, 

iniciando na Fase 1 até a Fase 6. O ambiente possibilita, também, que a criança inicie 

o jogo na fase que desejar ou de acordo com as habilidades de aprendizagem da 

escrita em que seja necessário um maior treino (Figura 61). 

 

Figura 61 – Tela com opção de acesso às diferentes fases do jogo 
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A seguir são apresentados os personagens, objetos e cenários do ambiente virtual 

desenvolvido e as capacidades linguísticas abordadas. 

 

5.1.1 Personagens  

 

Os personagens do ambiente virtual são: Quinzinho, Laura e o cãozinho Maroto, que 

foram construídos com recursos do software Inkscape (Figura 62).  

Quinzinho representa o jogador e Laura é a personagem que auxilia, em algumas 

fases do jogo, com instruções para o desenvolvimento das atividades.  

 

Figura 62 – Características dos personagens Quinzinho, Laura e Maroto (cão) 
 

 

                                              

 

 

5.1.2 Menu de abertura  

 

Ao acessar o ambiente virtual, a criança visualiza uma tela contendo o menu de 

abertura (Figura 63), com as seguintes opções: 

 Jogar – ao clicar nesse botão o jogador é direcionado para uma janela onde ele 

pode selecionar qual fase do jogo irá jogar. 

 História – o jogador poderá assistir e entender o enredo da história. 
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 Configurações – aqui o jogador poderá ajustar o volume da música e dos efeitos 

sonoros do jogo. 

 Ajuda – exibe as instruções do jogo de todas as fases, isto é, o que e como deverá 

ser feito em cada fase e pode acessar cada fase do jogo. 

 Créditos – o jogador terá acesso aos nomes dos desenvolvedores e 

colaboradores do jogo. 

 Sair – exibe uma tela para confirmação da intenção de finalizar o jogo. 

 

Figura 63 – Elementos que compõem a tela de abertura do jogo 
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5.1.3 Fase Introdutória – história do ambiente virtual  

Figura 64 – Telas que compõem a fase de apresentação da história do ambiente virtual e 
seus elementos 
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5.1.4 Escore  

 

A cada fase concluída, uma parte da torre será construída, portanto, haverá seis 

partes de torre que se completarão ao atingir o final da missão. O escore começa a 

ser graduado de baixo para cima. Esse elemento gráfico estará posicionado no canto 

superior direito da tela. 

 

Figura 65 – Representação do escore do ambiente virtual em formato de torre  

 

 

 

Fase 6 

 

Fase 5 

 

Fase 4 

 

Fase 3 

 

Fase 2 

 

Fase 1 
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5.1.5 Cenários  

Figura 66 – Elementos que compõem a Fase 1 – Complete o percurso 

 

Plano de fundo 

 

Obstáculos a serem superados no percurso 

    

Animação (sprite) 

 

Mensagens de estímulo e orientações 
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Figura 67 – Elementos que compõem a Fase 2 – Desenhando com o alfabeto 
 

Plano de fundo 

 

Pontos a serem ligados seguindo o alfabeto 

 

 

 

 

Esta ilustração apresenta a 

sobreposição dos pontos com o 

animal. O jogador deve ligar as 

letras do alfabeto na sequência 

correta. Ao completar, o animal se 

forma e integra o ambiente. 

  
  

  
  

 



104 
  

 
 

Figura 68 – Elementos que compõem a Fase 3 – Desenhe as palavras 
 

Plano de fundo 

 

Alimentos a serem encontrados 

Nomes dos alimentos que deverão ser escritos 

 

Personagem que interage nessa fase - Maroto 
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Figura 69 – Elementos que compõem a Fase 4 – Ache as letras 
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Figura 70 – Elementos que compõem a Fase 5 – Complete a história 
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Figura 71 – Elementos que compõem a Fase 6 – Escreva 
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 Figura 72 – Elementos que compõem o cenário final do ambiente virtual 

 

 

 

 

 

5.1.6 Síntese das habilidades da expressão escrita no ambiente virtual 

 

No Quadro 5 é apresentada a síntese das habilidades da expressão escrita 

contempladas nas diferentes fases do jogo, com base nas características da 

dificuldade de aprendizagem de escrita, a disgrafia. 
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Quadro 5 – Habilidades a serem desenvolvidas nas diferentes fases do jogo 

 

Fases Habilidades trabalhadas 

Complete o percurso Precisão, coordenação motora, rapidez e controle. 

Desenhando com o alfabeto Estruturação espacial e coordenação motora. 

Desenhe as palavras Exercícios de progressão, que é um movimento 
relacionado mais diretamente com a escrita, 
permitindo que a mão faça uma translação da 
esquerda para direta do suporte, com a realização do 
preenchimento com linhas contínuas sobre linhas 
pontilhadas. 

Ache as letras Reconhecer letras (cursiva e script). Significação das 
palavras e sua utilização nos textos. 

Complete a história Associação da linguagem oral com a escrita e 
consciência sintática, a partir de áudio 

Escreva Construção da escrita a partir de sua oralidade. 
Estímulo do aprendizado da ligação e união das 
letras. 

 

5.2 VALIDAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL  

 

A efetividade do ambiente virtual foi verificada por meio da realização de testes com 

crianças. Também foram feitos registros de comportamento dessas crianças e 

realizadas avaliações por especialistas (psicólogos, educadores e psicomotricistas) e 

voluntários de diferentes áreas de formação e atuação profissional.  

 

5.2.1 Testes com crianças  

 

Foram realizados testes de efetividade do ambiente virtual com 30 crianças, em clínica 

particular localizada na cidade de São Paulo, fora do período escolar.  

As informações quanto à idade e escolaridade do grupo avaliado encontram-se na 

Tabela 1. 

  



111 
  

 
 

Tabela 1 – Idade e escolaridade das crianças avaliadas 

 

Criança Idade Escolaridade Criança Idade Escolaridade 

1 11 anos 5º ano 16 8 anos 2º ano 

2 10 anos 3º ano 17 8 anos 2º ano 

3 9 anos 3º ano 18 8 anos 2º ano 

4 9 anos 4º ano 19 8 anos 2º ano 

5 8 anos 2º ano 20 8 anos 2º ano 

6 8 anos 2º ano 21 8 anos 2º ano 

7 8 anos 2º ano 22 8 anos 2º ano 

8 8 anos 2º ano 23 8 anos 2º ano 

9 8 anos 2º ano 24 8 anos 2º ano 

10 8 anos 2º ano 25 8 anos 2º ano 

11 8 anos 2º ano 26 8 anos 2º ano 

12 8 anos 2º ano 27 7 anos 2º ano 

13 8 anos 2º ano 28 7 anos 2º ano 

14 8 anos 2º ano 29 7 anos 2º ano 

15 8 anos 2º ano 30 7 anos 2º ano 

 

Há 30 crianças com idades de 7 a 11 anos, as quais estão cursando 2°, 3°, 4° ou 5° 

ano do Ensino Fundamental, sendo que predominam crianças com idade de 8 anos 

(22) e cursando o 2º ano do ensino fundamental (26). Todas as crianças já são 

alfabetizadas e com idade média de 8,10, desvio padrão de 0,80 e variância de 0,64, 

o que mostra a proximidade dos dados em relação à média, isto é, há pouca diferença 

de idade entre as crianças. 

A maioria (26) das crianças avaliadas possuem dispositivo móvel (tablet ou 

smartphone) em casa e 22 delas costumam jogar em dispositivos móveis. 

Inicialmente, as crianças foram submetidas a um pré-teste, com o uso do Teste de 

Desempenho Escolar – TDE (STEIN, 2015). A análise dos resultados possibilitou a 

seleção de crianças com resultados similares, para a realização da intervenção com 

o ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra”. Após essa intervenção, todas as 

crianças foram submetidas ao pós-teste. 

Os procedimentos e materiais utilizados são descritos nos itens seguintes. 
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5.2.1.1 Pré-teste 

 

Para realização do pré-teste, todas as crianças foram submetidas ao subteste de 

escrita contido no Teste de Desempenho Escolar (TDE). Os dados obtidos no pré-

teste foram computados, obtendo-se a pontuação de cada criança, conforme  

Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultados do pré-teste, para as 30 crianças (escore e classificação). 

 
Resultados do Pré-Teste 

Grupo Experimental (GE) Grupo Controle (GC) 

Criança Escore Criança Criança Escore Classificação 

A 2 Médio Inferior A 1 Inferior 

B 5 Médio Inferior B 1 Inferior 

C 27 Superior C 7 Médio Inferior 

D 7 Médio Inferior D 12 Médio Superior 

E 7 Médio Inferior E 18 Médio Superior 

F 23 Superior F* 22 Inferior 

G 10 Médio Inferior G* 22 Médio 

H 11 Médio Inferior H 5 Médio Inferior 

I 12 Médio Superior I* 23 Inferior 

J 14 Médio Superior J 24 Superior 

K 17 Médio Superior K 7 Médio Inferior 

L 18 Médio Superior L 28 Superior 

M 19 Superior M 23 Superior 

N 20 Superior N 18 Médio Superior 

O 21 Superior O 1 Inferior 

Total 213  Total 212  
 (*) As crianças F, G e I do GC cursam o 5°, 3° e 4° ano do Ensino Fundamental, respectivamente, 
portanto, as Tabelas de Normas utilizadas para a classificação dos escores brutos por série escolar 
diferem. Somente os escores brutos para o 2° ano foram classificados em quatro níveis, a fim de não 
ficarem agrupados em intervalos muito grandes (STEIN, 2015). 

 

As crianças foram separadas em dois grupos similares considerando a pontuação 

obtida no TDE, os quais foram denominados Grupo Experimental (GE) e Grupo 

Controle (GC). Ou seja, tanto o grupo experimental como o grupo controle 

apresentaram semelhança quanto ao escore total, contendo crianças com 

desempenho individual semelhante.  
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Os resultados do subteste de escrita realizado indicam para o GE um escore médio 

de 14,20, com desvio padrão de 7,25, variância de 49,09 e coeficiente de variação 

49%, mostrando assim que os dados têm alta dispersão, confirmando que nesse 

grupo há crianças com variados níveis de desempenho. Da mesma forma, há também 

elevada dispersão dentre os dados do GC, que tem um escore médio de 14,13, desvio 

padrão de 9,66, variância de 87,18 e coeficiente de variação de 66%.  

As crianças do grupo GE realizaram a intervenção com ambiente virtual e as crianças 

do grupo GC participaram apenas da terapia convencional. Foi realizada então o pós-

teste, através da segunda aplicação do TDE. Após a realização do pós-teste, o 

ambiente virtual foi liberado para todas as crianças que participaram do teste. 

 

5.2.1.2 Intervenção com o ambiente virtual 

A intervenção com o ambiente virtual foi aplicada com acompanhamento do terapeuta 

e do pesquisador, os quais também registraram o comportamento das crianças 

durante a fase de intervenção em um formulário desenvolvido para tal finalidade. 

Quanto aos procedimentos relacionadas à aplicação do ambiente virtual, 

primeiramente, apresentou-se a tela do ambiente virtual às crianças do GE, dando-

lhes as instruções básicas necessárias para o jogo. Em seguida, após cada criança 

do GE ter assistido a história do jogo, iniciaram o uso do ambiente virtual. 

Após o uso do ambiente virtual, foi aplicado o pós-teste com as 30 crianças, conforme 

descrito a seguir. 

 

5.2.1.3 Pós-teste e análise dos dados 

O pós-teste é constituído da aplicação do Teste de Desempenho Escolar (STEIN, 

1994), sendo aplicado novamente às 30 crianças e indicando os resultados conforme 

Tabela 3.   
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Tabela 3 – Resultados do pós-teste, para as 30 crianças (escore e classificação). 

 
Resultados do Pós-Teste 

Grupo Experimental (GE) Grupo Controle (GC) 

Criança Escore Criança Criança Escore Classificação 

A 2 Médio Inferior A 1 Inferior 

B 5 Médio Inferior B 1 Inferior 

C 26 Superior C 3 Médio Inferior 

D 10 Médio Inferior D 8 Médio Inferior 

E 8 Médio Inferior E 14 Médio Superior 

F 24 Superior F* 22 Inferior 

G 15 Médio Superior G* 22 Médio 

H 11 Médio Inferior H 8 Médio Inferior 

I 12 Médio Superior I* 19 Inferior 

J 15 Médio Superior J 22 Superior 

K 17 Médio Superior K 8 Médio Inferior 

L 17 Médio Superior L 29 Superior 

M 25 Superior M 24 Superior 

N 20 Superior N 14 Médio Superior 

O 21 Superior O 1 Inferior 

Total 228  Total 196  
 (*) As crianças F, G e I do GC cursam o 5°, 3° e 4° ano do Ensino Fundamental, respectivamente, 
portanto, as Tabelas de Normas utilizadas para a classificação dos escores brutos por série escolar 
diferem. Somente os escores brutos para o 2° ano foram classificados em quatro níveis, a fim de não 
ficarem agrupados em intervalos muito grandes (STEIN, 2015). 

 

A partir da análise dos dados da Tabela 8, o GE obteve escore médio de 15,20, desvio 

padrão de 7,26, variância de 49,23 e coeficiente de variação de 46%, relevando uma 

melhora em relação ao desempenho apresentado no pré-teste. Enquanto que para o 

GC, o escore médio foi de 13,07, desvio padrão de 9,18, variância de 84,32 e 

coeficiente de variação de 70%, revelando uma pequena diminuição no escore obtido 

neste teste. 

Após a realização do pós-teste, é possível observar o desempenho individual de cada 

criança, tanto do GE como do GC, através dos Gráficos 1 e 2, nas quais foram 

também reunidos os resultados da análise estatística realizada, o que permitiu 

comparar o desempenho apresentado pelas crianças desses dois grupos. 
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 Gráfico 1 – Resultados dos testes aplicados ao GE (pré-teste e pós-teste). 

 

 

 
Gráfico 2 – Resultados dos testes aplicados ao GC (pré-teste e pós-teste). 

 

 

 

A partir dos Gráficos 1 e 2, é possível observar a existência de crianças com 

desempenhos que vão desde valores baixos (como escore de 2 pontos) a valores 

mais elevados (come é o caso do escore de 25 pontos, por exemplo).  

Comparando-se os resultados do pós-teste com o do pré-teste para o GE (Gráfico 1), 

observa-se que houve 7 crianças cujos resultados individuais no pós-teste 

mantiveram-se iguais aos do pré-teste, 6 crianças cujos resultados do pós-teste foram 
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superiores e 2 com resultados inferiores. Houve melhora significativa nos resultados 

das crianças denominadas D, G e M.  

Fazendo-se análise semelhante às crianças do GC (Gráfico 2), observa-se que 5 

crianças mantiveram os seus resultados, 4 obtiveram resultados do pós-teste 

superiores, enquanto que 6 crianças apresentaram maior desempenho no pré-teste. 

E, as crianças H, M e L foram aquelas com melhores resultados. 

Assim, conforme pode ser observado no Gráfico 3, apesar de ambos os grupos (GE 

e GC) iniciarem com escore total de 213 e 212 pontos, respectivamente, houve 

significativa melhora no desempenho do pós-teste realizado pelo GE, cujo escore total 

foi de 228 pontos, embora o GC apresentou uma pequena diminuição para 196 

pontos.      

Gráfico 3 – Comparação dos resultados dos testes aplicados ao GE e GC (pré-teste e  
pós-teste). 

 

 

 

Com o intuito de analisar se havia significância estatística entre os diferentes 

resultados apresentados pelo GE no pré-teste e pós-teste, foi realizado o teste 

estatístico t-Student com o software BioStat 5.3.  

Para o GE, considerando que são duas amostras relacionadas (mesmo grupo de 

alunos) e amostras pareadas (análise de variância para dois resultados de um mesmo 
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grupo de crianças, comparando-se pré-teste e pós-teste, após a aplicação do 

ambiente virtual), o resultado do teste t-Student revelou um valor de (p) bilateral = 

0,08, assumindo distribuição de probabilidades bilateral e com nível de significância 

de 5% (ou seja, índice de confiança 95%). Como esse valor de (p) bilateral = 0,08 é 

maior que o valor de referência (t) = -1,87 calculado para essa amostra (n=15 

crianças), há diferença estatisticamente significativa entre os resultados do pós-teste 

e do pré-teste aplicados ao GE.  

Ou seja, a partir dessa análise estatística, percebe-se que o resultado médio do pós-

teste do GE é estatisticamente superior ao resultado médio do pré-teste desse grupo, 

revelando a melhoria no resultado médio das crianças do grupo GE, após terem 

interagido com o ambiente virtual.  

 
5.2.2 Instrumentos complementares  

5.2.2.1 Registro de comportamentos das crianças 

Um questionário foi utilizado para registrar o comportamento das 15 crianças durante 

a intervenção com o ambiente virtual ”Quinzinho em Torre de Pedra”.  

Conforme informado pela terapeuta, que acompanhou a aplicação do ambiente virtual, 

nesse grupo haviam crianças com os seguintes diagnósticos: dislexia, autismo leve, 

TDAH, dificuldade de escrita (disgrafia), transtorno global de desenvolvimento, 

disgrafia por conta do afilamento do corpo caloso. 

O pesquisador registrou o comportamento destas crianças, conforme descrito no 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Comportamento das crianças durante a intervenção 
 

 

A partir do Gráfico 4, observa-se que 80% das crianças demonstraram interesse pelas 

atividades interativas do ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra”. O recurso 

touchscreen, os personagens e as cores foram os principais motivos desse interesse, 

sendo que houve uma identificação com a história narrada no início do jogo, dado que 

o drama do personagem Quinzinho traz referência às crianças devido as suas próprias 

dificuldades de aprendizagem ou aquelas vividas por seus colegas.  

Durante o uso do ambiente virtual, a maior parte do grupo de crianças verbalizou sobre 

o jogo de maneira positiva. Algumas das crianças disseram, ao final da experiência: 

“É legal esse jogo, quero o endereço! ”, “Eu gostei do menininho. ”, “O cachorro é 

muito fofo. ”. E, sobre a Fase 2, disseram: “Só vou ligar de lápis? Tem que ligar até o 

fim? Segura e não pode soltar? ”. Outras crianças se juntaram para tentar descobrir 

qual seria o próximo animal a aparecer, dizendo: “O segundo desenho está com cara 

de vaca. ”, “Parece um unicórnio! ”, “Aposto que é uma vaca! ”, “Deve ser um elefante 

ou lobo”, “É uma girafa ou um dragão”, “Ah! É um sabiá e um peixe-boi”. 

Houve 9 crianças que solicitaram ajuda, conversando com os colegas ou com a 

própria psicopedagoga. Na Fase 1, uma das crianças disse “É só apertar para pular e 

andar até o final. ”, “Precisa pegar o cachorro dele? ”. Já em outra fase, “O pontilhado 

das palavras pequenas é difícil de ver e mexer, o grande é melhor. ”, “É difícil ligar os 

pontos”. E, na Fase 4, uma das crianças solicitou ajuda no entendimento do texto; 

mesmo após ter lido várias vezes o texto, não conseguia entendê-lo.  
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Ainda conforme dados apresentados no Gráfico 4, houve 6 crianças com dificuldades 

para iniciar o jogo. Um menino cansou, jogando ora com a mão esquerda, ora com a 

direita. Dois escolares tiveram dificuldade de passar a primeira fase e outro quase 

chorou, pois não conseguiu passar o primeiro obstáculo e após 10 minutos solicitou 

que parasse de jogar. Também, uma das crianças apresentou dificuldade para ler o 

alfabeto da Fase 2, comentando que as letras eram pequenas e finas.  

Uma criança que tem grandes deficiências motoras, com comprometimento 

neurológico e dificuldades no movimento das mãos e na fala, embora de maneira 

limitada, conseguiu utilizar o jogo e demonstrou grande interesse. Da mesma forma, 

havia outra criança, com baixa autoestima, insegurança e problemas fonoaudiológicos 

quase desistiu quando percebeu algumas dificuldades. 

Devido as dificuldades dos escolares diagnosticados com disgrafia, que não tem 

desenvolvido o sentido da escrita, seria interessante ter mais orientadores para a 

coordenação motora, por exemplo na letra “ q”, onde a seta dá a orientação do sentido 

no qual deve ser desenhada a letra. 

Apesar disso, de modo geral, foi possível notar que as crianças conseguiram entender 

as instruções contidas no jogo. Inclusive pedindo para jogar novamente ou para ter 

uma extensão do tempo pré-estabelecido para o jogo.  

 
5.2.2.2 Avaliação pelos especialistas 

 

O ambiente virtual implementado foi avaliado por seis especialistas, sendo dois 

psicomotricistas, dois educadores e dois psicólogos, de acordo com as suas 

especialidades. 

A avaliação da interface foi realizada individualmente, via internet, por meio do site 

www.disgrafia.com.br, especialmente criado para as avaliações e testes. Todos os 

participantes receberam orientação para que utilizassem equipamentos móveis e com 

recurso touchscreen. 

 

» Psicomotricistas  

Os psicomotricistas, que possuem longa experiência profissional na área, 

concordaram  que as atividades propostas no ambiente podem desenvolver a 
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coordenação motora fina, principalmente quando utilizado o acessório caneta especial 

para dispositivos touchscreen. A característica visuomotora está bem representada 

através das imagens, especialmente no aspecto perceptomotor das relações 

espaciais e organização visual no direcionamento da mão. 

Os especialistas em psicomotricidade concordaram também que o ambiente estimula 

o domínio do gesto e da direção gráfica, sendo um importante aliado por se tratar de 

um instrumento motivador pelo grande interesse das crianças, ressaltando que o 

domínio do gesto é bastante dependente de vivências que envolvam a cinestesia. 

Afirmaram que ajuda a reforçar a lateralidade manual e organização do espaço 

projetivo exterior, principalmente pelo aspecto lúdico. Finalmente, comentaram que o 

jogo pode ser um excelente aliado para se tratar com o transtorno da escrita, não 

sendo, contudo, substituto de outras vivências importantes para o desenvolvimento 

desta competência. 

 

» Psicólogos  

Os psicólogos observaram que há no ambiente virtual a existência de regras e de 

limites, presentes na passagem de cada etapa; por exemplo, na Fase 1 a criança deve 

transpor todos os obstáculos. Há, ainda, o limite de tempo ou espaço, já que no 

exemplo da Fase 1, o jogador tem de caminhar uma certa distância antes de pular. 

Também concordaram que o jogo coloca realmente o jogador diante de situações de 

ganhar e perder, sendo sugerido incluir um cronômetro para que o tempo possa ser 

calculado entre dois jogadores, por exemplo. Finalmente, eles observaram que o jogo 

trabalha de forma positiva a frustração do perder, pois a criança joga sozinha, podendo 

recomeçar a fase quantas vezes quiser, sendo incentivada por mensagens dos 

personagens do jogo até que consiga acertar. 

Foi comentado pelos psicólogos que o jogo é interessante porque há mudanças de 

cenários e diferentes situações, fazendo com que a criança fique entretida. 

Complementaram, informando que os jogos para crianças devem permitir a expressão 

de seus sentimentos e de seu mundo interior. Eles acreditam ser interessante incluir 

no jogo outros personagens, como “animaizinhos dançantes” e outras atividades, 

como “estoura balão com letras dentro”, pois o aprendizado depende dos interesses 
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de cada um e se faz por meio da prática. Sugeriram que as atividades poderiam 

trabalhar outros temas interessantes como água e meio ambiente. 

 

» Educadores  

Os educadores, que possuem experiência também na coordenação pedagógica de 

crianças que estão nas etapas iniciais do processo de alfabetização, observaram que 

o ambiente virtual implementado possui conteúdos educativos que abrangem 

capacidades linguísticas, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, e que os conteúdos são pertinentes, envolvem letras, 

fonemas, palavras, texto e sílabas.  

Concordaram, ainda, que estimula a relação entre o sistema simbólico e as grafias, 

que representam os sons, as palavras e frases. Afirmaram que os “jogos, brinquedos 

e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, fazendo com que ela tenha um 

desempenho diferenciado ao aprender pela ludicidade”, que está presente neste 

ambiente virtual e contribui na construção do conhecimento. 

Finalmente, consideraram que o jogo poderá estimular o raciocínio lógico, a memória 

e a criatividade; que o desafio é compreender o que se pede em cada fase, pensar e 

jogar. Os educadores, sugeriram que fosse acrescentado um banco de palavras, na 

última fase do jogo, para que a criança possa selecionar a resposta.  

 

5.2.2.3 Avaliação pelos voluntários 

Os resultados das avaliações realizadas pelos dez voluntários que colaboraram com 

essa pesquisa estão apresentados nos Gráficos 5 a 16. Eles representam diferentes 

áreas de formação e atuação profissional (análise e desenvolvimento de sistemas, 

ciência da computação, programação, engenharia, jornalismo e designer), com idade 

entre 20 e 38 anos, de ambos os sexos. 

Quando questionados se gostam de jogar, a maioria deles respondeu que sim (80%) 

e apenas 20% respondeu que não gostam de jogar (Gráfico 5). Sendo que, entre os 

gêneros preferidos de jogos apontados pelos voluntários estão os do tipo RPG (Role 

Playing Game) e de estratégia, indicados várias vezes; além dos gêneros aventura, 

corrida, lógica, educativo, esporte, TBS (Turn-Based Strategy), FPS (First Person 
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Shooters), RTS (Real Time Strategy), MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG) e 

MMOFPS (Massive Multiplayer Online FPS). 

 

Gráfico 5 – A preferência dos voluntários por jogos 
 

    

 

Com isso, é possível observar que a amostra de voluntários que analisaram e julgaram 

as características do ambiente virtual desenvolvido é heterogênea, havendo 

voluntários com diferentes pontos de vista e experiências pessoais acumuladas em 

relação à prática com jogos virtuais.  

De fato, através dos feedbacks fornecidos por cada voluntário ao final da ficha de 

avaliação do ambiente virtual, tanto por aqueles que gostavam quanto pelos que não 

gostavam de jogar, pontos importantes e distintos sobre a funcionalidade do jogo 

foram revelados.  

Aqueles que não gostavam de jogar forneceram sugestões acerca do aspecto visual 

do jogo, como aumentar o tamanho das fontes do texto de determinada fase; o que 

foi diferente daqueles que gostavam de jogar, que sugeriram modificações em 

aspectos da interface gráfica, dos sons, das cores, aspectos relacionados à 

programação, ao conteúdo e às dificuldades das fases.  

Com relação à frequência com que os avaliadores utilizam jogos em dispositivos 

móveis (tablet ou smartphone), constatou-se que a metade deles raramente joga em 

dispositivos móveis, e 30%, às vezes. Já 20% deles afirmaram que jogam todos os 

dias (Gráfico 6). É possível perceber que, apesar de 80% dos voluntários gostarem 

80%

20%

VOCÊ GOSTA DE JOGAR?

sim não
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de jogar, apenas 20% jogam em dispositivos móveis todos os dias, sendo que o 

restante joga às vezes ou raramente. Acredita-se que essa menor utilização de jogos 

em dispositivos móveis pode estar associada ao fato de haver diversos voluntários 

que exercem atividades profissionais, sendo responsável pelo reduzido tempo que 

esses voluntários destinam aos jogos. 

Gráfico 6 – Frequência no uso de jogos computadorizados 
 

 

 

Os voluntários avaliaram a história do jogo, conforme é apresentado no Gráfico 7, 

como boa (80%) e muito boa (20%), sendo que todos classificaram o jogo como 

divertido. Já com relação à dificuldade de utilização, as respostas variaram entre muito 

fácil e fácil (50%) e difícil (20%), que pode estar associada à frequência do uso de 

jogos pelos avaliadores (Gráfico 8).   

A partir dos dados do Gráfico 7, percebe-se a história do jogo foi considerada 

agradável, sendo apreciada tanto pelos voluntários que gostam quanto pelos que não 

gostam de jogar. No entanto, os que não gostam de jogar julgaram a dificuldade como 

“Fácil” e “Normal”, enquanto os que gostam também avaliaram a dificuldade como 

“Difícil”, “Normal”, “Fácil” e “Muito Fácil”, o que está representado no Gráfico 8.  Ou 

seja, não foram encontradas muitas dificuldades no jogo, mesmo pelos voluntários 

que não gostam de jogar; sendo que aqueles que jogaram todos os dias julgaram a 

dificuldade como “Fácil e “Normal”. 

0%

50%

30%

0%

20%
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Gráfico 7 – Opinião dos voluntários quanto  
à história do jogo 

Gráfico 8 – Opinião dos voluntários quanto 
ao grau de dificuldade 

   

 

As funções do jogo foram acionadas com sucesso por 80% dos respondentes, sendo 

que 20% não conseguiram acionar todas as funções do jogo. Já os resultados da 

avaliação quanto à facilidade no acesso das funções através do recurso touchscreen, 

mostraram que 50% consideraram muito fácil o acesso às funções do jogo  

(Gráfico 9). Esses resultados corroboram aqueles apresentados no Gráfico 8, já que 

tanto o jogo quanto as funções com touchscreen foram acessados sem grandes 

dificuldades pelo usuário. Isso revela que o ambiente virtual oferece de um modo 

adequado as instruções para a realização do jogo, permitindo inclusive que usuários 

que não gostem ou que não costumam jogam consigam completar as missões 

presentes no jogo.  
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Gráfico 9 – Opinião dos voluntários para o acesso das funções com touchscreen 
 

 

 

A interface gráfica implementada foi considerada parecida com a dos jogos de 

entretenimento disponíveis no mercado (Gráfico 10). A maioria dos voluntários gostou 

muito das missões e desafios que defrontou ao jogar (Gráfico 11) e considerou a 

jogabilidade e usabilidade similares às dos jogos de entretenimento que já utilizaram. 

(Gráfico 12).  

 

Gráfico 10 – Considerações se a interface 
gráfica é parecida com a dos 
jogos de entretenimento 
disponíveis no mercado 

 

Gráfico 11 – Opinião dos voluntários sobre 
o gosto pelas missões e 
desafios 
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Gráfico 12 – Opinião do voluntário sobre a jogabilidade/usabilidade em relação aos jogos de 
entretenimento disponíveis no mercado 

 

 

Ou seja, à partir dos Gráficos 10 à 12, é possível perceber que, ainda que o 

desenvolvimento das missões presentes no ambiente virtual esteja voltado às 

crianças com dificuldades de aprendizagem e com transtorno na expressão escrita, 

os resultados da avaliação dos voluntários revelam que a história e as missões 

presentes no jogo são adequadas inclusive para outros usuários. Além de as funções 

touchscreen presentes serem similares aquelas já existentes em outros jogos 

disponíveis no mercado, o que também pode ter contribuído para os resultados 

apresentados no Gráfico 9.   

Segundo as avaliações, o roteiro, o cenário, os personagens e os objetos utilizados 

na interface foram considerados atrativos, muito ou extremamente atrativos (Gráfico 

13). A agradabilidade dos personagens foi classificada como normal, muito e 

extremamente agradáveis, sendo que a maioria opinou como muito agradáveis 

(Gráfico 14). Os voluntários declararam que as cores empregadas no 

desenvolvimento do ambiente virtual auxiliaram muito na retenção de sua atenção, 

proporcionando a imersão durante a execução do jogo (Gráfico 15). Já os sons 

tiveram uma diversidade na avaliação, pois foi de pouco a extremamente quanto ao 

nível de auxílio na retenção da atenção e imersão durante o jogo (Gráfico 16). 
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Gráfico 13 – Opinião dos voluntários em 
relação ao roteiro, ao cenário, 
aos personagens e aos 
objetivos 

 

Gráfico 14 – Opinião dos voluntários 
quanto à agradabilidade dos 
personagens 

   

 

Gráfico 15 – Opinião dos voluntários 
quanto às cores utilizadas 

 

Gráfico 16 – Opinião dos voluntários 
quanto aos sons utilizados 

   

 

Quando os voluntários foram questionados se deveriam ser feitas alterações para 

tornar o jogo mais atrativo, 60% opinaram que sim. As alterações e complementações 

sugeridas estão resumidamente indicadas a seguir: 
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 acrescentar diálogos entre o personagem Quinzinho e o jogador, através de 

perguntas e respostas; 

 incluir um botão para sair da história e voltar ao menu; 

 possibilitar diferentes sequências e caminhos para o jogador; 

 incluir mais efeitos sonoros, por exemplo, ao ligar cada ponto na Fase 2; 

 deixar a música tocar apenas no menu e nas fases poderiam ficar apenas com os 

efeitos sonoros; 

 aumentar o tamanho da fonte das palavras pontilhadas; 

 aumentar a extensão do jogo, que atualmente está muito curto; 

 aumentar o percurso de reta da Fase 1, para as pessoas treinarem um pulo antes 

de enfrentar o obstáculo; 

 detalhar o texto com as informações do feedback da Fase 2; 

 possibilitar regular o volume do som, e 

 diminuir o nível de dificuldade da Fase 1. 

 

As avaliações e testes efetuados pelos voluntários foram muito importantes, pois 

permitiram constatar que o ambiente virtual “Quinzinho em Torre de Pedra” é divertido 

e possui características atrativas e agradáveis, com jogabilidade e usabilidade similar 

à dos jogos de entretenimento. Por outro lado, também indicaram pontos que 

poderiam ser melhorados, contribuindo para a efetividade desse ambiente virtual. 
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6 CONCLUSÕES 

O ambiente virtual desenvolvido tem interface amigável, interativa e funcional. Além 

disso, ele aborda características lúdicas que podem reforçar a aquisição de conteúdos 

fundamentais e motivar a aprendizagem de crianças com transtorno na expressão 

escrita (Vygotsky,1989; PIAGET; INHELDER, 2002). Para tornar o uso de ferramentas 

com essas características efetivo, professores e terapeutas precisam estimular a sua 

aplicação, ultrapassando os limites dos métodos tradicionais utilizados em sala de 

aula e clínicas. 

Segundo os especialistas colaboradores do projeto, ele coloca as crianças diante de 

situações lúdicas, que auxiliam a aprendizagem da expressão escrita, e estimula uma 

relação entre o sistema simbólico e as grafias necessários aos ciclos iniciais de 

aprendizagem, também pode ser um importante aliado por se tratar de um instrumento 

que pode ser motivador pelo grande interesse da criança em jogos computadorizados 

e ambientes virtuais (VALENTE, 1988; LIMA, 2010; CASTRO et al., 2014,  

YU et al, 2014) 

Conforme os resultados apresentados sobre o comportamento das crianças durante 

aplicação do ambiente virtual, grande parte revelou interesse pelas atividades 

interativas, inclusive pedindo para jogar novamente e verbalizando positivamente. E, 

enquanto ferramenta pedagógica-terapêutica para auxiliar educadores e terapeutas 

no estímulo às crianças das séries iniciais do ensino fundamental, os resultados 

referentes a sua efetividade foram validados.  

Os especialistas afirmaram que o jogo pode ser um excelente aliado para tratar o 

transtorno da expressão escrita de crianças, não sendo, contudo, substituto de outras 

vivências importantes para o desenvolvimento desta competência. Ficou evidente 

também, a necessidade de que ferramentas deste tipo sejam construídas de forma 

conjunta e multidisciplinar. 

Para isso, após o período da aplicação do pré-teste ao grupo de 30 crianças e o 

período de intervenção com o uso do ambiente virtual, este revelou-se 

estatisticamente significante no auxílio à minimização do transtorno na expressão 

escrita de crianças. Isso corrobora com os resultados encontrados na literatura que 

afirmam que devido à aceitação desse tipo de ferramenta pelo público infantil, o uso 
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dos jogos na área educacional representa um processo motivador da aprendizagem 

(TIMM et al., 2008; PUERTO, 2006, MEDINA, 2005). 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

A continuidade desta pesquisa revelou-se muito importante, pois possibilitaria a 

realização de testes de efetividade com um maior número de participantes e por um 

período mais longo, já que, conforme descrito na literatura, a escrita é uma atividade 

psicomotora extremamente complexa, que depende da maturação geral do sistema 

nervoso, do desenvolvimento psicomotor (tonicidade e coordenação dos movimentos) 

e do desenvolvimento da motricidade fina a nível dos dedos e da mão 

(AJURIAGUERRA; AUZIAS; DENNER, 1973). A intensificação dos testes poderia 

trazer mais detalhes sobre a quantidade e a maneira como cada exercício proposto 

no ambiente virtual, poderia resultar na melhora do desempenho das crianças. 

Além disso, considerou-se ser importante desenvolver algumas implementações no 

ambiente virtual, como a inclusão de banco de dados com informações sobre a 

performance de cada jogador (pontuação, tempo de jogo, erros frequentes), a fim de 

monitorar o seu desempenho individual; e, ainda, mais fases e desafios. 

Durante esse estudo, observou-se que podem ser utilizados outros recursos 

tecnológicos para a aplicação do ambiente virtual, como é o caso da lousa digital, que 

tem sido adotada em escolas e clínicas. 
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Isaías de Araújo Lima 

 

Possui graduação em Administração de Sistemas de Informação pela Faculdade 

Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas (1992). Especialização em nível de 

pós-graduação profissional em Consultoria em Internet pelas Faculdades Associadas 

de São Paulo (1999). Licenciatura Plena em Matemática pelas Faculdades Integradas 

Teresa Martin (2003). Atualmente, é professor na Universidade de Mogi das Cruzes e 

ministra aulas no curso de Sistemas de Informação. Tem experiência na área de 

ciência da computação, desenvolvimento e auditoria de sistemas e educação a 

distância. 

Quando ministrava aulas nas disciplinas de matemática, física e informática para 

alunos do Ensino Médio teve a oportunidade de participar de projetos de inclusão 

digital e de estar muito próximo aos alunos com diferentes deficiências, necessidades 

especiais e com baixo desempenho escolar. Isso sempre o motivou a buscar outros 

métodos e ferramentas de trabalho para orientar esses alunos no seu processo de 

aprendizagem. 

Ao ingressar no curso de Mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade de 

Mogi das Cruzes, manifestou seu interesse em desenvolver ferramentas pedagógicas 

com apoio de recursos tecnológicos para auxiliar os alunos com dificuldades de 

aprendizagem, focando no uso de jogos computadorizados educacionais.  

Isso o levou a uma imersão no tema da pesquisa sobre disgrafia. Participou de   

diversos cursos sobre o tema para um melhor conhecimento e esclarecimento sobre 

as necessidades das crianças com disgrafia e para descobrir uma maneira de como 

isso poderia ser aplicado em um jogo computadorizado. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Psicomotricista 

 

Declaro que fui convidado por um dos pesquisadores responsáveis a participar 

do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar 

na minimização do transtorno de expressão escrita” e esclarecido sobre o objetivo e 

metodologia aplicada para a realização da pesquisa. 

Entendi que o trabalho visa auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 
das crianças com dificuldades nesta área através de um software educativo em 
formato de ambiente virtual, que será executado através de um tablet e que aborda 
situações lúdicas nas quais capacidades de escrita são necessárias e que atendem 
aos interesses e preferências das crianças. 

Minha participação consiste em verificar se este ambiente virtual trabalha os 

aspectos de desenvolvimento da coordenação motora fina e visuomotora, domínio do 

gesto e da direção gráfica, eficiência da organização temporoespacial, da lateralidade 

e da direcionalidade. Minha avaliação será registrada com o auxílio de um 

questionário fornecido pelos pesquisadores, no qual os referidos aspectos de minha 

competência são abordados.  

Compreendi que o procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto 

e o meu nome não será divulgado. Além disso, minha participação é isenta de 

despesas e também receberei gratuitamente os resultados desta pesquisa. Não 

apresenta benefício direto para mim, mas, sim, para as crianças que o utilizarão o 

ambiente virtual. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 

qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura nesse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao patrocinador do 

estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 

divulgação dos mesmos, sempre preservando a minha privacidade. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma 

em minha posse. 

São Paulo, ________ de ________________________ de 2015. 

____________________________________________ 

 

Marcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável) 

Rua Eng. Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal – Mogi das Cruzes – SP 

Tel.: (11) 4798-7112 / 4617 
 

Isaías de Araújo Lima 
(Mestrando) 

Rua Paulino de Brito, 189 casa 9 
Jardim Brasil – São Paulo – SP 

Tel.: (11) 97375-3671 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911 / Tel.: 4798-7085 
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ESCLARECIDO: PSICÓLOGO 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Psicólogo 

 

Declaro que fui convidado por um dos pesquisadores responsáveis a participar 

do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar 

na minimização do transtorno de expressão escrita” e esclarecido sobre o objetivo e 

metodologia aplicada para a realização da pesquisa. 

Entendi que o trabalho visa auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 

das crianças com dificuldades nesta área através de um software educativo em 

formato de ambiente virtual, que será executado através de um tablet e que aborda 

situações lúdicas nas quais capacidades de escrita são necessárias e que atendem 

aos interesses e preferências das crianças. 

Minha participação consiste em verificar a existência de regras e limites, bem 

como se o ambiente virtual em formato de jogo coloca os jogadores diante de 

situações de ganhar ou perder. Observarei também se trabalha de forma positiva a 

frustação de perder, bem como se o fator motivacional implementado é capaz de 

manter a atenção e a concentração das crianças. Minha avaliação será registrada com 

o auxílio de um questionário fornecido pelos pesquisadores, no qual os referidos 

aspectos de minha competência são abordados. 

O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto e o meu nome 

não será divulgado. Além disso, minha participação é isenta de despesas e também 

receberei gratuitamente os resultados desta pesquisa. A pesquisa não apresenta 

benefício direto para mim, mas, sim, para as crianças que utilizarão o ambiente virtual. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 

qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura nesse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao patrocinador do 

estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 

divulgação dos mesmos, sempre preservando a minha privacidade. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma 

em minha posse. 

São Paulo, ________ de ________________________ de 2015. 

____________________________________________ 

Marcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável) 

Rua Eng. Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal – Mogi das Cruzes – SP 

Tel.: (11) 4798-7112 / 4617 
 

Isaías de Araújo Lima 
(Mestrando) 

Rua Paulino de Brito, 189 casa 9 
Jardim Brasil – São Paulo – SP 

Tel.: (11) 97375-3671 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911 / Tel.: 4798-7085 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO: EDUCADOR 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Educador 

Declaro que fui convidado por um dos pesquisadores responsáveis a participar 

do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar 

na minimização do transtorno de expressão escrita” e esclarecido sobre o objetivo e 

metodologia aplicada para a realização da pesquisa. 

Entendi que o trabalho visa auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 
das crianças com dificuldades nesta área através de um software educativo em 
formato de ambiente virtual, que será executado através de um tablet e que aborda 
situações lúdicas nas quais capacidades de escrita são necessárias e que atendem 
aos interesses e preferências das crianças. 

Minha participação consiste em verificar se os conteúdos educativos presentes 

neste ambiente virtual abrangem as capacidades linguísticas conforme critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. Analisarei se o ambiente 

virtual desenvolvido pode estimular uma relação entre o sistema simbólico e as grafias 

que representam os sons, as palavras e as frases. Analisarei também se os aspectos 

lúdicos implementados poderão auxiliar a aprendizagem da expressão escrita, 

estimulando o raciocínio lógico, a memória e a criatividade das crianças. Minha 

avaliação será registrada com o auxílio de um questionário fornecido pelos 

pesquisadores, no qual os referidos aspectos de minha competência são abordados. 

Compreendi que o procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto 

e o meu nome não será divulgado. Além disso, minha participação é isenta de 

despesas e também receberei gratuitamente os resultados desta pesquisa. A 

pesquisa não apresenta benefício direto para mim, mas, sim, para as crianças que 

utilizarão o ambiente virtual. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 

qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura nesse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao patrocinador do 

estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 

divulgação dos mesmos, sempre preservando a minha privacidade. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma 

em minha posse. 

São Paulo, ________ de ________________________ de 2015. 

____________________________________________ 

Marcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável) 

Rua Eng. Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal – Mogi das Cruzes – SP 

Tel.: (11) 4798-7112 / 4617 
 

Isaías de Araújo Lima 
(Mestrando) 

Rua Paulino de Brito, 189 casa 9 
Jardim Brasil – São Paulo – SP 

Tel.: (11) 97375-3671 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911 / Tel.: 4798-7085 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO: VOLUNTÁRIOS 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Voluntários 

Declaro que fui convidado por um dos pesquisadores responsáveis a participar 

do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar 

na minimização do transtorno de expressão escrita” e esclarecido sobre o objetivo e 

metodologia aplicada para a realização da pesquisa. 

Entendi que o trabalho visa auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 

das crianças com dificuldades nesta área através de um software educativo em 

formato de ambiente virtual, que será executado através de um tablet e que aborda 

situações lúdicas nas quais capacidades de escrita são necessárias e que atendem 

aos interesses e preferências das crianças. 

Minha participação consiste em utilizar o ambiente virtual desenvolvido a fim de 

testar usabilidade, jogabilidade, navegabilidade e interação, bem como os recursos 

visuais e sonoros utilizados. Minha avaliação será registrada com o auxílio de um 

questionário fornecido pelos pesquisadores, no qual os referidos aspectos de minha 

competência são abordados.  

Compreendi que o procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto 

e o meu nome não será divulgado. Além disso, minha participação é isenta de 

despesas e também receberei gratuitamente os resultados desta pesquisa. A 

pesquisa não apresenta benefício direto para mim, mas, sim, para as crianças que 

utilizarão o ambiente virtual. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 

qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura nesse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao patrocinador do 

estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 

divulgação dos mesmos, sempre preservando a minha privacidade. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma 

em minha posse. 

 

São Paulo, ________ de ________________________ de 2015. 

____________________________________________ 

 

Marcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável) 

Rua Eng. Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal – Mogi das Cruzes – SP 

Tel.: (11) 4798-7112 / 4617 
 

Isaías de Araújo Lima 
(Mestrando) 

Rua Paulino de Brito, 189 casa 9 
Jardim Brasil – São Paulo – SP 

Tel.: (11) 97375-3671 
 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911 / Tel.: 4798-7085 
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APÊNDICE F – FICHA DE AVALIAÇÃO  

PSICOMOTRICISTA 
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FICHA DE AVALIAÇÃO – PSICOMOTRICISTA 

 

 

Nome  

 

Especialidade  Experiência (anos)  

 

Ao acompanhar a execução do jogo “Quinzinho em Torre de Pedra”, observou-se: 

1. As atividades desenvolvem a coordenação motora fina? Sim  Não  

 
Comentários:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. As atividades desenvolvem a coordenação visuomotora? Sim  Não  

 
Comentários:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Estimula o domínio do gesto e da direção gráfica? Sim  Não  

 
Comentários:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4. Promove eficiência da organização temporoespacial, 
lateralidade e da direcionalidade? 

Sim  Não  

 
Comentários:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Comentários adicionais ou sugestões: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Local  Data  

 

Assinatura  
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APÊNDICE G – FICHA DE AVALIAÇÃO  

PSICÓLOGO 
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FICHA DE AVALIAÇÃO – PSICÓLOGO 

 

 

Nome  

 

Especialidade  Experiência (anos)  

 

Ao acompanhar a execução do jogo “Quinzinho em Torre de Pedra”, observou-se: 

1. Existência de regras e de limites? Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2. Coloca os jogadores diante de situações de ganhar ou 
perder? 

Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Trabalha de forma positiva a frustração do perder? Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Comentários adicionais ou sugestões: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Local  Data  

 

Assinatura  

Fonte:  adaptado de  Lima (2010) 
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EDUCADOR 
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FICHA DE AVALIAÇÃO – EDUCADOR 

 

Nome  

 

Especialidade  Experiência (anos)  

 

Ao acompanhar a execução do jogo “Quinzinho em Torre de Pedra”, observou-se: 

1. Os conteúdos educativos presentes neste ambiente virtual 
abrangem capacidades linguísticas conforme critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC? 

Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2. Estimula uma relação entre o sistema simbólico e as grafias, 
que representam os sons, as palavras e frases? 

Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. O lúdico implementado poderá auxiliar na aprendizagem? Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
4. O ambiente poderá estimular o raciocínio lógico, a memória 
e a criatividade? 

Sim  Não  

 
Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Comentários adicionais ou sugestões: 

__________________________________________________________________________ 

 

Local  Data  

 

Assinatura  

Fonte:  adaptado de  Lima (2010) 
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APÊNDICE I – FICHA DE AVALIAÇÃO  

VOLUNTÁRIOS 
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FICHA DE AVALIAÇÃO – VOLUNTÁRIO 

 

Nome  

 

Idade (ano)  Sexo M  F  

 

1. Você gosta de jogar  Sim  Não  

Em caso afirmativo, qual é gênero do jogo? ______________________________________ 

2. Com qual frequência você utiliza jogos em dispositivos móveis (tablet ou smartphone)? 

Nunca  
Rara-
mente 

 Ás vezes  Sempre  
Todos 
os dias 

 

 

3. Como você considera a história do jogo? 

Muito 
Fraca 

 Fraca  Regular  Boa  
Muito 
boa 

 

 

4. O jogo é divertido? 

Nada   Pouco   Divertido  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

5. Em relação à dificuldade, como você considera o jogo? 

Muito 
Fácil 

 Fácil  Normal  Difícil  
Muito 
Difícil 

 

 

6. Você conseguiu acionar todas as funções do jogo? Sim  Não  

Comentários: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Como foi o acesso às funções do jogo através do touchscreen? 

Muito 
Fácil 

 Fácil  Normal  Difícil  
Muito 
Difícil 

 

 

8. A interface gráfica implementada é parecida com a dos jogos de entretenimento que você 
já utilizou? 

Nada  Pouco  Parecida  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

9. Você se defrontou com missões/desafios ao jogar? Sim  Não  

 

10. Você gostou das missões/desafios que encontrou no jogo? 

Nada  Pouco  Gostei  Muito  
Extrema-

mente 
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11. O roteiro, o cenário, as personagens e os objetos são atrativos? 

Nada  Pouco  Atrativo  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

12. A jogabilidade e/ou usabilidade é similar com a dos jogos de 
entretenimento que você já utilizou? 

Sim  Não  

 

13. As cores utilizadas auxiliaram na retenção da sua atenção e na sua imersão dentro do 
jogo? 

Nada  Pouco  Normal  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

14. Os sons utilizados auxiliaram na retenção da sua atenção e na sua imersão dentro do 
jogo? 

Nada  Pouco  Normal  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

15. Os personagens são agradáveis? 

Nada  Pouco  Normal  Muito  
Extrema-

mente 
 

 

16. Você considera que devam ser feitas alterações para tornar o jogo mais atrativo? Quais? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Observações finais: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Local  Data  

 

Assinatura  

Fonte:  adaptado de  Lima (2010) 
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APÊNDICE J – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO: RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Responsável pela criança 

 

Declaro que fui convidado por um dos pesquisadores responsáveis a participar 

do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar 

na minimização do transtorno de expressão escrita” e esclarecido sobre o objetivo e 

metodologia aplicada para a realização da pesquisa. 

Entendi que o trabalho visa auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 
das crianças com dificuldades nesta área através de um software educativo em 
formato de ambiente virtual, que será executado através de um tablet e que aborda 
situações lúdicas nas quais capacidades de escrita são necessárias e que atendem 
aos interesses e preferências das crianças. 

Estou ciente de que a criança participante, pela qual me responsabilizo, utilizará 
o software com fim educativo. Sei também que ela será observada durante a execução 
deste software e que suas verbalizações e comportamentos serão registrados durante 
e depois de interagir com as situações lúdicas educativas que abrangem as 
capacidades de escrita. 

Compreendi que o procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto 

e o meu nome não será divulgado. Além disso, minha participação é isenta de 

despesas e também receberei gratuitamente os resultados desta pesquisa, que não 

apresenta benefício direto para mim, mas, sim, para as crianças que utilizarão o 

ambiente virtual, incluindo a criança sob minha responsabilidade. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 
qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura nesse Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao patrocinador do 
estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a minha privacidade. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma 
em minha posse. 

São Paulo, ________ de ________________________ de 2015. 

____________________________________________ 

 

Marcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável) 

Rua Eng. Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal – Mogi das Cruzes – SP 

Tel.: (11) 4798-7112 / 4617 
 

Isaías de Araújo Lima 
(Mestrando) 

Rua Paulino de Brito, 189 casa 9 
Jardim Brasil – São Paulo – SP 

Tel.: (11) 97375-3671 
 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911 / Tel.: 4798-7085 
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APÊNDICE K – TERMO DE ASSENTIMENTO 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 
(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa de mestrado intitulada 

Desenvolvimento de ambiente virtual para auxiliar na minimização do transtorno 

de expressão escrita sob minha responsabilidade e da orientadora Professora 

Marcia Aparecida Silva Bissaco. 

Esta pesquisa tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento da expressão de escrita 

de crianças com dificuldades nesta área através do uso do software educativo 

“Quinzinho em Torre de Pedra”, que foi desenvolvido por mim, Isaías Lima de Araújo, 

procurando atender aos interesses e preferências das crianças. Este software foi 

desenvolvido em formato de ambiente virtual, no qual foram abrangidas as 

capacidades de escrita e também situações lúdicas e demais características 

encontradas em jogos computadorizados.  

Para a realização deste trabalho você utilizará o software educativo desenvolvido 

através de um tablet, durante 5-8 semanas, duas vezes por semana, de 30 minutos 

cada sessão. Seu comportamento durante e após o uso deste software será anotado. 

Será observado e anotado apenas se você: 1) se distraiu com estímulos fora do 

software, tais como ruídos e sons diversos; 2) não quis parar de jogar; 3) pediu 

extensão do período de tempo estabelecido; 4) quis jogar novamente; 5) apresentou 

dificuldade para iniciar o jogo; 6) verbalizou positivamente sobre o jogo; 7) demonstrou 

interesse pelas atividades interativas implementadas no jogo; 8) solicitou ajuda e 9) 

aprendeu a usar os controles com facilidade. Você também realizará um teste de 

escrita de palavras isoladas sob a forma de ditado antes e após a última sessão de 

utilização do software. Esse teste é constituído por uma lista de 34 palavras, que 

obedecem a uma ordem crescente de dificuldade ortográfica. Para evitar dificuldades 

referentes à interpretação da palavra, cada uma delas apresenta-se em uma frase que 

explica seu conceito.  

Seu nome, assim como todos os dados que lhe identifiquem, serão mantidos sob sigilo 

absoluto, antes, durante e após o término do estudo. 

Quanto aos riscos e desconfortos, o procedimento não é invasivo, não causa dor ou 

desconforto previsível. 

Caso você venha a sentir algum desconforto físico ao utilizar o tablet ou psicológico 

(como ansiedade excessiva, por exemplo) comunique ao pesquisador para que sejam 

tomadas as devidas providências, que nesta pesquisa consiste em parar a execução 

do software. 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são o prazer de interagir 

com um software em formato de jogo e uma melhora na sua expressão escrita. 

Enquanto a pesquisa estiver sendo realizada, você tem os seguintes direitos:  a) 

garantia de esclarecimento e resposta ou esclarecimento a qualquer pergunta ou 

duvida que você tenha; b) liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, 
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mesmo que seu pai ou responsável tenha consentido sua participação, sem prejuízo 

para si ou para seu tratamento (se for o caso);  c) no casos de dúvidas você deverá 

falar com seus pais ou responsável, para que ele procure os pesquisadores ou o 

Comitê de Ética da Universidade de Mogi das Cruzes, para ajudar você com suas 

dúvidas (Marcia Aparecida Silva Bissaco: Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida 

Souza, 200, Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) - CEP 08780-911, Mogi das 

Cruzes – São Paulo, Tel. (11) 4798-7112, e-mail: marciab@umc.br; Isaias de 

Araújo Lima: (11) 97375-3671; Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UMC: Av. 

Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – Sala 21-21 - CEP 08780-911 

- Mogi das Cruzes - São Paulo -Tel./Fax: (11) 4798-7085; e-mail: cep@umc.br) 

 

 
Assentimento Livre e Esclarecido 
Eu  
 
___________________________________________________________________, 
após ter recebido todos os esclarecimentos e assinado o TCLE, confirmo que o (a) 
menor  
 
___________________________________________________________________, 
recebeu todos os esclarecimentos necessários, e concorda em participar desta 
pesquisa. Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas 
vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do pesquisador. 
 
___________________, ________________ 
Local, data 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura do responsável 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
 
 
 
 
Para menores de 18 anos a autorização é assinada pelo Pai ou responsável 
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APÊNDICE L – INSTRUMENTO PARA COLETA DE 

COMPORTAMENTOS 
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INSTRUMENTO PARA COLETA DE COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS 

 

 

 

Nome  

 

Idade (ano)  Escolaridade  

 

Possui dispositivo móvel (tablet ou smartphones) em casa? Sim  Não  

 

Costuma jogar em dispositivo móvel? Sim  Não  

 
 

Comportamentos No de crianças 

Distraíram-se com estímulos externos  

Não queriam parar de jogar  

Pediram extensão do período de tempo preestabelecido  

Quiseram jogar novamente  

Apresentaram dificuldades para iniciar o jogo  

Verbalizaram positivamente sobre o jogo  

Demonstraram interesse pelas atividades interativas  

Solicitaram ajuda  

Aprenderam a usar os controles com facilidade  

Fonte: adaptada de LIMA (2010). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


