
1 T́ıtulo

Desenvolvimento de um jogo educativo para alunos do ensino infantil utilizando a

ferramenta Stencyl.

2 Aptidão

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um jogo digital educativo que

possibilita ao usuário a aprendizagem de um determinado ramo de conhecimento. Neste

projeto, tem-se como proposta o desenvolvimento de um jogo para alunos do ensino infan-

til. Espera-se, com a utilização deste jogo, que o usuário tenha um aprendizado facilitado,

uma vez que terá capacidade de reconhecer sobre determinados problemas sociais englo-

bados no mesmo.

3 Descrição do Problema

De acordo com algumas pesquisas, como apresentado por Silva e Morais [2011], observa-

se que, o uso de jogos digitais educacionais tem se mostrado de grande relevância para

auxiliar no ensino/aprendizagem. Como exemplo, têm-se a utilização de jogos digitais

educacionais em salas de aula, onde os professores podem utilizar deste mecanismo para

apoio ao ensino. Em contrapartida, os alunos apresentam um maior interesse em relação

ao que é ensinado, uma vez que aprendem interagindo com os jogos e, em vezes, até

mesmo com os outros alunos. Com isso os professores buscam formas mais interativas de

chamar a atenção dos alunos tentando fazer com que suas aulas se tornem mais prazerosas

e produtivas.

De acordo com Sival e Morais[2011] a utilização de jogos educacionais em salas de aula

possibilitam os alunos a desenvolverem novas técnicas de aprendizagem. Deste modo, os

jogos digitais foram introduzidos na educação, uma vez que utilizam a interatividade dos

computadores que atualmente são muito utilizados pelos jovens, para facilitar a forma de

aprendizado do aluno tornando assim as aulas mais interativa e facilitando a comunicação

entre aluno e professor.

4 Fundamentação Teórica

Atualmente a sociedade tem evolúıdo consideravelmente, acarretando em várias mu-

danças, e grande parte dessas transformações tem acontecido, principalmente, pelo avanço

da tecnologia, o que acarreta em alterações significativas nas formas de convivência entre

o ser humano.
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As pessoas que tem acesso à computação, apresentam grande facilidade de aprendizado

no que diz respeito ao uso de computadores. Em relação aos jogos digitais, esse é um

conceito também bastante difundido entre este tipo de população. Nessa perspectiva,

Murcia [2005] ao abordar a questão da aprendizagem através de jogos, salienta que:

“O jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no estudo do ser humano.

É uma constante em todas as civilizações, esteve sempre unido à cultura dos povos, à sua

história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à ĺıngua, à literatura, aos costumes, à

guerra. O jogo serviu de v́ınculo entre povos, é um facilitador da comunicação entre os

seres humanos.”[MURCIA, 2005, p. 09].

Antes de iniciar o desenvolvimento de uma aplicação envolvendo jogos educacionais é

preciso observar se o mesmo agrade necessariamente dois públicos totalmente distintos,

sendo os educadores e alunos [ALVES, 2008]. Os educadores, dentre outros profissionais

envolvidos com a educação, tem como expectativa a contribuição do aplicativo de forma

positiva para o desenvolvimento dos objetivos do contexto educacional estabelecido por

eles. Em contrapartida, estão os alunos, os quais, de uma forma geral, procuram jogos

para se divertir, não visando totalmente o estilo educacional, uma vez que as pessoas que

utilizam jogos como entretenimento normalmente buscam por jogos com ótimas quali-

dades gráficas e efeitos sonoros diferenciados. Neste sentido, o principal desafio está em

desenvolver um jogo educativo que contemple a diversão e a aquisição de conhecimento,

pois muitas das vezes o jogador não se interessa pelos estilos próprios de cada jogo ou

aplicativo e, em vezes, os alunos não se interessam por aprender utilizando os métodos

tradicionais de ensino..

Apesar da grande aceitação dos jogos digitais pelos usuários, muitos deles, dispońıveis

no mercado, apresentam ótima qualidade gráfica, ótima jogabilidade, efeitos sonoros,

gráficos que atraem o interesse dos jovens e adolescentes, podem também entrar em desuso.

Com o tempo o jogo pode se tornar desinteressante e o usuário passa buscar por outros

jogos que são novidade no mercado. De acordo com Schell [2008], uma justificativa pelo

desuso pode estar no fato de alguns pode estar ocorrendo devido ao fato de alguns jogos

não apresentarem um balanceamento total em alguns requisitos[SCHELL, 2008]. Para

isso, deve-se observar algumas caracteŕısticas de suma importância no jogo e realizar um

equiĺıbrio entre as mesmas para seu desenvolvimento.

• Justiça: Tarefa complexa em relação a jogos assimétricos, cujo objetivo é realizar

combinações de diferentes possibilidades de uso e de recursos para poder atingir

o equiĺıbrio entre os jogadores, pois cada jogador terá que possuir caracteŕısticas

diferentes. Em relação aos jogos simétricos esse fundamento apresenta uma menor

complexidade de implementação, pois serão utilizados os mesmos recursos entre os

jogadores, por exemplo Xadrez.
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• Sucesso/Desafio: Quando falamos em jogos um dos pontos mais observados pelo

publico é o quão desafiador é o jogo, então devemos buscar um equiĺıbrio na difi-

culdade do game tentando fazer com que o mesmo seja desafiador o suficiente para

manter a atenção do jovem, mas não imposśıvel de ser jogado, e quando fizer um

jogo com grau de dificuldade menor, não torna-lo entediante.

• Escolhas Significativas: Tudo o que o jogador fizer durante o jogo deve sempre

ter impacto real no que irá acontecer nas próximas jogadas, ou seja, tudo que for

realizado no jogo deve ser de fato útil pra o que for feito em jogadas futuras.

• Habilidade/Sorte: Quando a sorte tem influência significativa na vitoria do jogador,

a habilidade do mesmo é praticamente anulada. Estes balanceamentos entre a sorte

e a habilidade podem variar dependendo da experiência no jogo, pois um jogador

casual pode preferir que a sorte defina sua vitória, já outro perfil de jogador pode

preferir que a vitória seja definida unicamente por sua habilidade.

• Cabeça/Mãos: O desenvolvedor deve observar a quantidade de movimentos que

devem estar presentes em cada desafio passados ao jogador (apertar botões com

agilidade, por exemplo), ou a quantidade de atividades que devem levar o jogador

a pensar.

• Competição/Cooperação: Os jogos podem criar sua experiência por meio de com-

petição, cooperação ou da combinação de ambos. Cabe ao designer definir qual o

mais adequado, se for posśıvel uma boa opção é trabalhar a competição por meio

da colaboração e cooperação, ou seja, para que o jogador obtenha sucesso precisa

necessariamente colaborar e cooperar com os demais jogadores.

• Curto/Longo: O tempo de duração de um jogo depende dos requisitos que o de-

signer do mesmo deseja. Um jogo longo não necessariamente é bom, pois pode

ficar entediante, já um jogo curto demais pode não dar oportunidade de o jogador

desenvolver estratégias significativas.

• Recompensas: As recompensas devem ser distribúıdas de forma balanceada e podem

ser, por exemplo: em forma de elogio, ganho de recursos que possam ajudar durante

o restante do jogo, ganho de tempo, ficar mais poderoso.

• Punição: Punições são essenciais nos jogos, porem também deve ser de forma balan-

ceada, pois punições excessivas podem trazer experiências frustrantes aos jogadores,

já em medidas certas valorizam elementos do jogo e criam riscos que podem ser

prazerosos aos usuários do game.
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• Liberdade/Experiência Controlada: Este balanceamento diz respeito a que decisões

o jogador pode e/ou deve tomar ou não. Como o objetivo maior do jogo é a diversão,

decisões entediantes podem ser cortadas, cabe ao desenvolvedor definir quais são

dependendo da particularidade de cada jogo.

• Simples/Complexo: O designer do jogo deve definir quais os elementos do jogo de-

vem ser simples e quais devem ser complexos, onde o principal objetivo e não tornar

a experiência em algo frustrante, ou seja, tornar o game numa experiência prazerosa

ao seu usuário, uma das técnicas envolvidas neste balanceamento e ir aumentando

a dificuldade de formar emergente para que o jogador vá se acostumando.

• Imaginação/Detalhe: A imaginação dos jogadores pode colaborar bastante para que

a experiência no game não seja frustrante, então cabe ao designer criar elementos em

seu jogo que atinjam diretamente a expectativa do jogador, ou seja, o desenvolvedor

do game deve colocar elementos que seja próximo àquilo que é esperado pelo jogador.

Dada esta classificação, considera-se, através deste estudo, que quando o jogo apresenta

todas essas caracteŕısticas, ou a maioria delas, o mesmo terá chance de ser um jogo

de destaque entre os usuários, Tal justificativa dá-se uma vez que o grande desafio na

utilização dos jogos como meio educacional é despertar o interesse do usuário, neste caso

os alunos, ou seja, prover meios que despertem o interesse dos alunos a quererem utilizar

o jogo e tirar experiências produtivas do mesmo.

Partindo da produção dos jogos o que diz respeito à ferramenta Stencyl1 que utiliza a

linguagem de programação ActionScript 3, escolhida como ambiente de desenvolvimento

do jogo educativo, produto final deste projeto. Pode-se destacar que esta ferramenta de

desenvolvimento tem como objetivo a criação de jogos em flash, em seu ambiente pro-

gramação visual e um software Open Source, porém para alguns requisitos como desen-

volvimento de software 3D e para dispositivos moveis a ferramenta é paga. A ferramenta

é considerada como de fácil utilização, podendo ter como desenvolvedor um indiv́ıduo

experiente ou não, pois não possui a necessidade de se aprender novas linguagens de

programação uma vez que se tem domı́nio da lógica.

5 Objetivos

Este projeto tem como objetivos principais:

• Estudo sobre jogos educativos e sua contribuição no meio educacional;

• Estudo sobre os passos envolvidos no desenvolvimento de jogos computacionais;

1link para download: http://www.stencyl.com/stencyl/get/
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• Implementação de um jogo educativo para alunos do ensino infantil, através das

técnicas de programação fornecidas pela ferramenta de criação de jogos em flash

adotada, Stencyl;

• Avaliação do desempenho da aplicação desenvolvida, por parte de alguma instituição

de ensino, com o objetivo de coletar dados relacionados a contribuição ao processo

de ensino e aprendizado dos alunos referente ao domı́nio abordado pelo jogo.

6 Resultados Esperados

Entre os resultados esperados ao fim desse projeto destaca-se:

• Aquisição de conhecimentos em certas áreas da informática na educação, principal-

mente no que diz respeito à criação de jogos educacionais digitais como mecanismo

facilitador do aprendizado nas instituições educacionais;

• Capacidade para o desenvolvimento de jogos educacionais digitais que obedeçam

aos padrões pedagógicos e de qualidade de software exigidos;

• Aquisição de conhecimento a cerca das vantagens oferecidas pela tecnologia usada

pela ferramenta Stencyl;

• Contribuição no processo de educação de alguma instituição educacional, proveni-

ente do uso da aplicação desenvolvida neste projeto;

• Desenvolvimento de artigos cient́ıficos, relacionado ao jogo desenvolvido, bem como

os resultados alcançados.

7 Descrição de Produtos

7.1 Produtos de PFC 1

Como produto de PFC 1 será apresentado um seminário junto à comunidade acadêmica.

7.2 Produtos de PFC 2

A composição deste produto envolverá a monografia redigida com base nos estudos re-

alizados para o desenvolvimento do projeto à aplicação de software decorrente da execução

que consiste na criação de um jogo educativo computadorizado implementado através da

utilização ferramenta de desenvolvimento Stencyl, também comparo o produto de PFC 2

a monografia desenvolvida
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8 Metodologia

A metodologia utilizada para realização da aplicação visa os aspectos relativos a apren-

dizagem, levando em consideração pontos que englobam as pesquisas teóricas aplicadas no

desenvolvimento de jogos computadorizados, com vistas a despertar um maior interesse

dos alunos na sala de aula e assim contribuir para uma maior aprendizagem.

I) Levantamento do material bibliográfico. Momento em que o pesquisador entra

em contato com o conteúdo teórico e materiais de apoio tais como artigos, sites es-

pecializados e aplicações já desenvolvidas na área abordada, etc. Este levantamento

será utilizado durante todo processo de desenvolvimento da aplicação.

II) Estudo sobre o que são jogos educativos. Busca-se compreender o porque de uti-

lizar jogos educativos como forma de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino.

III) Estudo sobre objetivos para criação de jogos educativos digitais. Necessita-

se de uma maior entendimento sobre os padrões adotados nas instituições de ensino

para criar uma aplicação que seja de fato eficiente.

IV) Estudo sobre software utilizado para o desenvolvimento da aplicação, Stencyl.

Consiste na maior compreensão do funcionamento da ferramenta, e na aquisição de

conhecimentos sobre a linguagem ActionScript 3, utilizada para o desenvolvimento

de jogos.

V) Treinamento e Peŕıodo de testes da ferramenta Stencyl. Familiarização com

o ambiente da ferramenta Stencyl e seus objetivos de uso, a fim de descobrir os

recursos dispońıveis pela mesma, para o desenvolvimento do jogo.

VI) Criação, Implementação e teste de funcionamento da aplicação. Esta etapa

consiste no desenvolvimento e implementação do jogo educativo e na realização dos

testes finais da aplicação.

VII) Aplicação do jogo na instituição de ensino. Consiste em levar o jogo educa-

tivo a instituições de ensino com finalidade de viabilizar o emprego da aplicação

desenvolvida. E observar se o mesmo segue os padrões adotados pela instituição, ou

seja, obedece os recursos pedagógicos referente a disciplina abordada.

VIII) Desenvolvimento de estudo de casos. Momento em que será especificado os

resultados obtidos na aplicação do jogo na instituição.

IX) Elaboração do produto de PFC 1. Consiste na elaboração final do produto de

PFC 1.
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X) Elaboração do produto PFC 2. Consiste na elaboração final do produto de PFC

2.

XI) Elaboração da monografia. Esta etapa compreende o desenvolvimento, redação

e entrega da monografia.

9 Cronograma

Ano 2013/2014

Mês 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Levantamento de material teórico.
√ √ √ √ √ √

Estudo sobre o que são jogos educativos.
√ √ √ √ √

Estudo sobre objetivos para criação de jogos educativos

digitais.

√ √ √ √ √

Estudo sobre software utilizado para o desenvolvimento da

aplicação, Stencyl.

√ √ √

Treinamento e Peŕıodo de testes da ferramenta Stencyl.
√ √ √ √ √

Criação, Implementação e teste de funcionamento da

aplicação.

√ √

Aplicação do jogo na instituição de ensino.
√

Desenvolvimento de estudo de casos.
√

Elaboração do produto de PFC 1.
√ √

Elaboração do produto PFC 2.
√ √ √ √ √

Elaboração da monografia.
√ √ √ √ √ √
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