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RESUMO 

 

 

Este trabalho parte de uma inquietação pessoal e busca identificar a importância e 

as contribuições do uso dos jogos didáticos online em aulas de Português para 

alunos do ensino fundamental do 5º ao 9º ano. Assim, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, pode-se entender o surgimento dos jogos, suas características e como 

estes se classificam; como utilizar jogos pedagógicos no ensino de Língua 

Portuguesa e os jogos educativos online. Desta maneira, este projeto contribui para 

reconhecer a importância da utilização dos jogos como recurso didático na 

construção do conhecimento bem como suas contribuições que possibilitam revisão 

de conteúdo trabalhado (feedback), construir conhecimento além de desenvolver 

estratégias de leitura, etc., resultando, assim, na formação de pessoas mais 

conscientes de seu papel na sociedade.  

 
Palavras-chave: Jogos educativos, Inovações educacionais, Língua portuguesa – 
Estudo e ensino, Jogos por computador. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper begins with a personal urge and it seeks to identify the importance and 

contributions of the use of online educational games in Portuguese classes for 

elementary school students from 5th to 9th grade. Thus, through a literature review, it 

was possible to understand the emergence of the games, as well as their 

characteristics and how they are classified; how to use educational games in the 

teaching of Portuguese language and educational online games. In this way, this 

project contributes to recognize the importance of the use of games as didactic 

resources in knowledge building as well as theirs contributions that enable content 

review (feedback), to build knowledge desides developing reading strategies, etc., 

thus resulting in the formation of people that are more aware of their role in society.  

 

 

Keywords: Educational games, Educational Innovations, Portuguese language - 

Study and teaching computer games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leitura e a escrita são processos comuns aos seres humanos desde muito tempo, 

apesar de terem sido durante alguns séculos proibidos para uns (caso das mulheres) e 

liberados para outros (como é o caso da nobreza). Depois da invenção das escolas, 

passou-se a ter a preocupação em ensinar com eficiência a ler e a escrever, tarefa não 

tão simples, pois até hoje estudiosos e professores procuram esta tão sonhada fórmula 

para orientar bem o ensino de uma leitura crítica e uma escrita significativa. E, antes de 

qualquer sugestão metodológica, é preciso conceituar, em cada momento da reflexão, 

leitura, escrita e ortografia sem trair a concepção dos autores estudados. 

 

A leitura é um dos problemas mais preocupantes para os professores de Língua 

Portuguesa, já que os alunos, a cada dia, criam certa aversão à leitura. 

 

Geraldi afirma que “[...] a leitura é um processo de interlocução entre leitor / autor 

mediado pelo texto. Encontro com o autor, ausente, que se dá pela sua palavra escrita” 

(1999, p. 91), ou seja, ler é interpretar e compreender o que o autor quer transmitir 

tanto nas linhas como nas entrelinhas. 

 

Para Smith: “O entendimento ou compreensão é a base da leitura e do aprendizado desta. (...) 

Aprendemos a ler, e aprendemos através da leitura, acrescentado coisas àquilo que já 

sabemos” (2003, p. 21). 

 

Baseada nas ideias de Smith pode-se dizer que a leitura é uma atividade muito mais 

complexa do que a simples interpretação dos símbolos gráficos e de códigos, requer 

que o indivíduo seja capaz de interpretar o material lido, comparando-o à sua bagagem 

pessoal, ou seja, requer que o indivíduo mantenha um comportamento ativo diante da 

leitura. Para que isso aconteça, é necessário que haja maturidade para a compreensão 

do material lido, se não tudo cairá no esquecimento ou ficará armazenado na memória 

sem uso, até que se tenham condições cognitivas para utilizar. 
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Sabe-se que não é tão fácil de resolver o problema da dificuldade na leitura. Um dos 

primeiros passos para um bom desenvolvimento da leitura é acabar com o pensamento 

de muitos educadores de que leitura é uma forma de castigo, tirando a ideia lúdica do 

ato de ler, como mostra Geraldi. 

 

A fruição, o prazer, estão excluídos (...). A escola, reproduzindo o sistema e 
preparando para ele, exclui qualquer atividade não rendosa: lê-se um romance 
para preencher uma famigerada ficha de leitura, para se fazer uma prova ou até 
mesmo para se ver livre da recuperação (1999, p. 97). 

 

Deve-se entender que a leitura não deve ser uma apologia da dureza, da 

insensibilidade, da frieza, repressão e do medo. Esses atos podem transformar-se em 

efeitos colaterais catastróficos. 

 

Este trabalho decorre da verificação, de que, a maioria dos professores de português 

ainda não utiliza os jogos didáticos como aliados na sala de aula, e a escola não pode 

estar alheia às tecnologias emergentes, deve sim, integrá-las ao seu cotidiano. Os 

jogos didáticos proporcionam interatividade, o que torna o processo de 

ensinoaprendizagem mais eficiente, atrativo e significativo. 

 

Os jogos, tidos como anteriores até mesmo à cultura e inerentes ao ser humano, são 

comprovadamente eficientes e essenciais nos processos educativos e de 

desenvolvimento do ser humano. 

 

Percebe-se que o aluno do século XXI exige aulas dinâmicas e diferenciadas, que 

proporcionem prazer, e como alternativa serão apresentadas algumas contribuições do 

uso dos jogos didáticos. 

 

Sabe-se que atividades inovadoras, por meio do uso do computador, promovem o 

interesse e a motivação que, por sua vez, aumentam a atenção do aluno e criam a 

sensação de que aprender é divertido, proporcionando ao jogador desenvolver a 

capacidade de processar textos e fazer inferências nos diversos gêneros apresentados. 
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2 REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 O JOGO 

 
O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições mais 

rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram 

que os homens os iniciassem na atividade lúdica. (HUIZINGA, 2000, p. 03-04). 

 

Em Homo Ludens, Huizinga defende a ideia de que “o jogo é inerente ao ser humano”. 

É uma realidade originária que corresponde a uma das noções mais primitivas e 

profundamente enraizadas em toda a realidade humana. É a partir dele que nasce a 

cultura, e não o contrário, considerando que o jogo faz parte daquelas coisas que o 

homem partilha com o animal. A essência do jogo reside em sua intensidade, 

fascinação e capacidade de excitar, expressando-se por meio do ritmo e harmonia. 

 

Huizinga define os jogos por meio de três características principais. 

 

A primeira delas é que o jogo é uma atividade que exige liberdade; se sujeito a 

ordens, deixa de ser jogo, passando a ser, no máximo, uma imitação forçada. Então, 

ele deve ser uma atividade voluntária que exige liberdade e leva à libertação. Neste 

ponto, Huizinga se aproxima de Walter Benjamin que, em “A Criança, o Brinquedo e 

a Educação”, diz: 

 

Não se trata de uma regressão irresistível à vida infantil quando o adulto se vê 
tomado de tal ímpeto para brincar. Sem dúvida, brincar significa sempre 
libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si 
brincando, um pequeno mundo próprio; mas o adulto, que se vê acossado por 
uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos 
horrores do mundo através de uma realidade miniaturizada (BENJAMIN, 
1984, p.64). 

 

A segunda característica dos jogos se apresenta intimamente ligada à primeira que é a 

de que eles estão conscientemente fora do “mundo real”. Durante qualquer tipo de 

jogo, pode-se observar uma suspensão da vida cotidiana: trata-se de uma atividade 
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temporária, com finalidade independente desta vida “corrente” e se realiza tendo em 

vista uma satisfação que consiste nesta própria realização do jogo (MONTEIRO, 

2007). 

 

Quando o  a luno  b r inca , cria um “mundo” separado daquele em que vive, o que 

não diminui ou torna menos rica a imersão na brincadeira. Mesmo assim, 

completamente absorvidos por este mundo criado, o mundo cotidiano não é 

ignorado, é como se ele existisse numa dimensão paralela, a qual pode retornar a 

qualquer momento. Por este motivo, um jogo verdadeiro e espontâneo pode também 

ser extremamente sério (MONTEIRO, 2007). 

 

A terceira característica possui estreita relação com as anteriores: é o isolamento, a 

limitação: “dentro do círculo do jogo, muitas vezes as leis e costumes da vida cotidiana 

perdem valor, ali, o jogador é diferente e faz coisas diferentes” (MONTEIRO, 2007) 

"[...] poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não séria” e 

exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa 

e total” (HUIZINGA, 1993, p.16). 

 

Benjamin define também, como características do ludismo: ordem, tensão, movimento, 

mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo. Enquanto isso, propõe a ideia de que “O 

brinquedo fala para a criança a linguagem simples da pura materialidade, do puro 

prazer dos sentidos”  

 

De acordo com Vygotsky: 

 

O lúdico influencia enormemente a criança. É através do jogo que a criança 
pode aprender a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e 
autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e  
da concentração (1989). 

 

Segundo Piaget:  

 

Os jogos consistem num exercício das ações individuais já aprendidas gerando, 
ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre as 
ações. Portanto, os jogos têm dupla função: consolidar os esquemas já 
formados e dar prazer ou equilíbrio emocional à criança (1986, p. 117). 
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2.2 HISTÓRICO DOS JOGOS 

 

A origem dos jogos é desconhecida, entretanto, sabe-se que eles foram conservados, 

oralmente, de geração em geração. No Brasil, os jogos têm origem na mistura de três 

raças: a índia, a branca e a negra (MORATORI, 2003). 

 

Friedmann (1996) cita sete grandes correntes teóricas sobre o jogo, as quais podem 

ser vistas na tabela 1 a seguir:  

 

Quadro 1 - Correntes teóricas sobre jogos Friedmann (1996) 

Período Corrente Teórica Descrição Sumária 

Final do 
século XIX  

Estudos 
evolucionistas e 
desenvolvimentistas  

O jogo infantil era interpretado como a 
sobrevivência das atividades da sociedade adulta.  

Final do 
século XIX, 
começo do 
século XX  

Difusionismo e 
particularismo: 
preservação do jogo  

Nesta época, percebeu-se a necessidade de 
preservar os "costumes" infantis e conservar as 
condições lúdicas. O jogo era considerado uma 
característica universal de vários povos, devido à 
difusão do pensamento humano e 
conservadorismo das crianças.  

Décadas de 
20 a 50  

Análise do ponto de 
vista cultural e de 
personalidade: a 
projeção do jogo  

Neste período, ocorreram inúmeras inovações 
metodológicas para o estudo do jogo infantil, 
analisando-o em diversos contextos culturais. Tais 
estudos reconhecem que os jogos são geradores 
e expressam a personalidade e a cultura de um 
povo.  

Década de 
30 a 50  

Análise funcional: 
socialização do jogo  

Neste período, a ênfase foi dada ao estudo dos 
jogos adultos como mecanismo socializador.  

Começo da 
Década de 
50  

Análise estruturalista 
e cognitivista  

O jogo é visto como uma atividade que pode ser 
expressiva ou geradora de habilidades cognitivas. 
A teoria de Piaget merece destaque, uma vez que 
possibilita compreender a relação do jogo com a 
aprendizagem.  

Décadas de 
50 a 70  

Estudos de 
Comunicação  

Estuda-se a importância da comunicação no jogo.  

Década de 
70 em diante  

Análise ecológica, 
etológica e 
experimental: 
definição do jogo.  

Nesta teoria, foi dada ênfase ao uso de critérios 
ambientais observáveis e/ou comportamentais. 
Verificou-se, também, a grande influência dos 
fabricantes de brinquedos nas brincadeiras e 
jogos.  
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Segundo Vygotsky (1989), o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da 

criança. É por meio do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, 

adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração. 

Já na concepção piagetiana, os jogos consistem numa simples assimilação funcional, 

num exercício das ações individuais já aprendidas gerando, ainda, um sentimento de 

prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre as ações. Portanto, os jogos têm 

dupla função: consolidar os esquemas já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional 

à criança (MORATORI, 2003). 

 

Para Araújo (1992), desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental 

importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua 

volta, por meio de esforços físicos e mentais. 

 

Lopes (2002) salienta, também, os principais objetivos pedagógicos a serem 

trabalhados na criança. São eles: trabalhar a ansiedade, rever os limites, reduzir a 

descrença na autocapacidade de realização, diminuir a dependência (desenvolvimento 

da autonomia), aprimorar a coordenação motora, desenvolver a organização espacial, 

melhorar o controle segmentar, aumentar a atenção e a concentração, desenvolver 

antecipação e estratégia, ampliar o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade, 

perceber figura e fundo e trabalhar o jogo (ensinar a ganhar e perder). 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS 

  

Para ser considerado um jogo educativo, ele deve atender a certas características 

básicas. Estas foram descritas por vários autores. Aqui daremos ênfase às visões de 

Huizinga e Passerino. 

 

Segundo Huizinga (1971), as características fundamentais de um jogo são:  

 

  ser uma atividade livre;  

  não ser vida "corrente" nem vida "real", mas antes possibilitar uma 
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evasão para uma esfera temporária de atividade com orientação própria;  

  ser "jogado até o fim" dentro de certos limites de tempo e espaço, 

possuindo um caminho e um sentido próprios;  

  criar ordem e ser a ordem, uma vez que quando há a menor 

desobediência a esta, o jogo acaba. Todo jogador deve respeitar e 

observar as regras, caso contrário ele é excluído do jogo (apreensão das 

noções de limites);  

  permitir repetir tantas vezes quantas for necessário, dando assim 

oportunidade, em qualquer instante, de análise de resultados;  

  ser permanentemente dinâmico. 

 

Em uma abordagem mais psicocognitiva, Passerino (1998) descreve as seguintes 

características para os jogos:  

 

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

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

de alegria e distensão). 

  envolvimento emocional;  

  atmosfera de espontaneidade e criatividade;  

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

é, tem um caráter dinâmico;  

  possibilidade de repetição;  

  limitação do espaço: o espaço reservado, seja qual for a forma que 

assuma, é como um mundo temporário e fantástico;  

  existência de regras: cada jogo se processa de acordo com certas regras 

que determinam o que "vale" ou não dentro do mundo imaginário do jogo, o 

que auxilia no processo de integração social das crianças; estimulação da 

imaginação e autoafirmação e autonomia. 

 

Em um contexto geral, as abordagens de Huizinga e Passerino se complementam, 

identificando os principais fatores pertinentes ao estudo de jogos. 
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS  

 

Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com os diversos 

autores. Entretanto Piaget criou uma “classificação baseada na evolução das 

estruturas” (RIZZI; HAYDT, 1997), formulando três grandes categorias que 

correspondem às fases do desenvolvimento infantil. 

 
Piaget classificou os jogos de acordo com os três tipos de tipos de estrutura mental das 

crianças:  

 

 Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos aproximadamente): a 

criança brinca sozinha, sem utilização da noção de regras. 

 Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente): as 

crianças adquirem a noção da existência de regras e começam a jogar 

umas com as outras os jogos de faz-de-conta. 

 Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos aproximadamente): as 

crianças aprendem as regras e jogam em grupos. Esta é a fase dos jogos 

de regras como futebol, damas, etc. 

 

2.4.1 Jogos de exercício sensório-motor 
 

O ato de jogar é uma atividade natural no ser humano. Inicialmente, a atividade lúdica 

surge como uma série de exercícios motores simples. Sua finalidade é o próprio prazer 

do funcionamento. Estes exercícios consistem em repetição de gestos e movimentos 

simples como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr, etc. 

Embora esses jogos comecem na fase maternal e durem predominantemente até os 2 

anos, eles se mantêm durante toda a infância e até na fase adulta. Por exemplo, andar 

de bicicleta, moto ou carro (PIAGET apud, RIZZI; HAYDT, 1997). 

 

 

 



 
 

16 
 

 
 

2.4.2 Jogos simbólicos 
 

O jogo simbólico aparece predominantemente entre os 2 e 6 anos, na fase definida por 

Piaget de pré-operatória. A função desse tipo de atividade lúdica, de acordo com 

Piaget, "consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função 

dos desejos", ou seja, tem como função assimilar a realidade (PIAGET apud, RIZZI; 

HAYDT, 1997). 

 
A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio 

ambiente e assimilar, dessa maneira, a realidade, sendo uma maneira de se 

autoexpressar. Esses jogos de faz-de-conta possibilitam à criança a realização de 

sonhos e fantasias, revelação de conflitos, medos e angústias, aliviando tensões e 

frustrações (MORATORI, 2003). 

 
Entre os 7 e 11-12 anos, o simbolismo decai e começam a aparecer com mais 

frequência desenhos, trabalhos manuais, construções com materiais didáticos, 

representações teatrais, etc. Nesse campo, o computador pode se tornar uma 

ferramenta muito útil, quando bem utilizada. Piaget não considera este tipo de jogo 

como um segundo estágio e sim como uma etapa entre os jogos simbólicos e de 

regras. O próprio Piaget afirma:  

 
[...] é evidente que os jogos de construção não definem uma fase entre outras, 
mas ocupam, no segundo e, sobretudo no terceiro nível, uma posição situada à 
meio de caminho entre o jogo e o trabalho inteligente [...]" (PIAGET apud RIZZI; 
HAYDT, 1997, p.14). 

 

 

2.4.3 Jogos de regras 
 

O jogo de regras começa a se manifestar por volta dos cinco anos, desenvolve-se 

principalmente na fase dos sete aos 12 anos, conhecida como fase das operações 

concretas. Este tipo de jogo continua durante toda a vida do indivíduo por meio dos 

esportes, trabalho, baralho, RPG etc. 
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O que caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de leis imposto pelo 

grupo, sendo que seu descumprimento é, normalmente, penalizado, e uma forte 

competição entre os indivíduos. O jogo de regra pressupõe a existência de parceiros e 

um conjunto de obrigações (as regras), o que lhe confere um caráter eminentemente 

social (MORATORI, 2003). 

 
Este jogo aparece quando a criança abandona a fase egocêntrica possibilitando 

desenvolver os relacionamentos afetivossociais. (RIZZI; HAYDT, 1997). 

 

2.5 JOGOS EDUCATIVOS 

 

Para Fernandes: 

 

Os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do 
contexto de aprendizado. Um dos usos básico muito importante é a 
possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da 
motivação. (...) um método eficaz que possibilita uma prática significativa 
daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode 
ser empregado para proporcionar informações factuais e praticar habilidades, 
conferindo destreza e competência (1995, p. 02). 

 

Já para Moratori: 

 

O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois 
propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, 
linguística, social, moral e motora, além de contribuir para a construção da 
autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação das 
crianças e adolescentes (MORATORI, 2003, p.09). 

 

E para Rizzo: 

 
Não há momentos próprios para desenvolver a inteligência e outros 
(momentos) do aluno já estar inteligente. Sempre é possível progredir e 
aperfeiçoar-se. Os jogos devem estar presentes todos os dias na sala de aula 
(RIZZO, 1988, p.48). 

 

Ao optar por uma atividade lúdica, o educador deve ter objetivos bem definidos. Esta 

atividade pode ser realizada como forma de conhecer o grupo com o qual se trabalha 

ou pode ser utilizada para estimular o desenvolvimento de determinada área ou 

promover aprendizagens específicas (o jogo como instrumento de desafio cognitivo). 
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De acordo com seus objetivos, o educador deve (MORATORI, 2003):  

  propor regras em vez de impô-las, permitindo que o aluno elabore-as e 

tome decisões;  

  promover a troca de ideias para chegar a um acordo sobre as regras;  

  permitir julgar qual regra deve ser aplicada a cada situação;  

  motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e confiança;  

  contribuir para o desenvolvimento da autonomia. 

 

Um jogo, para ser útil no processo educacional, deve promover situações interessantes 

e desafiadoras para a resolução de problemas, permitindo aos aprendizes uma 

autoavaliação quanto aos seus desempenhos, além de fazer com que todos os 

jogadores participem ativamente de todas as etapas (MORATORI, 2003). 

 
A utilização deste primeiro critério exige do professor uma avaliação do grau de 

interesse de cada aluno. O segundo item está intrinsecamente ligado ao primeiro, pois 

implica na análise das possibilidades de eles avaliarem sozinhos, o resultado de suas 

ações; e o terceiro critério implica em saber a capacidade de envolvimento dos alunos 

no jogo. Esta participação deve ser contínua, de cada jogador, seja agindo, 

observando, seja pensando (MORATORI, 2003). 

 
De posse destes conhecimentos, cabe ao educador explorar e adaptar as situações 

cotidianas do educando às atividades escolares, mas, para isto, é de suma importância 

que domine as ideias e os processos que deseja trabalhar, a fim de que o aluno possa 

construir seu próprio conhecimento e, mais do que isto, tenha consciência de que os 

jogos e atividades que propuser são meios para atingir seus propósitos e não fins em si 

mesmo (MORATORI, 2003). 

 
Os objetivos indiretos que o jogo pode propiciar, segundo Passerino (1998), são: 

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

dimensões); coordenação motora visomanual (ampla e fina); percepção auditiva, 

percepção visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade, 
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complementação), raciocínio lógico-matemático, expressão linguística (oral e escrita), 

planejamento e organização. 

 
Se o ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala 
de aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais 
rico do que algumas informações que o aluno decora porque vão cair na prova 
(1998, p. 80). 

 

2.6 JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O uso dos jogos pedagógicos é um excelente recurso que pode ser  utilizado pelos 

professores no processo ensinoaprendizagem, pois eles contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual e social dos alunos. Podem ser trabalhados em todas as 

disciplinas, desde que sejam bem adaptados aos conteúdos e à faixa etária dos alunos. 

 
A prática de jogos só acontece de maneira eficiente quando o professor atua como 

orientador nesse processo e cria um ambiente estimulador, organizado e capaz de 

atingir os objetivos propostos pelo jogo. Assim sendo, o uso pedagógico de jogos, visa 

a favorecer a aprendizagem e contribuir na avaliação do aluno. 

 
Os professores têm consciência da importância do seu uso em sala de aula; porém há 

alguns pontos a considerar: têm dificuldades em criar novas formas lúdicas de ensinar 

– reproduzem geralmente os jogos mais comuns, existentes em livros didáticos; têm 

dificuldades em adaptar os jogos à sua clientela e às suas necessidades; ficam muito 

preocupados com a quantidade de conteúdos da Língua Portuguesa a serem 

trabalhados e não usufruem do quanto poderiam da prática de jogos pedagógicos no 

ensinoaprendizagem, no caso da Língua Portuguesa. 

 
Segundo Vygotsky (1989), a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de 

aprendizagem é ensinoaprendizagem, incluindo aquele que aprende aquele que ensina 

e a relação entre eles. Ele explica esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem 

por meio da zona de desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de 

desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” 

entre os problemas que uma criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento 
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real) e os que deverá resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no momento 

para, em seguida, chegar a dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento 

potencial). 

 

A zona de desenvolvimento proximal possibilita a interação entre sujeitos, permeada 

pela linguagem humana e pela linguagem da máquina, força o desempenho intelectual 

porque faz os sujeitos reconhecerem e coordenarem os conflitos gerados por uma 

situação problema, construindo um conhecimento novo a partir de seu nível de 

competência que se desenvolve sob a influência de um determinado contexto sócio-

histórico-cultural. Wallon também acredita que o processo de construção do 

conhecimento passa por conflitos, momentos de crises e rupturas (BASSO, 2000). 

 
A colaboração em um ambiente computacional torna-se visível e constante, vinda do 

ambiente livre e aberto ao diálogo, da troca de ideias, em que a fala tem papel 

fundamental na aplicação dos conteúdos. A interação entre o parceiro sentado ao lado, 

o computador, os conhecimentos, os professores que seguem o percurso da 

construção do conhecimento e até mesmo os outros colegas que, apesar de estarem 

envolvidos com sua procura, pesquisa, navegação, prestam atenção ao que acontece 

em sua volta, gera uma grande equipe que busca a produção do conhecimento 

constantemente. Por meio disso tudo, a criança ganhará mais confiança para produzir 

algo, criar mais livremente, sem medo dos erros que possa cometer, aumentando sua 

autoconfiança, sua autoestima, na aceitação de críticas, discussões de um trabalho 

feito pelos seus próprios pares (BASSO, 2000). 

 
As novas tecnologias não substituem o professor, mas modificam algumas de suas 

funções. O professor tem a função de estimulador da curiosidade do aluno por 

conhecer, pesquisar e buscar informações. Ele coordena o processo de apresentação 

dos resultados pelos alunos, questionando os dados apresentados, contextualizando os 

resultados, adaptando-os para a realidade dos alunos (BASSO, 2000). 

 
O uso da Internet, ou seja, o hiperespaço é caracterizado como uma forma de 

comunicação que propicia a formação de um contexto coletivizado, resultado da 

interação entre participantes. Conectar-se é sinônimo de interagir e compartilhar no 
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coletivo. A navegação em sites transforma-se num jogo discursivo em que significados, 

comportamentos e conhecimentos são criticados, negociados e redefinidos. Este jogo 

comunicativo tende a reverter o “monopólio” da fala do professor em sala de aula 

(BASSO, 2000). 

 

2.7 EXEMPLOS DE JOGOS QUE PODEM SER UTILIZADOS ONLINE 

 

Na utilização de jogos para alcançar o letramento, deve-se explorar os significados dos 

jogos, tanto os lógicos como os afetivos, e integrá-los com outras formas de atividade 

simbólica, principalmente a linguagem oral. 

 
Existem inúmeros jogos que podem ser usados para trabalhar a linguagem, como o 

jogo da forca, palavras cruzadas, bingo etc. Outros trazem informações sobre diversos 

temas e há ainda uma variedade de jogos que exigem estratégia, domínio espacial, 

verificação de hipóteses e tomadas de decisões. 

 
O trabalho com jogos, assim como qualquer atividade pedagógica, requer uma 

organização prévia: definir o objetivo ou a finalidade da utilização do jogo é 

fundamental para direcionar, dar significados às atividades e favorecer a 

aprendizagem, no caso, o letramento. 

 
No mercado, existem vários sites que disponibilizam jogos gratuitos online para o 

ensino da Língua Portuguesa. Entre estes, podemos citar os sites: 

 

Só Português”1 – site que apresenta várias formas descontraídas e prazerosas de 

estimular a leitura, bem como a aprendizagem da Língua Portuguesa dividida por 

assuntos. Nele, o aluno pode treinar, entre outros conhecimentos, os de Língua 

Portuguesa de uma forma descontraída e divertida. Pode repetir os exercícios quantas 

vezes quiser sem usar papel e lápis (observa-se o cuidado em preservar o meio 

ambiente). Clicando em cada um dos separadores na barra de navegação, o aprendiz 

                                            
1
 Acesso: http://www.soportugues.com.br/secoes/jogos.php 
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pode ver os jogos organizados por assunto, ou por tipo de jogo, e ainda alguns 

passatempos que não estão diretamente relacionados com a Língua Portuguesa. 

 

Os conteúdos deste site são destinados ao ensino de Português e tanto aluno como 

professor podem se cadastrar gratuitamente e receber atualizações sempre. 

 

Figura 1 – Site Só Português – Fonte: www.soportugues.com.br 

 
 

Cambitolândia – este portal traz mais de 450 páginas de conteúdo didático, jogos, 

artes e brincadeiras, tudo ambientado em uma comunidade de baixa renda. Os jogos 

disponíveis exploram diferentes áreas de conhecimento, que passam pelo linguístico, 

geográfico, musical, entre outros. 

 

 

Figura 2 – Cambitolândia - Fonte:www.cambito.com.br 

 

http://www.soportugues.com.br/
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A seguir, serão analisados alguns jogos, selecionados dos sites citados, que podem 

servir de apoio à aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

Combinando letras – este jogo tem o objetivo de permitir a escrita de novas palavras 

e, para isso, o aluno deverá considerar verbos no infinitivo; para os substantivos, 

considerar apenas o singular, e claro, não se esquecer de colocar os acentos 

necessários, para realizar o exercício proposto.  

 

Este jogo tem algumas características que o transformam num jogo didático: as 

palavras têm que ser escritas de forma correta, isto é, seguem as regras de acentuação 

e ortografia em vigor (préacordo ortográfico); para cada palavra é dada uma curta 

definição, o que pode contribuir para um melhor conhecimento e eventual alargamento 

do vocabulário dos jogadores. 

 

 
Figura 3 – Combinando Letra – Fonte: www.soportugues.com.br 

 

Jogo dos Advérbios - Esse game é um teste para saber se a criança sabe classificar 

os advérbios apresentados de acordo com a classe a que eles pertencem. Os 

advérbios são: afirmação, modo, tempo, negação, lugar, dúvida e intensidade. A 

criança pode avançar de etapa. Se a criança errar, terá que continuar até que a 

mensagem apareça como correta. Ela terá que fazer o possível para não errar, pois 

terá poucas chances para escolher uma nova opção, e isso poderá impedir que avance 

http://ultradownloads.uol.com.br/jogo-online/Raciocinio/Jogo-dos-Adverbios/
http://ultradownloads.uol.com.br/jogo-online/Raciocinio/Jogo-dos-Adverbios/
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para a próxima etapa e que o desafio seja completado. É um game educativo e muito 

divertido em que a criança aprende brincando. 

 

Este jogo permite ao professor trabalhar as regras gramaticais o conhecimento sobre 

advérbios. 

 

Figura 4 – Jogo dos Advérbios - Fonte: www.soportugues.com.br 

 

Jogo dos Substantivos – este jogo tem como objetivo testar seus conhecimentos a 

respeito de substantivos. Cada classificação de substantivos é representada por uma 

figura. Com o mouse, clique, segure e arraste a figura escolhida (para classificar as 

palavras sugeridas) para dentro da figura com indicação “Arraste Aqui”. Após, clique no 

botão conferir para saber se você acertou. 

 

Este jogo possui também carater pedagógico e ajuda os alunos a fixarem a 

classificação dos substantivos e a adquirir vocabulário. 
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Figura 5 – Jogo dos Substantivos - Fonte: www.soportugues.com.br 

 
Descubra as Erradas - neste jogo, o aluno deve descobrir quais palavras não estão 

escritas de acordo com a grafia correta, e marcar com um clique estas palavras. Depois 

de escolhidas as palavras, ele deve clicar em conferir para verificar o resultado. 

 

Este jogo permite a fixação das regras de ortografia e o aumento do vocabulário dos 

alunos. 

 

 

Figura 6 – Descubra as Erradas - Fonte: www.soportugues.com.b 

 

http://www.soportugues.com.br/
http://www.soportugues.com.b/
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Caça Palavras – este jogo tem como objetivo encontrar palavras escondidas em um 

quadro de letras misturadas. O jogador deve formar a palavra antes do final do quadro. 

 

Este jogo instiga a curiosidade dos alunos, ajuda no poder de concentração e colabora 

no aumento de seu vocabulário, bem como na fixação das regras gramaticais. 

 

Figura 7 – Caça Palavras - Fonte: www.cambito.com.br 

 

Troca Letras – este jogo tem como objetivo formar palavras a partir de um conjunto de 

letras embaralhadas, apresentadas em um quadro, clicando nas letras na ordem 

correta. O jogador deve formar a palavra antes do final do quadro. 

Este jogo facilita o aumento da capacidade de concentração dos alunos, é desafiador e 

exercita a motricidade. 

 

http://www.cambito.com.br/
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Figura 8 – Troca Letras - Fonte: www.cambito.com.br 

 

Por meio dos exemplos anteriores, é possível constatar a influência que os jogos 

podem proporcionar no processo de letramento haja vista o envolvimento no cotidiano 

do aluno. A aplicação de jogos possibilita a aproximação dos usos e funções da leitura 

e escrita, penetrando no significado do que se escreve ou lê. Então, efetivamente, há 

situações em que o letramento é facilitado. 

 

2.8 ANÁLISE DOS JOGOS ONLINE 

 

O quadro a seguir apresenta a classificação dos jogos selecionados baseada nos três 

tipos de estruturas mentais definidas por Piaget: 

 

Quadro 2 – Classificação dos Jogos selecionados baseado nos tipos de estrutura mental dos 
alunos. 

Jogo 

Jogo de exercício 
sensório-motor 

Jogo simbólico 
 

Jogo de regras 
 

A criança brinca 
sozinha, sem 
utilização da noção 
de regras. 

As crianças adquirem a 
noção da existência de 
regras e começam a 
jogar com outras 
crianças jogos de faz-de-
conta. 

As crianças 
aprendem as 
regras dos jogos e 
jogam em grupos 

Combinando 
Letras 

 X X 

Jogo dos 
Advérbios 

 X X 
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Jogo dos 
Substantivos 

 X X 

Descubra as 
Erradas 

 X X 

Caça Palavras  X X 

Troca Letras  X X 

 

No quadro abaixo, temos uma análise das características existentes em cada jogo, 

baseada nas definições de Huizinga (1971). 

 

Quadro 3 – Características dos jogos  segundo Huizinga. 

Jogo / 

Característica 

Atividade 

Livre 

Esfera 

temporária de 

atividade 

Jogado 

até o fim 

Possui 

Regras 

Permite 

análise de 

Resultado 

Dinâmico 

Combinand
o Letras 

X  X X  X 

Jogo dos 
Adverbio 

X  X X X X 

Jogo dos 
Substantivo
s 

X  X X X X 

Descubra 
as Erradas 

X  X X  X 

Caça 
Palavras 

X  X X X X 

Troca 
Letras 

X  X X  X 

 

Nesse quadro, temos uma análise das características existentes em cada jogo, 

segundo Passerino (1998). 

Quadro 4 – Características dos jogos, segundo Passerino. 

Jogo / 

Característica 

Envolvi-

mento 

emocional 

Espontanei-

dade e 

Criatividade 

Limitaçã

o de 

tempo 

Possibili-

dade de 

repetição 

Limitação 

de espaço 

Possui 

Regras 

Combinando 
Letras 

X   X X X 

Jogo dos 
Advérbios 

X   X X X 

Jogo dos 
Substantivos 

X    X X 

Descubra as 
Erradas 

X   X X X 

Caça X X   X X 
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Palavras 

Troca Letras X X X  X X 

 

Os jogos escolhidos e analisados foram criados em prol do aprendizado da Língua 

Portuguesa. Se houver pesquisa, pode-se encontrar sempre algo gratuito, que servirá 

de apoio à aprendizagem. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Os jogos podem ser um recurso a mais a ser construído e explorado com os alunos, 

vindo a somar positivamente no processo de ensinoaprendizagem. Utilizados de forma 

adequada e com mediações por parte dos educadores, com certeza, acrescentam à 

educação como mais um agente transformador, enriquecendo as aulas de forma 

divertida e animada, pois brincando também se aprende e é muito mais prazeroso. 

 
Quando se estuda a possibilidade da utilização de um jogo online dentro de um 

processo de ensino e aprendizagem, devem ser considerados não apenas o ambiente 

físico (laboratório de informática em perfeito estado, sobretudo a conexão), o conteúdo 

que se deseja trabalhar e o nível de ensino em que o aluno se encontra. Apesar de 

parecer que alguns dos tópicos ora apresentados são para serem abordados na pré-

escola e, portanto não precisariam ser trabalhados em estágios superiores, percebe-se 

que é impressionante ver quantos alunos das séries finais do Ensino Fundamental 

carecem de uma boa coordenação motora. Muitas vezes, eles são apenas crianças 

grandes. 

 

Os jogos aqui analisados encontram-se disponíveis na internet de forma gratuita, o que 

os torna ferramentas de apoio de fácil acesso tanto pelas escolas como pelos alunos. 

 
Todos os jogos analisados se encaixam na fase das operações concretas (dos sete aos 

11 anos aproximadamente). Nela, as crianças aprendem as regras e jogam em grupos. 

Em todos os jogos, é preciso de regras para que se obtenha êxito. 

 

O Jogo dos Advérbios, o Jogo dos Substantivos e o Caça Palavras atendem a quase 

todas as características esperadas para um jogo, segundo a visão de Huizinga. Já os 

jogos Combinando Letras, Jogo dos Advérbios e o Descubra as Erradas possuem a 

maioria das características psico-cognitivas descritas por Passerino. 

 
Com base nas características descritas por Huizinga e Passerino, pode-se concluir que 

todos os jogos analisados poderiam ser usados como ferramenta de apoio pedagógico 
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para o ensino da Língua Portuguesa para alunos do ensino fundamental, de 5º ao 9º 

ano. Percebe-se, também, que os jogos online, se bem escolhidos, têm a finalidade 

dupla de entreter e possibilitar a aquisição de conhecimento.  

 
Espera-se ainda por meio de uma maior integração entre os desenvolvedores de jogos 

educativos computacionais e os profissionais da educação, com o objetivo de aliar o 

prazer de jogar com as melhores práticas educativas, que sejam criados mais jogos de 

qualidade, capazes de transformar a criança de hoje em um adulto que saiba trabalhar 

em equipe, ganhar e perder e sinta prazer no que faz. 
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Apêndice A  

Proposta de projeto de pesquisa, realizado em cumprimento da tarefa 3 da disciplina 
Projetos de Aprendizagem baseados no uso de novas tecnologias. 
 

Tema: Jogo, Interatividade e Tecnologia: Uma análise Pedagógica 
 
 

Resumo 
 

 
Tidos como anteriores até mesmo à cultura e inerentes ao ser humano, os jogos são 

comprovadamente eficientes e essenciais nos processos educativos e de 

desenvolvimento do ser humano.  Tendo isto em vista, este trabalho tem como 

objetivo dissertar sobre o aproveitamento das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação em ambientes educativos, principalmente a partir da utilização de 

jogos. Considerando que de fronte ao processo de globalização na chamada "Era da 

Informação”, a escola não pode estar alheia às tecnologias emergentes, devemos 

integrá-las para que, com a interatividade por elas proporcionada e aliada aos jogos, 

possamos tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente, atrativo, 

interativo e significativo. 

 
 
Palavras chave: Novas Tecnologias de Informação e Comunicação; Interatividade; 

Jogos; Computador; TV Digital. 
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Problema 

 
 
 

Num mundo movido pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a escola 

deve acompanhar o processo de modernização? 
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Justificativa 
 
 
 

Frente às novas tecnologias temos que nos prepararmos para tal mudança, 

entender os processos e criar metodologias para sua utilização eficiente.  
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Objetivo Geral 

 
 
 
 Dissertar sobre o aproveitamento das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação em ambientes educativos, principalmente a partir da utilização de jogos.  

 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 

 
 

 

 Facilitar o processo de aprendizagem; 

 Tornar o trabalho docente mais fácil e eficiente; 

 Apropriar-se dos recursos básicos do computador; 

 Desenvolver a aprendizagem do aluno; 
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Introdução 
 

 
Este trabalho parte de uma inquietação pessoal, sobre a necessidade 

latente de utilização das novas tecnologias na escola e utilização desta ferramenta 

por parte dos professores e alunos para construção de uma aprendizagem mais 

significativa e interativa. 

Num mundo movido pelas novas tecnologias de informação e comunicação, 

a escola deve acompanhar o processo de modernização? Podemos observar 

também uma mudança no mundo infantil. Devido à impossibilidade, ou melhor, à 

dificuldade de termos hoje com a freqüência usual os jogos e brincadeiras 

tradicionais, o brincar tem se modificado. Acompanhando as modificações da 

sociedade, ele tem se tornado cada vez mais virtual. Mas isso não quer dizer que ele 

seja menos eficiente. 

Neste trabalho, a intenção é mostrar como as novas tecnologias de 

informação e comunicação estão mudando o que pensávamos sobre um importante 

componente do processo ensino/aprendizagem que é o brincar.  

O tipo de pesquisa será Pesquisa-ação - concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Tanto o aluno 

quanto o professor estarão envolvidos no trabalho de pesquisa de maneira participativa 

e cooperativa. 

Para tanto, iniciaremos falando o sobre o papel do jogo na formação de 

culturas e qual sua função. De acordo com Huizinga, o jogo é elemento próprio do ser 

humano e vem ante até mesmo da própria cultura. A partir daqui já podemos ter 

uma idéia do quão importante ele é para a construção desta sociedade. Quando 

durante um jogo nos comparamos com a vida animal, constatamos que até os animais 

jogam. 

Assim como para os animais, o jogo serve como fator de 

desenvolvimento do ser humano, estando ligado a fatores sociais, culturais, 

psíquicos e físicos. Piaget e Huizinga definem o jogo como uma atividade gratuita 

marcada pelo prazer, isto é o que nos move em direção ao jogo, tanto que, quando 

ele perde o caráter de liberdade, deixa de ser jogo. Vigotsky afirma que nem todo 

jogo é agradável, pois o prazer depende da qualidade das interações sociais que 



39 
 

 

ocorrem durante o jogo e do nível de expectativa de quem brinca. Isto ocorre 

porque algumas pessoas só atribuem prazer à vitória, e saem insatisfeitos ao serem 

derrotados ou excluídos. 

Ausubel nos ajuda a demonstrar que a partir da utilização dos jogos na 

escola podemos obter uma aprendizagem significativa do material desejado. É 

também utilizando- o como base que trataremos brevemente sobre as diferenças entre 

interação e interatividade e dos quais elas advêm. 

Tratando de interatividade, inseparável dos processos dirigidos pelo 

computador, exploraremos a questão da mudança de posição do usuário da 

tecnologia. Ele deixa de ser receptor e se transforma em co-criador. O velho 

receptor deixa de ser aquele que deve apenas aceitar ou não a mensagem proposta 

pelo professor para tornar-se sujeito da própria educação numa comunidade 

educacional interativa.  E porque não fazer disso tido um processo divertido? A teoria 

que une educação a entretenimento tem ganhado muita força nos últimos anos e é 

tendência para este modelo de educação que emerge a educação apoiada no uso 

destas novas tecnologias. 

Devo lembrar aqui que a intenção do trabalho não é desestimular a 

propagação dos jogos tradicionais, mas iniciar uma discussão acerca dos processos 

educativos que permeiam a utilização das Novas Tecnologias na escola. As 

brincadeiras e jogos devem obrigatoriamente ter seu espaço na escola sim, mas 

mesmo assim, é nosso dever discutir as tendências desta nova educação que vem 

surgindo. 
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 O Jogo 
 

“O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 
definições mais rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais 
não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica” 

 
Em Homo Ludens, Johann Huizinga defende a idéia de que o jogo é 

inerente ao ser humano. É uma realidade originária que corresponde a uma das 

noções mais primitivas e profundamente enraizadas em toda a realidade humana. É a 

partir dele que nasce a cultura, e não o contrário, considerando que o jogo faz parte 

daquelas coisas que o homem partilha com o animal. A essência do jogo reside em 

sua intensidade, fascinação e capacidade de excitar, expressando-se através do ritmo 

e harmonia. 

O autor acima citado caracteriza o jogo como uma função da vida, mas sem 

possibilidade de definição exata em termos biológicos, lógicos ou estéticos. Desta 

maneira, limita-se a descrever apenas suas três características principais. 

Antes de qualquer coisa, o jogo é uma atividade que exige liberdade, se 

sujeito a ordens deixa de ser jogo, passando a ser, no máximo, uma imitação forçada. 

Consideramos então, que seja uma atividade voluntária que exige liberdade e leva 

à libertação. Neste ponto, Huizinga se aproxima de Walter Benjamin que em “A 

Criança, o Brinquedo e a Educação” diz: 

 

“Não se trata de uma regressão irresistível à vida infantil quando o 
adulto se vê tomado de tal ímpeto para brincar. Sem dúvida, 
brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de 
gigantes, as crianças criam para si brincando, um pequeno mundo 
próprio; mas o adulto, que se vê acossado por uma realidade 
ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores 
do mundo através de uma realidade miniaturizada” (Benjamin, 
op.cit, p, 64) 

 

E assim, chegamos à segunda característica dos jogos que se apresenta 

intimamente ligada a primeira e que é a de que eles estão conscientemente fora do 

“mundo real”. Durante qualquer tipo de jogo, pode-se observar uma suspensão da 

vida cotidiana: trata-se de uma atividade temporária, com finalidade independente 

desta vida “corrente” e 

Realiza-se tendo em vista uma satisfação que consiste nesta própria realização do 

jogo. Quando brincamos, criamos um “mundo” separado daquele em que vivemos o 

que não diminui ou torna menos rica a imersão na brincadeira.  Mesmo assim, 
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completamente absorvidos por este mundo criado, não passamos a ignorar o mundo 

cotidiano, é como se ele existisse numa dimensão paralela, a qual pode retornar a 

qualquer momento. Por este motivo um jogo verdadeiro e espontâneo pode também ser 

extremamente sério. 

A terceira característica, que possui estreita relação com as anteriores é o 

isolamento, a limitação: “dentro do círculo do jogo, muitas vezes as leis e costumes da 

vida cotidiana perdem valor, ali, somos diferentes e fazemos coisas diferentes", ou seja, o 

jogo tem um fim em si mesmo.  Fica mais fácil de compreender se unirmos as três 

propriedades: 

"(...) poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente 
tomada como “não séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total.” 

 
O autor define também, como características do ludismo ordem, tensão, 

movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo. Enquanto isso, Benjamim 

propõe a idéia de que “O brinquedo fala para a criança a linguagem simples da pura 

materialidade, do puro prazer dos sentidos”. 

 

De acordo com Vigotsky 
 

“O lúdico influencia enormemente a criança. É através do jogo que a 
criança pode aprender a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire 
iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do  pensamento e da concentração” (Vigotsky, 1989). 

 

E Piaget: 
“Os jogos consistem num exercício das ações individuais já aprendidas 
gerando, ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica em si e pelo 
domínio sobre as ações. Portanto os jogos têm dupla função: consolidar 
os esquemas já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional à criança” 
(Piaget apud Faria). 
 

 
 

Diferindo do modelo conteudista, centrado no professor e com uma postura 

passiva do aluno, temos como evidência do caráter construtivista da utilização do 

computador para fins educacionais, o fato de que, em uma aula onde é utilizada 

esta ferramenta, o professor deixa de ser o transmissor principal da informação e 

passa a atuar como: facilitador, mentor, mediador na interação aluno objeto (processo de 

aprendizagem), assim como postulam os preceitos do construtivismo. 

 
 

“Por outro lado, quando se tem uma perspectiva construtivista/ 
interacionista do processo educacional, a aprendizagem do aluno 
resulta de sua interação com o objeto do conhecimento, 
intermediada por educadores. A utilização no processo didático 
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pedagógico de ferramentas capazes de promover interações mais 
efetivas – quer real, como em atividades práticas de laboratório, 
quer virtuais, como em atividades com a presença das NT’s 
(Novas Tecnologias) - deve ocorrer fundamentada na possibilidade 
de os alunos construírem um maior conhecimento da 
aprendizagem”. 

 
 

Temos então que numa perspectiva construtivista e interacionista o 

computador é utilizado pelo professor como ferramenta para a construção do 

conhecimento pelo aluno, oferecendo-lhe instrumentos necessários para desenvolver 

as diversas atividades e trabalhos escolares que lhe são propostas. Para tanto, são 

utilizados diversos softwares aplicativos que podem ser do tipo editor de texto, 

planilha eletrônica, editor de gráfico, entre outros. 

De acordo com os propósitos iniciais deste trabalho, trataremos aqui mais 

especificamente do podemos chamar de Software Educativo (SE) que é um tipo de 

programa desenvolvido especialmente para fins educativos, com o objetivo 

principal de permitir que os alunos desenvolvam a aprendizagem de determinado 

objeto de estudo. 

Ocuparemos-nos em esmiuçar, prioritariamente, aqueles softwares 

educativos que tenham como meio de transmissão de conhecimento o ludismo, o jogo: 

 

“O SE pode ser desenvolvido, tendo como estratégia básica a 
utilização de jogos educacionais onde o caráter lúdico contribui 
para o aumento do interesse do aluno, além de propiciar uma 
maior socialização, já que as atividades também podem ser feitas 
em grupo”. 

 

 

O uso da informática na educação se torna eficiente porque associa a 

riqueza dos jogos educativos com o poder de atração dos computadores. 

Ao se tratar de tecnologia, devemos sempre nos lembrar que nesta geração 

a qual ela se direciona, o computador na maior parte das vezes não é nenhuma 

novidade e mesmo quando o é, não parece tão estranho quanto pode parecer a 

alguém um pouco mais velho. Isto ocorre porque, mesmo àqueles que nunca 

tiveram contato com o computador, já existe um hábito a outras tecnologias e, por 

isto, o aparelho não lhes causa susto algum e a adaptação a ele é 

consideravelmente rápida. 
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Considerações Finais 
 
 
 

Enfatiza-se no presente trabalho, as tic’s que, de maneira lúdica imprimem 

nos alunos uma educação continuada. São exemplos disto, os filmes ou documentários 

em vídeos, os programas de TV, o rádio, o computador e a Internet. Esses recursos 

tecnológicos de comunicação estão presentes na vida cotidiana da maioria dos 

cidadãos e não podem ser ignorados ou desprezados. 

Pode-se verificar que, os jogos podem assumir outras características, como 

por exemplo: 

• Podem  ser  utilizados  antes  da  matéria  ser  trabalhada, (caracterizado 

como formativo  ou  de  ensino);   

• Durante  a  inserção  do  conteúdo  (caracterizado  como  de 

sistematização); 

• Após o conteúdo ter sido ministrado (caracterizado como avaliativo). 

O uso do computador, o ciberespaço e a TV Digital Interativa são realidades 

que convivem lado a lado, inseparáveis e realidades inevitáveis. O que devemos é 

preparar-nos para tal mudança, entendendo os processos e criando metodologias para 

sua utilização eficiente. É preciso desenvolver produtos e testá-los dentro das escolas, 

com alunos, pais e professores que são sujeitos ativos também no processo de 

construção, afinal, a intenção destes meios é de conectar pessoas e trocar 

informações. Não é possível lançar um produto sem envolver os maiores interessados. 

É neste ponto que todos temos a ganhar. 

 
 



43 
 

 
 

 

 
 

Bibliografia 

 
 
 
TEIXEIRA, S.; ZANDONADE, I; GOMES, A.; LOPES, F. M. M. ; FIGUEIRA, J. S.; 

MIYAMOTO, S. T. . Guia de normalização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa: 

trabalhos acadêmicos e de pesquisa, referências, citações e notas de rodapé. 3. ed.. 

Vitória-ES: Biblioteca da Faculdade Salesiana de Vitoria., 2007 (Guia de 

Normalização de trabalhos acadêmicos). 

BENJAMIN,  Walter.  A  Criança,  o  Brinquedo  e  a  Educação.  São  Paulo: 

Summus Editorial, 1984. 

BONILLA,  Maria  Helena  S.  Escola  Aprendente:  Desafios  e  Possibilidades 

Postos no Contexto da Sociedade do Conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de 

Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 188-193). 

COSTA, José Wilson da; OLIVEIRA (orgs.), Maria Auxiliadora Monteiro. Novas 

Linguagens e Novas Tecnologias: Educação e Sociabilidade. Petrópolis: Editora 

Vozes, 2004. 

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o Jogo como Elemento da Cultura. São Paulo: 

Perspectiva, 2000. 

PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. 14ª edição, Rio de Janeiro: Editora 

Forense Universitária, 1986. 

VIGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2000. 

VIGOTSKI, L. S. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Ed. 

Ícone, 1979 

 
 



44 
 

 
 

Apêndice B  

Trabalho realizado em cumprimento das Tarefas 4 e 5 – da disciplina: Projetos de 
Aprendizagem baseados no uso de novas tecnologias.  
 
 

TEMA: COMO AMENIZAR A DIFICULDADE NO ENSINO APRENDIZAGEM DE 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 
1- Introdução 

  
O método de ensino focado em projeto de aprendizagem voltou a ser 

implementado provavelmente na década de 80 após Gardner expor sobre as 

inteligências múltiplas. Projetos de aprendizagem são rotinas desenvolvidas para 

propor a aprendizagem de um mesmo conteúdo. O projeto deve ser proposto a partir 

de um problema detectado, com a participação dos alunos, professores e equipe 

pedagógica. É fundamental a participação do aluno na elaboração das etapas que 

compõem o PA. A vantagem de trabalhar com os PA's é que é possível descobrir as 

habilidades do aluno, promover a aprendizagem de um mesmo conteúdo de várias 

formas. Sabe-se que as aulas de matemática ficam mais interessantes e dinâmicas 

quando trabalhadas com PA's.  

Os sólidos geométricos estão presentes no cotidiano. Pode-se dizer que 

até no físico do corpo humano está presente as formas geométricas e apesar de 

visualizar os sólidos em nossa volta os alunos do 2º ano do Ensino Médio, muitas 

vezes resistem aos cálculos de áreas e volumes dos diversos sólidos, porque em 

determinadas situações é necessário algumas fórmulas.  

Acreditamos que a apresentação dos sólidos Platônicos em textos de 

questões de Geometria Plana e Espacial pouco contribui como recurso facilitador 

para a identificação dos elementos básicos geométricos dessas questões. Esses 

textos são usados como enigmas utópicos, não representando as reais 

potencialidades da matemática enquanto instrumento do dia-a-dia, requeridos 

legalmente para o sucesso educacional. Isso porque entendemos que as ciências 

exatas (matemática, química, física e biologia) se apóiam em conhecimentos 

anteriores e trabalham em correspondência com o desenvolvimento psicogenético 

do decodificador, ou seja, precisam estar em constante aplicabilidade real.  

Vamos associar o ensino de Matemática às situações reais considerando 

uma melhor compreensão do aluno; a necessidade de propor novas maneiras de 
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trabalhar sólidos geométricos; importância do ensinar e aprender na relação 

professor X aluno e o desenvolvimento de habilidades como criatividade, abstração, 

observação, autonomia, comunicação e produção textual.  

A relevância deste trabalho apoia-se na expectativa de que o instrumento 

didático, no caso os sólidos geométricos montados em sala de aula, filme assistido, 

identificação dos sólidos presentes nas construções da cidade, reconhecimento dos 

elementos de um sólido geométrico e objetos utilizados no cotidiano, encontrados na 

natureza, através de fotos, sejam atrelados aos conceitos matemáticos (avaliação 

matemática), venha a se constituir num rico instrumento a ser utilizado numa nova 

perspectiva de ensino-aprendizagem, a fim de que o contexto inserido na avaliação 

teórica posterior a oficina prática, possua aspectos mediador á compreensão, 

motivando os professores a trabalharem a contextualização e a interdisciplinaridade 

no ensino da Geometria Espacial.  

Objetivo Geral  

Promover a aprendizagem de sólidos geométricos de forma mais 

agradável.  

Objetivos específicos:  

1. Prismas e cilindros  

1.1 Identificar os vértices, as arestas e as faces de um prisma. 1.2 Resolver 

problemas que envolvam o cálculo da diagonal de um paralelepípedo retângulo. 1.3 

Identificar as seções feitas por planos paralelos à base de um prisma ou de um 

cilindro.  

2. Pirâmides e cones  

2.1 Identificar os elementos de uma pirâmide e de um cone. 2.2 Identificar as seções 

feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide ou um cone.  

3.Esferas e bolas  

3.1 Identificar os elementos de uma esfera e de uma bola. 3.2 Identificar as 

interseções entre planos e esferas.  

4. Planificações de figuras tridimensionais  
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4.1 Reconhecer a planificação de figuras tridimensionais usuais: cubo, 

paralelepípedo retangular, prismas retos, pirâmide, cilindro e cone.  

5 Áreas laterais e totais de figuras tridimensionais  

6 Volumes de sólidos  

6.1 Resolver problemas que envolvam o cálculo de volume de sólidos.  

2- O PLANEJAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 

APRENDIZAGEM  

No Projeto de Aprendizagem, percebe-se claramente o que diz Piaget e 

Vigotsky quando se propõe trabalhar o mesmo conteúdo de várias formas, na 

aprendizagem a partir da acomodação e construção, promovendo uma 

aprendizagem significativa segundo Ausubel. Na prática dos PA's, o conteúdo se 

forma de maneira interdisciplinar e transdisciplinar, perdendo o seu referencial 

conteúdista, surgindo um currículo oculto para o aluno, no qual o professor não tem 

a dimensão da aprendizagem obtida pelo aluno além do que foi proposto.  

No Projeto Aprendizagem, é possível a utilização de diversos recursos 

tecnológicos, contribuindo para a construção do conhecimento. Existem softwares 

instrucionistas e construcionistas.  

O software instrucionista contribui para a resolução de exercícios 

(perguntas/respostas), proporcionando feedback da atividade realizada. É um 

método de instrução tradicional que promove a aprendizagem. Pode-se citar como 

software da linha instrucionista em um projeto de sólidos geométricos o Scratch, 

para os alunos, enquanto para o professor que está criando objetos de 

aprendizagem é construcionista.  

No Projeto de Aprendizagem foi solicitado que os alunos utilizassem o 

link: 

http://www.malhatlantica.pt/saobruno/Ano08/mat/html_solidos/solidos_geometr.htm 

onde o aluno responde os exercícios online, utilizando-se de software instrucionista.  

O software construcionista contribui para o processo da aprendizagem, 

pois o aluno descreve, executa, reflete e depura. Numa abordagem construcionista o 

aluno constrói seu próprio conhecimento. Computador é uma ferramenta 

educacional que ajuda o aluno aprender, a construir conhecimentos, usando a 

criatividade e o educador é mediador. Podemos citar como exemplos: produção de 

textos, e linguagem de programação. Uma das atividades do PAS foi o primeiro 
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contato com o tópico sólidos geométricos através de uma pesquisa individual ou em 

grupo realizada em livros e internet.  

Shaw (1994), considera que o conceito de construcionismo expande o 

conceito de construtivismo. Segundo ele, os modelos construtivistas da psicologia 

social e da psicologia do desenvolvimento vêm o sujeito como um activo construtor 

de conhecimento. Através do construtivismo, teóricos como Jean Piaget, tentam 

descrever como é que esse processo de construção acontece para melhor se 

entenderem a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças (Piaget, 1937). Em 

termos educacionais, este modelo contraria a ideia do estudante como tabula rasa e 

o professor como a autoridade que força o estudante a aprender, impondo-lhe o 

conhecimento. Pelo contrário, o construtivismo argumenta que os professores 

devem compreender a natureza activa do processo de aprendizagem, no qual os 

estudantes já estão empenhados, de modo a estarem aptos a poderem facilitar e 

enriquecer esse processo, ao invés de tentarem impor-lhes experiências que não 

fazem sentido.  

O PAS possibilita utilizar os diversos recursos tecnológicos para abordar 

um mesmo assunto, abrindo um leque para o aluno buscar o seu próprio 

conhecimento. Utilizamos hipermídia através do filme mão na forma que 

interdisciplina com biologia e artes colocando em prática o que diz as Diretrizes 

Curriculares de Matemática para a Educação Básica:...”o conjunto de competências 

e habilidades que o trabalho de Matemática deve auxiliar a desenvolver pode ser 

descrito tendo em vista este relacionamento com as demais áreas do saber...(1999, 

p.254).  

Seria interessante nos dias atuais constatarmos que a geometria já não é 

como afirma Pavarelo (1989)”O ensino de Geometria, nos dias atuais, visa apenas 

aos exames vestibulares das universidades oficiais ou as diferentes modalidades de 

avaliação realizadas por órgãos oficiais.Temos que em contrapartida, Santaló (1996) 

e Gálvez (1996) enfocam dois aspectos distintos que proporcionam uma análise 

esclarecedora a propósito da necessidade de se promover o ensino da geometria 

em espaço escolar. O primeiro revela o quanto é viável promover, nas escolas, a 

realização de atividades voltadas para formulação e a resolução de problemas a 

partir das concepções “espontâneas” dos alunos, em relação ao espaço em que 

vivem. O outro chama atenção para o fato de existir, nos dias de hoje, um grande 
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número de adultos que não conseguiu desenvolver ao longo da sua vida, uma 

concepção do espaço que lhes permita um controle adequado de suas relações 

espaciais. Controle esse “que lhes possibilite orientar autonomamente seus 

deslocamentos em âmbitos de determinada magnitude” (Galvez, 1996, p.251).  

Apresentamos como sugestão de atividades no ensino de sólidos 

geométricos O RIVED (Rede Internacional Virtual de Educação) é um programa da 

Secretaria de Educação a Distância - SEED do MEC, que tem por objetivo a 

produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. 

Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens 

pedagógicas. Tendo como meta que se pretende atingir disponibilizando esses 

conteúdos digitais é melhorar a aprendizagem das disciplinas da educação básica e 

a formação cidadã do aluno. Além de promover a produção e publicar na web os 

conteúdos digitais para acesso gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a 

metodologia para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas instituições de 

ensino superior e na rede pública de ensino. Na área Matemática, em geometria 

atividades 1, 2 e 3.  

1ª Atividade  

Geometria da Cidade  

Número de aulas previstas: 1hora/aula  

Local: Laboratório de informática  

Objetivo geral:  

Compreender e perceber as formas geométricas planas e espaciais como parte 

integrante da cultura contemporânea, sendo capaz de identificar sua presença nas 

construções arquitetônicas.  

Objetivos específicos:  

Reconhecer na cidade a geometria espacial, seus elementos e propriedades.  

Competências e habilidades que se pretende desenvolver:  

Perceber as formas geométricas planas e espaciais nas construções;  

Adquirir uma compreensão do mundo no qual as formas geométricas são parte 

integrante.  

Conceitos envolvidos: Poliedros – composição, classificação, propriedades, 

elementos e características.  
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Pré-requisitos: Reconhecer e classificar as figuras planas.  

2ª Atividade  

Atividade: Classificação dos Poliedros  

Número de aulas previstas:  

1 hora/aula  

Local: Laboratório de informática  

Objetivo geral:  

Classificar e reconhecer as figuras geométricas espaciais.  

Objetivos específicos:  

Identificar semelhanças entre as figuras;  

Reconhecer as características dos poliedros quanto a sua regularidade;  

Classificar os tipos de poliedros, por análise e síntese das características gerais 

quanto a sua regularidade e nomenclatura específica.  

Competências e habilidades que se pretende desenvolver:  

Desenvolver a capacidade de síntese e de análise por meio da observação dos 

corpos tridimensionais.  

Conceitos envolvidos:  

Poliedros regulares e irregulares;  

Prismas, antiprisma, pirâmide e outros poliedros.  

Pré-requisitos:  

Conceitos elementares: vértice, aresta, face, base, regularidade;  

Distinguir as figuras espaciais que estão presentes no mundo que os rodeia, 

particularmente nas construções.  

3ª Atividade  

Relacionando formas  

Número de aulas previstas: 1 hora/aula  

Local: Laboratório de informática  

Objetivo geral:  

Perceber e classificar as formas espaciais nas construções arquitetônicas.  

Objetivos específicos  
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Expressar com nomenclatura própria cada tipo de figura espacial encontrada numa 

cidade.  

Competências e habilidades que se pretende desenvolver:  

Perceber e classificar as formas espaciais nas construções arquitetônicas;  

Comunicar suas idéias espontâneas e matemáticas;  

Participar de atividades em grupo.  

Conceitos envolvidos:  

Características das figuras espaciais.  

Pré-requisito:  

Classificar poliedros;  

Identificar propriedades, elementos e suas características quanto à regularidade.  

No geral foi concebida uma ideia que geometria é difícil. Relacionar a 

Geometria a outras áreas do conhecimento faz com que o aluno perceba a 

importância do conteúdo, desperta para o aprendizado, capacitando o aluno a ter 

uma visão da aplicação e importância do estudo, resgatando a Matemática do 

abstrato para o cotidiano amenizando o tabu dentro da sala de aula. Estamos 

rodeados de formas. Na natureza, nas embalagens de perfumes, de presentes, nas 

construções, nos alimentos, nos logotipos, nas telas de computador, nas 

construções, nas flores nos animais, enfim em tudo. Foi proposto uma atividade em 

que os alunos apresentariam fotos de formatos dos sólidos geométricos identificados 

em construções meios de transportes, na natureza dentre outros.Os sólidos seriam 

identificados destacando o contorno dos mesmos através paint. Apresentando as 

fotos em um banner. E para fazer a culminância do projeto foi proposto um café da 

manhã, com apresentação de cada grupo servindo as porções em formato de 

sólidos.  
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4- CONCLUSÃO  

O projeto ensino-aprendizagem de sólidos geométricos teve como 

pretensão estudar os sólidos de forma mais agradável.  

O trabalho foi desenvolvido na segunda série do Ensino Médio, turno da 

manhã, com muito empenho dos alunos e professores, a culminância aconteceu 

com apresentação de um banner e um café da manhã no evento de comemoração 

do Aniversário da Escola.  

Para estruturar o trabalho, o referencial teórico serviu para embasar a 

importância do estudo por projetos e o uso de softwares intrucionistas e 

construcionistas no ensino aprendizagem de geometria espacial.  

A realização do projeto ocorreu mediante a divisão de seis fases, 

pesquisa; construção dos sólidos geométricos e identificação do número de faces, 

arestas e vértices; filmes assistidos “mão na forma”; resolução de exercícios online; 

utilização do Rived (Rede Internacional Virtual de Educação) geometria atividades 1, 

2 e 3; formação das equipes para as fotografias do banner e a Culminância.  

Ensinar por projeto de aprendizagem torna as aulas de matemática mais 

prazerosas e dinâmicas, sendo possível identificar os tipos de habilidades que o 

aluno possui, através da utilização de vários recursos, como softwares 

instrucionistas e construcionistas; utilização de hipermídia e apresentações.  
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Apêndice C 

Trabalho realizado em cumprimento da Tarefa 6 – Soluções de informática para a 
acessibilidade da disciplina Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva. 
 

Acessibilidade em ambientes educacionais 
 

Resumo 

 

O acesso à tecnologia não pode ser confundido com o acesso ao 

conhecimento mediado pela tecnologia. Este trabalho amplia o conceito de 

acessibilidade, ao propor que se rompam barreiras entre pessoas e computadores 

de modo que o sujeito passe a ser parte integrante do ambiente de construção do 

conhecimento. Portanto, argumentamos que é preciso avançar no entendimento da 

acessibilidade, possibilitando a imersão do sujeito no ambiente educacional mediado 

pela tecnologia. 

Palavras-chave 

Interação humano-computador; Processos de ensino/aprendizagem Acessibilidade; 

Design participativo. 

Abstract 

The access to the technology cannot be confused with the access to the 

knowledge mediated by the technology. This work enlarges the accessibility concept, 

when proposing to break up barriers between people and computers so that the 

subject become integral part of the environment of knowledge construction. 

Therefore,we argued that it is necessary to move forward in the understanding of the 

accessibility, making possible the subject's immersion in the educational environment 

mediated by the technology. 

Keywords 

Human-computer interaction; Teaching/learning processes; Accessibility; 

Participative design 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O surgimento de novas tecnologias trás consigo alto poder de inclusão ou 

exclusão das pessoas no seu ambiente. Nos últimos cinco anos, alguns fabricantes 

de software têm mostrado preocupação em aumentar a acessibilidade a seus 

produtos, especialmente depois da popularização da Internet.    Acessibilidade é 

definida como facilidade na aproximação, no trato ou na obtenção (Ferreira, 1986).  

Acessibilidade no contexto de software tem sido traduzida em diversas formas de 

tratar necessidades especiais do usuário. Dispositivos especiais têm sido 

incorporados ao hardware ou software facilitando o acesso de todos e têm sido 

criadas aplicações especiais para alguns tipos de deficiências do usuário. A 

definição de padrões para o design de páginas Web, por exemplo, representa 

esforços para tornar a sociedade da informação e do conhecimento acessível 

também aos cidadãos com necessidades especiais. Enquanto a especificação de 

guidelines para o design de páginas webacessíveis considera os requisitos básicos 

da visão, audição, motricidade, neste trabalho pretemde-se ir além das habilidades 

primárias de acesso para investigar e discutir o significado do acesso ao 

conhecimento de forma mais ampla.     

 

O ACESSO À TECNOLOGIA COMPUTACIONAL: A INTERFACE 
COMO INTERMEDIÁRIA   
 

Entende-se a interface de software como uma superfície de contato entre 

o lado do humano e o lado do sistema computacional, as interfaces com sistemas 

computacionais que temos hoje são essencialmente dependentes do bom 

funcionamento de nossos sistemas perceptual, cognitivo e motor. Fazemos uso 

principalmente da visão – para leitura da tela, e do sistema motor – para uso do 

teclado e do mouse. Pessoas com deficiências nesses sistemas têm o acesso à 

informação tremendamente dificultado. Algumas pessoas podem não ser capazes 

de ver, ouvir, mover-se ou processar certos tipos de informação; podem não ser 

capazes de operar o teclado ou o mouse. Graças a alguns esforços isolados têm 

surgido artefatos de software e hardware especiais para necessidades específicas 

dessas pessoas. Podemos citar, por exemplo, alguns artefatos criados para pessoas 

com deficiências visuais (cegos ou com visão sub-normal): 1- o DOSVOX é um 
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sistema de software comercial constituído de um conjunto de 60 programas que 

“falam” ao usuário durante o uso de determinadas aplicações como telnet, ftp, 

navegadores, editores de texto, etc. Enquanto a comunicação do usuário com o 

computador continua sendo feita via teclado, a saída de informação do computador 

para o usuário é falada em língua portuguesa. 2- O ViaVoice é um outro exemplo 

desse tipo de sistema, com entrada por voz ou teclado e saída através de textos 

falados.    

Sistemas para pessoas com deficiências visuais envolvendo hardware, software e 

outros tipos de equipamento podem ser classificados em 3 tipos: sistemas 

amplificadores de telas, sistemas de saída de voz (como nos exemplos citados), e 

sistemas de saída em Braille – impressoras e terminais de acesso. Outras 

tecnologias despontam, envolvendo reconhecimento de voz, scanners e 

amplificadores de imagem. A falta de padronização entre fabricantes, herança da 

tecnologia vigente, entretanto, é um problema a enfrentar especialmente nesses 

artefatos para necessidades especiais.  Aspectos de acessibilidade em páginas Web 

consideram a variedade de contextos de interação que podem estar relacionados a 

diversos tipos de situações dos usuários com ou sem deficiência. Entre esses 

cidadãos encontra-se também a população de idosos. Com o avanço da idade o 

cristalino do olho torna-se amarelado e opaco; como conseqüência menos luz entra 

nos foto-receptores e a sensibilidade ao contraste diminui. Guidelines  simples 

podem contemplar as dificuldades dessa categoria de usuários, como por exemplo: 

fazer o texto maior ou ajustável e usar cores de muito contraste; evitar uso de fontes 

de linhas finas ou com muito detalhe.  

Adaptações na apresentação dessas páginas quase não oneram o custo 

final e alcançam um maior número de pessoas, melhorando também o desempenho 

de usuários não deficientes (Rocha e Baranauskas, 2000). Já existem normas 

disponíveis na Internet com recomendações de acessibilidade que atendem tanto 

aos usuários de computadores padrão como usuários que estejam interagindo a 

partir de um sintetizador de voz, de um mostrador Braille ou sem monitor de vídeo. 

Algumas alterações simples como fornecer equivalentes textuais para recursos 

multimídia, colocando legendas nas imagens, por exemplo; ou assegurar que o 

esquema de cores utilizado não cause dificuldades à visualização, aumentando o 

contraste podem facilitar o acesso de todos, independentemente dos que podem 
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mais ou menos em função do estado de seus sistemas perceptual, cognitivo ou 

motor.    

Diretrizes para a confecção de páginas web-acessíveis têm sido 

divulgadas pelo W3C  The World Wide Web Consortium. A avaliação de 

acessibilidade de páginas Web pode ser feita através da ferramenta: 3- Bobby, que 

fornece um relatório indicando problemas de acessibilidade ou de incompatibilidade 

de navegadores, encontrados na página analisada.  É um serviço gratuito cuja 

missão é expandir oportunidades para pessoas com necessidades especiais através 

de usos inovadores da tecnologia de computadores. Em vários países como EUA, 

Austrália, Portugal, país de origem do teste, todos os sites de órgãos públicos 

devem satisfazer os parâmetros de acessibilidade. Um símbolo especial é usado no 

site, para indicar a aprovação dele para testes de acessibilidade.    

Embora reconheçamos a importância de prover o usuário especial com 

canais alternativos para acesso à informação, nossa preocupação envolve 

igualmente o acesso ao conhecimento – não apenas à informação; uma nova 

concepção de interface e de processo de design são necessários para captar esse 

entendimento.   

 

O ACESSO AO CONHECIMENTO: A INTERFACE COMO 
MEDIADORA 
 

Ao citar o blog profsurdogoulao.no.sapo.pt, entendemos que acesso ao 

conhecimento, vai além da conceituação de interface como intermediário que provê 

outros canais para transmissão de informação entre sistema computacional e 

usuário. Para entendimento do acesso ao conhecimento pensamos a interface como 

um espaço de comunicação, a interface deve ser entendida como um sistema 

semiótico onde signos são usados para comunicação. O design de tais sistemas 

semióticos passa, portanto, pela construção interativa de sistemas de signos criados 

de forma participativa pela comunidade de usuários, durante o processo de design.   

 

ACESSIBILIDADE E PRECEITOS EDUCACIONAIS   
 

Ter acesso ao conhecimento é o desafio de todo educador sintonizado 

com os contextos modernos de educação. A busca de novas alternativas de ensino 

que transformem os ambientes educacionais em espaços que contribuam para 
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formar pessoas, muito mais do que instruí-las encontra ainda inúmeras barreiras. Os 

obstáculos são devidos a preceitos educacionais conservadores que entendem o 

acesso ao conhecimento com base na transmissão de conteúdos acadêmicos, 

aprendidos a partir de ferramentas obsoletas, como o livro didático, o quadro negro, 

e dissociados das experiências e práticas sociais e culturais do aluno. Aprender à 

moda antiga está fundamentado no aprendiz como ser passivo do conhecimento, ou 

melhor, naquele que responde, ou mais precisamente, corresponde ao que lhe é 

proposto nos diferentes níveis de ensino. Daí o uso constante da expressão 

“acompanhar a turma”, que tão bem exprime o que se espera do aluno – seguir com 

os demais colegas uma destinação prevista pela escola, pelo professor, pelos 

educadores em geral.  Nessa perspectiva de aprendizagem, o aluno acumula 

conhecimentos, mas não consegue utilizar o que aprende em situações reais, do 

dia-a dia e não participa de sua trajetória escolar, como sujeito ativo e construtor do 

conhecimento. Em uma palavra, não se ensina a partir da definição de 

competências, ou seja, de comportamentos que levam em consideração o que o 

aluno já sabe, pela própria experiência e o que ele deve saber para ser capaz de 

viver como pessoa crítica, que pensa, decide, traça e faz seu próprio caminho de 

vida.    

O acesso a conhecimentos que possam ser úteis aos alunos, hoje, 

amanhã, enfim, que possam, de fato, representar meios pelos quais essas pessoas 

tenham acesso a outros bens sociais e materiais, transformando-se a si mesmas e o 

seu entorno não se dá isoladamente, mas é fruto de um processo cooperativo, 

contínuo, transgressor. Trata-se de um esforço coletivo de um grupo de 

articuladores do saber, que compartilham e complementam suas idéias e ideais e 

constroem os planos educativos. Assim, ensinar não é mais deter e expor 

conhecimentos, mas estender as fronteiras do saber pela interação entre sistemas 

de significação dos alunos, dos professores, do contexto escolar. Essa recriação 

modifica os objetivos, os planos escolares, e esse processo não é mais do que um 

verdadeiro design educacional, uma redescoberta dos sentidos de ensinar, aprender 

e produzir conhecimento.  Assim sendo, a convergência entre novas tecnologias e a 

educação passa necessariamente, a meu ver, pela revisão do conceito de 

acessibilidade ao conhecimento escolar em todos os seus níveis e toca em questões 

que afetam hoje toda a revisão dos pressupostos educacionais de um ensino de 
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qualidade e de uma aprendizagem significativa. Essas questões têm a ver com o 

que se propõe hoje ao se estabelecerem interfaces entre o homem e a máquina, 

como um novo encontro educacional, uma nova interlocução, que promete muitas 

mudanças. Faço referência a outras abordagens e a maneiras diferentes de 

intervenção, para encontrar respostas aos desafios educacionais de nossos tempos: 

o acesso de todos ao saber e o saber como porta de entrada para um mundo plural, 

interconectado, pós-moderno.   

A comunicação entre quem ensina e quem aprende, entre o que se 

ensina e o sujeito do conhecimento não pode descartar o que cada uma dessas 

partes carrega do seu próprio sistema de origem. Essa diferenciação não pode ser 

um entrave à comunicação, mas um motivo para que esses sistemas encontrem 

áreas comuns de trânsito, sem descaracterizações, sem que a identidade de cada 

sistema se anule diante do outro, ou seja, colocado à margem. A essa rede que se 

pretende formar para que todos possam se entender e ampliar os contatos 

interfaciais dos sistemas denominamos, área de convergência e de integração, que 

são as grandes metas dos que, hoje, pretendem abrir novos caminhos nas relações 

entre os humanos e os humanos e suas máquinas e descobertas tecnológicas. 

Estamos em um momento crucial na educação em que precisamos seriamente 

deixar de “maquiar” as soluções para os graves problemas que nos afligem, na 

formação das novas gerações e, sem dúvida, um dos mais relevantes é o de colocá-

las desde já em comunicação com a máquina e através das máquinas mas em 

situações e concepções como as que ora discutimos neste trabalho.  Para ilustrar 

esse entendimento de acesso ao conhecimento mediado pela interface, apresento a 

seguir 1 ambiente educacional desenvolvido segundo a abordagem participativa ao 

design de sistemas computacionais, tendo tais preceitos educacionais como base.  

A intenção de apresentarmos o ambiente a seguir é mostrar a necessidade de o 

processo de design desse ambiente estar afinado aos preceitos educacionais que 

promovem o acesso ao conhecimento.   Papo-Mania: Acesso à Comunicação O 

Papo-Mania (Barcellos e Baranauskas, 1999; Mantoan et al, 1999. a e b) é um 

ambiente de chat desenvolvido a partir da abordagem participativa ao design.  

Alunos com Síndrome de Down de Campinas participaram do uso de um protótipo 

inicial da ferramenta, em contexto escolar.  Mudanças foram gradualmente 

introduzidas na interface, visando uma melhor adaptação ao público das escolas de 
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ensino fundamental.  Como resultado, a interface gráfica do chat foi adquirindo suas 

características facilitadoras atuais, conforme podemos observar na FIGURA 1. 

 
 

 
   

FIGURA 1 - Instantâneo de tela do Papo-Mania 
 

Como resultado, a interface gráfica do chat contém características 

facilitadoras da comunicação entre os usuários referidos. Existem alguns modos de 

expressão de fala que estão associados a ícones que representam fisionomias (sorri 

para, fica triste com, fica bravo com) ou expressões da linguagem (fala para – balão, 

pergunta para – interrogação).  Frases semi-prontas, também associadas a ícones, 

ajudam na introdução de temas, na composição de respostas e facilitam a digitação 

de algumas sentenças que, pelas observações realizadas ocorriam com maior 

freqüência. Um espaço na parte de baixo da interface é destinado a digitação de 

frases ou edição das frases semi-prontas, que são enviadas - através do botão 

Enviar - para os outros participantes. As mensagens enviadas aparecem no quadro 

superior à esquerda na interface. Quando os alunos estão conversando, existe a 

opção de selecionar o nome de um outro colega da lista de pessoas na sala. Neste 

caso, os outros alunos não receberão o que foi enviado, somente o aluno 

selecionado. O menu na barra superior possui funções que não são diretamente 

acessadas pelos alunos, mas pelo professor ou facilitador, como por exemplo, as 

opções de conexão.  Os elementos de expressão da interface foram criados com 

base nas dificuldades que eram observadas. Como exemplo, podemos citar: o 

tamanho da letra fonte teve que ser aumentado devido a problemas relacionados à 

visão de alguns alunos e para facilitar a leitura; funções que antes eram 

apresentadas em botões tiveram que ser transferidas para o menu, pois os alunos 



60 
 

 
 

acabavam clicando em tudo.  Acesso ao conhecimento é entendido neste ambiente 

como a possibilidade do software mediar a comunicação entre os usuários 

propiciando aos alunos situações que ampliam os recursos necessários ao uso da 

linguagem escrita.  A convergência entre o design participativo e os preceitos 

educacionais que fundamentam o ambiente está na direção  para a qual tendem os 

objetivos de ambos: acessibilidade em sua perspectiva mais ampla, que extrapola os 

canais primários e subentende ajustes de naturezas tanto tecnológicas quanto 

epistemológicas.   Outras ferramentas têm sido desenvolvidas a partir dessa 

perspectiva de acessibilidade, derivados de projetos de mestrados, doutorados e 

iniciação científica, tais como o Desenho Mania(Barcellos, 2000 ) e o Teatro no 

Computador (Oliveira, 2000; Oliveira e Baranauskas, 2000 ).  

O Desenho-Mania : Criação Colaborativa  Este trabalho envolve o estudo 

e o design de ambientes fundamentados em princípios de interação humano-

computador, aprendizado colaborativo apoiado por computador e abordagens 

construtivistas em educação, para possibilitar a colaboração síncrona à distância 

entre estudantes através da Internet. O Desenho-Mania (Figura 2) é um sistema de 

software proposto para contemplar e valorizar aspectos pedagógicos construtivistas, 

possibilitando o desenvolvimento de trabalho cooperativo à distância, o 

compartilhamento de metas, a interação em grupo e a colaboração entre crianças.  

Além da criação conjunta do grupo de crianças, ele possibilita análises significativas 

do desempenho das crianças em atividades cooperativas e colaborativas.  O 

ambiente criado fundamenta-se em observações de uso do Papo-Mania em contexto 

escolar. 
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FIGURA 2 - Instantâneo de tela do Desenho-Mania, na fase 3 

 
 

Existem três etapas no processo de criação através do ambiente. Na 

primeira contribuir nas decisões referentes à atividade a ser desenvolvida e escolher 

qual parte da atividade cada um construirá. Na segunda etapa, cada participante, 

individualmente, constrói sua parte, desenhando e descrevendo em forma de texto 

sua contribuição. Na terceira etapa, as contribuições de todos são visualizadas e os 

participantes podem, então, trabalhar no processo de construção final do trabalho do 

grupo. Finalmente, é gerada uma página Web com todas as informações do 

processo interativo, representando a criação coletiva e a “memória do grupo”. Da 

mesma forma, neste ambiente a convergência entre acesso à tecnologia e ao 

conhecimento está presente na ampliação das possibilidades de criação pela 

colaboração entre pares.  Ademais, outras linguagens que não apenas o código 

escrito podem ser usadas, pela criança para expressar seu pensamento, além do 

que a criação conjunta etapa, ocorre a discussão inicial em grupo onde os 

participantes podem possibilitar, através de desenvolvimento da memória visual, 

seqüência lógico temporal, organização do trabalho, colocar-se na perspectiva do 

outro para discutir o resultado do trabalho, etc. 
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CONCLUSÃO 
 
 
Ao propormos uma compreensão da acessibilidade para além das guidelines, 

estamos mostrando que a comunicação, a criação colaborativa e a imersão no 

ambiente são mediadoras do processo de construção e expansão do conhecimento.  

Cada um desses níveis acrescenta mais proximidade do sujeito com o objeto de 

conhecimento, a tal ponto que no terceiro nível, o usuário se confunde com a própria 

interface.  Importante atentar para esses níveis quando se pretende criar tecnologias 

não apenas web-acessíveis, mas de acesso ao conhecimento.  Em outras palavras, 

nosso conceito de acesso propõe a imersão do sujeito no ambiente e não apenas 

uma ponte para acesso a ele.  Essa concepção é fruto da convergência do design 

participativo e preceitos educacionais que caminham na direção do acesso ao 

conhecimento de forma ativa, ampla e cooperativa.   
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Apêndice D  

  
Resenha elaborada em cumprimento da Tarefa 7 - Resenha Crítica sobre 
Acessibilidade da disciplina Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva. 
 
 

Tema: Acessibilidade em ambientes educacionais 
 
 

Ao pesquisar sobre as formas em que as TIC´s e as Tecnologias 

Assistivas poderiam auxiliar na diminuição das barreiras, que dificultam o dia a dia 

da pessoa com deficiência ora citada em entrevista por mim na Tarefa 1, percebi 

que existem uma gama de possibilidades que podem ser colocadas em prática, 

tanto relacionada aos espaços públicos que ela frequenta, quanto o seu espaço 

particular.  

Entrevistei um aluno com deficiência visual, sendo que ele não é 

totalmente cego, mas tem grande parte da visão comprometida ao ponto de  não 

conseguir ler textos nos livros nem com tamanho 24. 

As principais dificuldades vividas por ele são: 

 Difícil leitura dos textos xerografados; 

 Dificuldade para visualizar o quadro; 

 Constrangimento em falar do problema; 

 Iluminação do ambiente; 

 Dificuldade em navegar na internet e manuseio do computador. 

Irei citar alguns exemplos de tecnologias que poderiam auxiliar essa e 

outras pessoas que também tem o mesmo tipo de dificuldade.  

 Lupa eletrônica (Monitor) 

 Tecla Fácil - Esse programa permite o treinamento de técnicas de 

digitação com o uso de teclado alfanumérico e numérico do microcomputador por 

cegos e portadores de visão subnormal, de forma autônoma.  

 Openbook - É um dos softwares lideres de leitura OCR desenvolvido 

para os portadores de deficiências visuais. 

 Teclado falado - Digita com sintetizador de voz. 

 Windows-Eyes - Outro programa de leitura de telas que inclui novos 

recursos importantes para facilitar o acesso à Internet para os deficientes visuais.  
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 WAT - IBM Web Adaptation Technology - Um navegador para pessoas 

com baixa visão, que pode ser configurado conforme a necessidade do usuário.  

 Braille Fácil - Programa que permite digitar diretamente ou importar um 

texto de um editor de texto convencional para preparar textos que podem ser 

enviados para uma impressora Braille. 

Percebe—se que o deficiente visual tem várias ferramentas que podem 

auxiliar no seu dia a dia, nos estudos e no lazer. Todos os anos surgem novidades 

nessa área, desde bengalas com sensores até computadores feitos especialmente 

para cegos. Infelizmente essas novidades nem sempre estão acessíveis à maioria 

dos deficientes visuais pelo seu alto custo. Muitos desses produtos são importados e 

por isso, ficam ainda mais caros com a alta do dólar. Mas temos uma boa notícia 

nessa área: O Instituto Laramara de São Paulo passou a fabricar no Brasil a 

americana máquina Perkins que digita em Braille. Esse é um dos instrumentos mais 

valiosos para os cegos. Com ela, o cego pode redigir direto em Braille. O uso do 

computador ajuda no desenvolvimento dos portadores de necessidades especiais, 

facilitando o aprendizado com os recursos de escrita, leitura e pesquisa de 

informação. O que permitiu o acesso do cego no Brasil ao mundo da informática foi 

o lançamento dos programas leitores de tela, como o DOSVOX, o Virtual Vision e o 

Jaws. Com esses programas o deficiente visual pode não apenas ler e escrever 

textos no computador, como navegar na Internet. Já existe um movimento 

internacional no sentido de tornar as páginas de Internet cada vez mais acessíveis 

ao deficiente visual. Seguindo algumas regras simples de diagramação, qualquer 

página de Internet pode ser lida pelos programas leitores de tela, abrindo também 

para o deficiente visual um mundo novo de informações que estão disponíveis na 

Internet. 

Conclui-se que a inclusão do deficiente visual no universo social perpassa 

por questões extremamente delicadas, que superam em muito as questões 

meramente físicas – como um ambiente adequado para sua locomoção – ou 

tecnológicas, como ter à disposição recursos facilitadores da aprendizagem, como 

por exemplo, computador, programas de viva-voz, transcrição para o braile etc. O 

cerne de toda questão reside especialmente na maneira como o deficiente é visto 

e tratado, evidenciando-se que ele quer ser tratado como um cidadão com 
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direitos, deveres e potencialidades, como qualquer outra pessoa, percebe-se a 

falta de preparo do professor em ministrar aulas para um aluno deficiente visual. 

Acreditamos que esse trabalho nos despertou para uma questão que 

muitas vezes passa despercebida e que pode orientar-nos como docentes, a 

estarmos mais preparados para desenvolver as atividades acadêmicas, tendo em 

sala de aula um aluno com deficiência visual bem como nos sensibilizar sobre a 

questão da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, 

assegurando-lhes ser parte integrante do sistema educativo, pois todos têm o direito 

fundamental à educação e devem ter a oportunidade de conseguir e manter um nível 

aceitável de aprendizagem. Conclui-se que ainda há muito a melhorar e que 

possíveis Soluções de Informática para as questões da deficiência e da 

acessibilidade serão resolvidas através do uso do bom senso e da tecnologia que 

prova ser um dos recursos mais importantes nessa caminhada. 

 

Referências bibliográficas:   
 

AMIRALIAN, M. L. T. M. Compreendendo o cego: uma visão psicanalítica da 

cegueira por meio de desenhos-estórias. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.  

HEIMERS, W. Como devo educar meu filho cego? Um guia para a educação de 

crianças cegas e de visão prejudicada. São Paulo: s.n., 1970.  

MASINI, E. F. S. O perceber e o relacionar-se do deficiente visual: orientando 

professores especializados. Brasília: CORDE, 1994.  

MAZZOTTA, M. J. S. Direito 

http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6576 

http://professorsergiocastro.blogspot.com/2009/07/software-para-portadores-de-
deficiencia.html  
 

 
 
  
 
 
 
  

http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6576

