
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE INFORMATICA 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO 

Estudo de uma Ferramenta de Autoria Multimidia 
para a Elaboracao de Jogos Educativos 

por 

SIDNEI RENATO SILVEIRA 

Dissertacao submetida a avaliacao como 
requisito parcial para obtencAo 

do grau de Mestre em Ciencia da Computacao 

Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone 

Orientador 

1111
SABi  

11 
05230003 

UFRGS 

Porto Alegre, junho de 1999 

Mesta 
re IrocCPtivIATiCA 



CIP — Catalogacao na Publicacao 

Silveira, Sidnei Renato. 
Estudo de uma Ferramenta de Autoria Multimidia para a Elaboracib de Jogos 

Educativos / por Sidnei Renato Silveira. — Porto Alegre: PPGC, 1999. 
128 fit. 
Dissertacao (mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de 

Pos-Graduacao em Computacao, Porto Alegre, BR-RS, 1999. Orientador: Barone, 
Dante Augusto Couto. 

1. Ferramentas de autoria multimidia. 2. Jogos educativos. 3. Informatica na 
educacao. I. Barone, Dante Augusto Couto. H. Titulo. 

	

INF 	
05230003 

37 :681.32(043) S588e 

[0002691441 Silveira, Sidnei Renato. Estudo de 
uma Ferramenta de Autoria Multimidia para a 
ElaboragAo de Jogos Educativos. 1999. 128 f. : 

A 	 ,„ 

-"L LA_ 	 0 	CL-r-?e U F 	1; 4 

	

sk_ cji., .4, 42 	 IKTITUTO 	!NFORMATICA 
RIBLIOTECA 

N.* CHAihr 

6,0 .6 ( 6 
CAC Pc,. 13. Ott cey-2, 

AD /3 
FUNDO: 	FZA.: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Reitora: Profa. Wrana Panizzi 
Pr6-Reitor de POs-Graduacdo: Prof. Franz Rainer Semmelmann 
Diretor do Instituto de Informatica: Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux 
Coordenadora do PPGC: Profa. Carla Maria Dal Sasso Freitas 
Bibliotecaria-Chefe do Instituto de Informatica: Beatriz Regina Bastos Haro 



Agradecimentos 

Para que este trabalho pudesse ser concluido contei corn o auxilio de muitas 
pessoas, as quais nao poderia deixar de agradecer. Espero que nao tenha esquecido de 
mencionar nenhuma delas. Sendo assim, agradeco: 

Aos meus pais, pela forca e incentive; 

A minha noiva, por respeitar e compreender minhas horas de ausencia enquanto 
estava envolvido neste trabalho, 

Ao meu orientador, Prof. Dante, por ter acreditado no meu trabalho e ter aceito 
ser meu orientador; 

Aos professores e funcionarios do Instituto de Informatica, pelo trabalho que 
desempenham, pela responsabilidade e pela forma como recebem a todos nesta 
instituicao, 

Aos meus colegas da ULBRA, que sempre estavam dispostos a ouvir e auxiliar 
em minhas duvidas e contribuir corn sugestoes para a melhoria do trabalho, entre eles: 
Beatriz, Isabel, Liliana, Marlise, Magda e Miguel. 

Aos meus colegas do Mcleo de Informatica Medica, que suportaram todas as 
atribulaciies que envolvem uma dissertacao de mestraZio, 

Aos colegas do CPGCC que proporcionaram horas muito agradaveis de estudo e 
confraternizacao enquanto estavamos envolvidos em meio as aulas e trabalhos; 

A Deus, por permitir que eu chegasse ate aqui; 

A todos que de uma maneira ou de outra contribuiram para o desenvolvimento 
deste trabalho 

"So quern tem um caos dentro de si 
pode dar a luz a uma estrela" 

(Nietszke) 



4 

Sumario 

Lista de Abreviaturas 	 06 

Lista de Figuras 	 07 

Lista de Tabelas 	 09 

Resu mo 	  10 

.Abstract 	  11 

Introducao 	 12 

Objetivos 	  14 

1 Informatica na Educacao e Software Educacional 	  18 

2 Multimidia 	 25 
2.1 Multimidia na Educacao 	 27 

3 Ferramentas de Autoria 	 29 
3.1 Fundamentos das Ferramentas de Autoria 	 31 
3.1.1 Ferramentas baseadas em paginas ou fichas 	 31 
3.1.2 Ferramentas baseadas em icons 	 32 
3.1.3 Ferramentas baseadas no tempo 	 32 
3.2 Estudo de Caso: 0 Multimedia ToolBook e o Visual Class 	 33 
3.2.1 Multimedia ToolBook 	 33 
3.2.2 Visual Class 	 39 
3.3 A Forniacao de Professores e a Utilizacao das Ferramentas de Autoria 	45 
3.3.1 Resistencia quanto a Utilizacao do Computador e Atualizacao dos Professores 	46 
3.3.2 Utilizacao das Ferramentas de Autoria no Desenvolvimento de Software 
Educacional 	 49 

4 A UtilizacAo dos Jogos Educativos no Processo de Ensino e 
Aprendizagem 	 52 
4.1 A Influencia dos Jogos no Desenvolvimento da Crianca 	 52 
4.2 Classificacao dos Jogos 	 55 
4.3 Jogos Educativos Computadorizados 	 56 

5 Proposta para a Construclo de uma Ferramenta de Autoria 
Multimidia para a Elaboracao de Jogos Educativos 	 61 
5.1 Enfoque TeOrico: 0 Construtivismo 	 62 
5.2 Definicao da Ferramenta 	 65 
5.2.1 Modos de Operacao 	 65 
5.2.2 Funcionalidades Gerais 	 66 
5.2.3 Funcionalidades Especificas 	 66 



5 

5.2.4 Assistentes para Criacao de Jogos 	 67 
5.2.5 Formas de Utilizacao 	 67 
5.2.6 Funcionalidades Desejadas 	 68 

6 Prototipo Desenvolvido: Ferramenta de Autoria Multimidia para a 
Elaboracao de Jogos Educativos no Contexto da Educacao para o 
Transit° 	 69 
6.1 Ambiente de Desenvolvimento 	 69 
6.2 Tema Abordado: Educacdo para o Transito 	 69 
6.3 Public° Alvo 	 70 
6.4 M6dulos Desenvolvidos no Prot6tipo 	 70 
6.5 Validacao do Prototipo Implementado 	 82 

Consideracoes Finais 	 87 

Anexos 	 90 

Bibliografia 	  118 



6 

Lista de Abreviaturas 

ACOT 	Apple Classrooms of Tomorrow 

AVI 	Audio/Video Interleaved 

GUI 	Graphical User Interface 

HTML 	HyperText Markup Language 



7 

Lista de Figuras 

FIGURA 1.1 - Esquema de Classificacao dos Softwares Educacionais 

FIGURA 3.1 - Ambiente de Desenvolvimento do ToolBook 

	22 

	 34 

	 34 

	 35 

37 

37 

38 

	 38 

39 

40 

	 40 

41 

41 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

70 

71 

72 

	 72 

FIGURA 3.2 - Janela de Propriedades de um Objeto 

FIGURA 3.3 - Exemplo de Script de urn Botao 

FIGURA 3.4 - Exemplo de Utilizacao de Hotwords 

FIGURA 3.5 - Tela Visualizada quando a Hotword é acionada 

FIGURA 3.6 - Tela de Abertura do Internet Book Specialist  

FIGURA 3.7 - Escolhendo o Padrao da Pagina 

FIGURA 3.8 - Inserindo o ConteUdo das Paginas do Livro 

FIGURA 3.9 - Tela de Criacao do Visual Class 

FIGURA 3.10 - Menu Criar 

FIGURA 3.11 - icone que Representa uma Imagem  

FIGURA 3.12 - Janela de Propriedades de uma Imagem 

FIGURA 3.13 - Tela do Modulo Visualizador de Aulas 	 

FIGURA 3.14 - Informacoes sobre a Aula Escolhida 	 

FIGURA 3.15 - Criacao de urn Mule. para Enunciado de uma Questao 

FIGURA 3.16 - Rotulo para Definicao da Alternativa 	  

FIGURA 3.17 - Definicao do Feedback da Avaliacdo 	  

FIGURA 3.18 - Quadro do Resultado da Avaliacao 	  

FIGURA 6.1 - Ambiente de Desenvolvimento da Ferramenta 

FIGURA 6.2 - Escolha de Imagens para o Jogo  

FIGURA 6.3 - Tela do Jogo corn Imagem 

FIGURA 6.4 - Tela para Insercao de Sons 

FIGURA 6.5 - Objeto disponibilizado ao jog..ador para controle do som inserido 

FIGURA 6.6 - Tela para Insercao de Videos 

FIGURA 6.7 - Tela do Jogo corn Video 

FIGURA 6.8 - Formatacao da Fonte da Caixa de Texto 	 

FIGURA 6.9 - Tela do Jogo corn Caixa de Texto Formatada 	 

FIGURA 6.10 - Definicao da Cor de Fundo da Tela do Jogo 	 

FIGURA 6.11 - Grade do Assistente do Jogo de Palavras-Cruzadas 

FIGURA 6.12 - Tela do Jogo corn a Grade de Palavras-Cruzadas 

	73 

	 73 

	 74 

74 

75 

75 

76 

	 -77 



8 

FIGURA 6.13 - Caixa para Escolha do Tipo da Pista 	  77 

FIGURA 6.14 - Tela do Assistente do Jogo do Caminho 	 78 

FIGURA 6.15 - Objetos Inseridos no Jogo do Caminho 	 78 

FIGURA 6.16 - Insercao de Sinais de Transit° 	 79 

FIGURA 6.17 - Jogo do Caminho corn Sinais de Transito 	 79 

FIGURA 6.18 - Menu para Definicalo do Tempo de Movimentacao 	 80 

FIGURA 6.19 - Caixa para Definicao do Tempo de Movimentacdo 	 80 

FIGURA 6.20 - Caminho Construido 	 81 

FIGURA 6.21 - Jogo do Caminho no Modo Jogador 	 81 

FIGURA 6.22 - Grafico das Series de Atuacao 	 82 

FIGURA 6.23 - Grafico sobre a Ideia de Construcao da Ferramenta 	  83 

FIGURA 6.24 - Grafico dos Recursos mais Adequados 	  85 

FIGURA 6.25 - Grafico dos Recursos Disponibilizados pela Ferramenta 	 85 



9 

Lista de Tabelas 

TABELA 4.1 - Caracteristicas dos Jogos na Concepcao de Piaget e Vygotsky 	54 

TABELA 5.1 - Estagios do Desenvolvimento Cognitivo 	 64 

TABELA 6.1 - Series de Atuacao da Amostra 	 82 

TABELA 6.2 - Formacao Acad'emica 	 82 

TABELA 6.3 - Ideia de Construcao da Ferramenta 	 83 

TABELA 6.4 - Possibilidade de Aplicacao da Ferramenta em Sala de Aula 	83 

TABELA 6.5 - A Utilizacao da Ferramenta possui Relevancia PedagOgica para 

o Processo de Ensino e Aprendizagem? 	 84 

TABELA 6.6 - Adequacao dos Recursos Apresentados 	 84 

TABELA 6.7 - Opiniao sobre os Recursos Disponibilizados pela Ferramenta 	85 



1 0 

Resumo 

Este trabalho descreve o tema de pesquisa desenvolvido em novel de Dissertacao 
de Mestrado, que é o estudo de uma ferramenta de autoria em multimidia, voltada para a 
elaboracao de jogos educativos computadorizados. Esta ferramenta aproveita-se das 
vantagens dos jogos educativos computadorizados como alternativa para a utilizacao da 
informatica na escola, alem de possibilitar que o professor ou o aluno elabore seus 
jogos, visando assim, auxiliar na construcao de seu proprio conhecimento. 

A utilizacao de uma ferramenta de autoria para a elaboracao de software 
educacional pode facilitar o trabalho dos professores, propiciando-os a criacao de seus 
pr6prios softwares que servirao como material de apoio as suas aulas. Akin disso, a 
utilizacao da multimidia traz inumeras vantagens, possibilitando que o ensino tome-se 
mais rico e desafiador, incentivando os alunos a estudar e aprender. 

Alem do estudo da utilizacao das ferramentas de autoria multimidia no 
desenvolvimento de software educacional, o presente trabalho tambem aborda o estudo 
e definicao de uma ferramenta que permita que os usuarios (professores e/ou alunos) 
possam construir jogos para serem utilizados em sala de aula ou fora do ambiente 
escolar, reforcando e auxiliando no processo de aquisicao do conhecimento. Estes jogos 
podem ser criados e fornecidos aos alunos pelo professor; podem ser fornecidos ao 
alunos e estes podem sugerir alteracoes; podem ser construidos individualmente ou em 
grupo pelos proprios alunos ou podem ainda ser construidos pelos alunos, seguindo as 
orientacoes do professor, que tem a possibilidade de adequar os jogos a sua realidade, 
ou seja, ao conteudo visto em sua disciplina. 

Os jogos educativos computadorizados podem despertar no aluno a vontade de 
aprender. A possibilidade dos professores e dos alunos criarem seus pr6prios jogos 
torna a ferramenta ainda mais incentivadora, pois o professor pode trabalhar como 
orientador dos alunos enquanto estes constroem o seu conhecimento, ou seja, eles 
mesmos criarao os softwares que podem ser utilizados por seus colegas. 

Alem da proposta desta ferramenta implementou-se urn prototipo, para validar o 
estudo proposto. Para definir o escopo do prototipo escolheu-se urn tema que é 
abordado pela ferramenta: a educacao para o transito. Atualmente as escolas estao 
implantando em seus curriculos noceles de educagao para o transito, para que os futuros 
motoristas possuam uma maior consciancia e educacao para dirigir urn automovel. 
Aproveitando-se desta nova area no contexto escolar, o prototipo da ferramenta permite 
a criacao de jogos educativos que enfocam, principalmente, as regras de transito. 

Palavras-Chave: Ferramentas de Autoria Multimidia, Jogos Educativos 
Computadorizados, Informatica na Educacao. 
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Title: Research of a Multimedia Authorin.g, Tool for the Development of Educational 
Games 

Abstract 

This is the final research paper of a master's degree, which is the study of a 
multimedia authoring tool, dedicated to the creation of today's computer educational 
games. This tool shows the advantages of computer educational games as alternatives 
for the use of computer science in the school, besides facilitating that the teacher or the 
students elaborate about their own games, so as building their own knowledge. 

The use of an authoring tool for the creation of educational software can make 
the teachers work much easier propitiating the creation of their own software that will 
serve as support material for their classes. The use of multimedia brings countless 
advantages facilitating the teaching process to become richer and challenging 
motivating the students to study and to learn. 

Besides the study of the usage of multimedia authoring tools in the development 
of educational software, the present text also includes the study and definition of a tool 
that allows the users (teacher or students) to build games to be used in classrooms or out 
of the school atmosphere, reinforcing and aiding in the process of gaining knowledge. 
These games can be created by teachers and supplied to the students, the students can 
modify the supplied games, they can be built individually or in a group by the students 
with or without the teachers guidance, the instructor has the possibility to adapt the 
games to his own reality, regarding the contents of his subjects. 

Computer educational games can bring into the student the incoming will of 
learning. The possibility of teachers and students developing their own games turn the 
tool more interesting, because the teacher can work as the students advisor while they 
build their knowledge, that is to say, by themselves they will create the software that 
can be used by their colleagues. 

After the proposal of this tool, a prototype was implemented, to validate the 
proposed study. To define the prototype domain area it was chosen a theme that is 
aimed by the tool (traffic education). Now the schools are implanting in it's educational 
grade, traffic notions, so that the future drivers could have a larger, conscience and 
education to drive an automobile. Taking advantage of new areas in the school context, 
the prototype of the tool allows the creation of educational games focusing mainly on 
the rules of traffic. 

Keywords: multimedia authoring tool, computer's educational games 
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Introducao 

Este trabalho tern por objetivo principal propor a construcao de uma ferramenta 
de autoria em multimidia, para a elaboracao de jogos educativos. Estes jogos poderao 
ser criados pelos professores e/ou pelos alunos. Serao abordados, inicialmente, aspectos 
sobre a utilizacao da informatica no ambiente escolar e conceitos basicos relativos ao 
assunto, tais como: multimidia, hipermidia, linguagens de autoria, ferramentas de 
autoria, sistemas de autoria, entre outros. Segundo [STR 90], as ferramentas de autoria 
podem ser divididas em: linguagens de programacdo, linguagens de autoria e sistemas 
de autoria. Estes tres tipos sera° abordados posteriormente. 

A utilizacao da informatica é uma realidade em todas as areas do mundo 
moderno, abrangendo diversos setores e sendo utilizada em beneficio destes, como um 
poderoso recurso. A area educacional nao poderia ficar alheia ao use das novas 
tecnologias, em especial a tecnologia do computador. Segundo [FRE 95, p. 230], "hoje 
ji nao se questiona sobre a entrada do computador na escola. E urn ponto resolvido. (...) 
Para os educadores, é parte do senso comum o fato de que o computador facilita o 
processo de ensino e aprendizagem". 

Dentre as inumeras possibilidades da utilizacao da informatica na educacao, a 
multimidia a uma das areas mais promissoras. A multimidia é uma ferramenta que pode 
auxiliar o aluno na realizacao de tarefas que exigem a manipulacao de informacoes 
complexas, diminuindo a sobrecarga cognitiva, alem de fornecer flexibilidade ao 
usuario, para que este possa definir e organizar relacoes entre ideias necessarias para 
seus propositos e/ou preferencias. Segundo [HER 92], a multimidia gera um maior 
desenvolvimento e uma major aceleracao na aprendizagem e no conhecimento de 
diversos temas que, no passado, foram restringidos por custos e tempo. 

A multimidia é a utilizacao de diversos meios de comunicacao. Corn a utilizacao 
do computador, a multimidia torna-se muito mais interessante. Para a criacao de 
programas com recursos de multimidia, sao utilizadas as ferramentas de autoria em 
multimidia. Estas ferramentas podem ser divididas em: linguagens de programacao, 
linguagens de autoria e sistemas de autoria. As duas ultimas divisties podem ser 
denominadas programas de autoracao [GER 91] [VAU 94]. 

A principal utilizacao destas ferramentas de autoria a na elaboracao de 
courseware (software educacional). Alem dos softwares educacionais, as ferramentas de 
autoria tambem sao utilizadas em apresentacoes e demonstracOes, que devem 
demonstrar produtos, rotinas e procedimentos, podendo ser adotados em empresas (em 
nivel de treinamento de funcionarios), criar albuns eletronicos, entre outras aplicacees. 

Dentro da area de software educacional, que é uma das mais exploradas 
atualmente, a utilizacao de linguagens de autoria em multimidia pode ser muito util para 
a elaboracao de recursos didaticos. 

Os software educacionais sao programas elaborados corn o intuito de fornecer 
aos professores e alunos uma ferramenta util na construcao do conhecimento, 
reforcando os conteiidos vistos em aula ou sendo utilizados como ferramenta que servira 
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de base para a aquisicao de conhecimento em sala de aula. Segundo [MAe 94, p. 146], 
o software educacional é "... um software que tern como meta apoiar o processo de 
ensino aprendizagem dos estudantes, isto e, ele é usado para auxiliar a conduzir a 
aquisiclo do conhecimento". 

No capitulo 1 apresenta-se uma breve revisAo das possibilidades de utilizacAo da 
informatica na educacao e os tipos de softwares educacionais. No capitulo 2 sAo 
apresentados os conceitos basicos que envolvem a multimidia e a hipermidia, alem do 
enfoque da utilizacao da multimidia na educack. No capitulo 3 sAo vistos os diferentes 
tipos de ferramentas de autoria, alem da analise de duas ferramentas de autoria 
existentes no mercado que sac) o Multimedia ToolBook e o Visual Class e uma pequena 
analise da utilizacao das ferramentas de autoria no desenvolvimento de software 
educacional pelos professores mais especificamente. No capitulo 4 aborda-se a 
utilizacao dos jogos educativos e dos jogos educativos computadorizados no processo 
de ensino e aprendizagem. A proposta de criacao de uma ferramenta de autoria 
multimidia para a elaboracAo de jogos educativos é abordada no capitulo 5. No capitulo 
6 é apresentado o prot6tipo desenvolvido para validar a proposta de construck da 
ferramenta. A seguir sao apresentadas as consideracoes finais e os anexos, que incluem 
os artigos aprovados sobre o trabalho aqui apresentado. 
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Objetivos 

0 presente trabalho tern por objetivos: 

- Validar uma forma de utilizacao do computador no contexto escolar; 

Atualmente, a utilizacao dos computadores em quase todas as areas do 
conhecimento é uma realidade e a escola tambem vem sentindo os reflexos desta 
utilizacao. E importante e imprescindivel que a escola nao fique ultrapassada, 
margem dos avancos tecnologicos. E claro que nao pode-se acreditar que a 
utilizacao dos computadores, por si so , ira resolver todos os problemas 
educacionais mas, conforme [RON 93, p. 81], "Sendo a educacao escolar o 
conjunto das atividades levadas a efeito pela instituicao escolar corn o objetivo 
de preparar a populacao jovem para a vida plena da cidadania, deve-se entender 
que ela possibilite a todos... a posse da cultura letrada e dos instrumentos 
minimos para o acesso as formas modernas do trabalho na sociedade industrial". 

- Identificar as vantagens e desvantagens da utilizacao da multimidia como 
recurso para a elaboracao de softwares educacionais; 

Segundo [JAM 93], a utilizacao da multimidia no desenvolvimento de 
software traz inumeras vantagens. Os aplicativos tornam-se muito mais faceis de 
serem utilizados, devido a utilizacao de texto, som e video, o que facilita a sua 
utilizacao. Futuramente, os aplicativos poderAo reconhecer tambem comandos 
de voz. No desenvolvimento de software educacional a multimidia tambem traz 
inumeras vantagens. Segundo [PAS 97], "... os ambientes de hipermidia 
constituem a mais recente tecnologia para a integracao e a contextualizacao do 
saber, tornando-se uma ferramenta poderosa nos processor de construcao da 
aprendizagem. A hipermidia resgata a tradicao oral, o contar estorias - a forma 
mais antiga de comunicaclo e transmissao do conhecimento humano". Alem 
disso, segundo [FIG 92], a utilizacao da multimidia tambem traz vantagens tais 
como: preparacao de materiais educacionais que explorem a dimensao 
emocional dos alunos; possibilitar a interatividade; cativar e manter a atencao 
das pessoas; criacao de ambientes de simulacao denominados "micromundos". 
Estes micromundos fornecem ao aluno um mundo imaginario a ser explorado, 
no qual os alunos podem aprender [COB 88]. 
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- Identificar as vantagens e desvantagens da utilizacao dos jogos educativos 
computadorizados como ferramenta de apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem e como alternativa para a elaboractio de softwares 
educacionais; 

Os jogos educativos computadorizados sao elaborados para divertir os 
alunos e aumentar a chance na aprendizagem de conceitos, conteados e 
habilidades embutidas no jogo. Um jogo computadorizado pode propiciar ao 
aluno urn ambiente de aprendizagem rico e complexo. As caracteristicas que 
tornaram os jogos educativos computadorizados intrinsecamente motivadores 
sao o desaflo, a fantasia e a curiosidade. Os jogos podem fomecer alguns 
resultados educativos nao previstos e que sao tao importantes quanto os 
previamente determinados. Podem oferecer oportunidades para o aluno usar 
lOgica, raciocinio e habilidades de organizacao para resolver problemas de 
maneira mais interessante do que seriam expostos em um exercicio comum. Urn 
jogo simples pode ensinar varias habilidades e conceitos, de maneira sofisticada 
e de maneira tal que os alunos nao se cansem rapidamente [COB 88] [STA 91]. 

- Estudar a utilizacao das ferramentas de autoria multimidia no 
desenvolvimento de software educacional; 

A utilizacao de uma ferramenta de autoria pode ser muito util para a 
elaboracao de recursos didaticos. Segundo [KAW 96, p. 228], "um professor que 
projeta um curso por computador na realidade esti ensinando o computador a 
ensinar e nao precisa ser urn especialista em informatica, desde que disponha de 
algumas ferramentas que o auxiliem nesta tarefa", o que possibility que os 
professores, tendo conhecimentos basicos de informatica, possam utilizar uma 
ferramenta que permita a criacao de seus proprios softwares educacionais. 

- Propor a construcao de uma ferramenta de autoria que possibilite ao usuario 
(professor e/ou aluno) a construcao de um jogo educativo; 

A ferramenta proposta deve basear-se nas caracteristicas levantadas atraves 
do referencial teorico da pesquisa. Inicialmente, pretende-se criar uma 
ferramenta com caracteristicas de uma ferramenta de autoria multimidia que 
possibilite ao usuario (professor e/ou aluno) a criacao de jogos educativos. Esta 
ferramenta podera ser utilizada em sala de aula ou espontaneamente pelos alunos 
fora do ambiente escolar. 
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- Validar a construcao de uma ferramenta que auxilie o professor na elaboraccio 
de seus proprios softwares educacionais, possibilitando um maior 
conhecimento e facilitando a utilizaplo do computador por profissionais da 
educactio que nab possuem formacCio em informatica; 

A ferramenta proposta deve ser elaborada visando a facil utilizacao por 
parte dos usuarios, tanto professores quanto alunos, para que os mesmos 
trabalhem de forma construtiva, ou seja, construindo seus proprios ambientes de 
aprendizagem. 0 professor pode utilizar a ferramenta e fornecer os jogos para os 
alunos; pode fornecer os jogos e propor alteracOes; pode deixar que os alunos 
sugiram e alterem os jogos fornecidos ou ainda, que os alunos criem seus 
prOprios jogos, individualmente ou em grupo, sempre sob a orientacao do 
professor. Esta construcao dos jogos toma o ensino mais desafiador e, segundo 
[NET 92, p. 43], "se o ensino for ludic° e desafiador, a aprendizagem prolonga-
se fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, ate as ferias, num 
crescendo muito mais rico do que algumas informacoes que o aluno decora 
porque vao cair na prova". 

- Possibilitar que cada usuario da ferramenta (professor ou aluno) possa criar 
jogos adequando-os a sua realidade e necessidade; 

Esta ferramenta deve servir de apoio a elaboracao de jogos educativos 
computadorizados, tanto por parte dos professores como tambem dos alunos. 
Atraves da ferramenta, o usuario (professor ou aluno) selecionara os objetos que 
farao parte do jogo e podera definir suas propriedades e noes. Por propriedades 
entende-se a cor, formato, tamanho, tipo da fonte, espessura, entre outros. A 
ferramenta preve a inclusao de assistentes para facilitar a elaboracao de jogos 
mais "tradicionais", tais como palavras-cruzadas, jogo de memoria, jogo de 
corrida, entre outros. Neste caso, a ferramenta indicara ao usuario a serie de 
passos que deve ser seguida para elaborar cada jogo. Como por exemplo pode-se 
citar a elaboracao de urn jogo de corrida. 0 objetivo do jogo é de que os 
jogadores, a partir de urn ponto de partida, alcancem a chegada. Na elaboracao 
deste jogo, o usuario podera definir: o ponto de partida, o ponto de chegada, as 
imagens que comporao os "quadros" que comp:Sem o caminho da corrida, as 
noes que devem ser disparadas quando o jogador atinge uma ou outra "casa" 
especifica, a pontuacao, os sons que devem ser incorporados ao jogo e, 
inclusive, perguntas e/ou explicacties sobre um determinado contendo, servindo 
de passagem por uma "casa". 

Alem disso, a ferramenta tambem deve permitir a configuracao do ambiente 
do jogo, como por exemplo: cores, pontuacao, ninnero de jogadores, entre outros 
itens. Atraves da utilizacao do assistente ou utilizando a barra de ferramentas o 
usuario criara o seu preprio jogo. A barra de ferramentas deve conter todos os 
objetos que podem ser incorporados no jogo, tais como: desenhos de linhas e 
objetos geometricos, sons, imagens, videos, cores, textos, campos para palavras 
cruzadas, icons, caminhos para jogos de corrida, cartas para jogos de memoria, 
caixas de mensagem para fornecer informacoes ao jogador. 
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- Implementar urn protOnpo da ferramenta proposta: 

0 prototipo criado aborda a educacao para o transit°. Por ser um tema 
novo a ser explorado no ambiente escolar, sentiu-se a necessidade de elaborar 
uma ferramenta que possibilitasse aos professores e alunos a criacao de jogos 
educativos onde possam ser exploradas as regras de transit°, auxiliando a 
aquisicao das mesmas pelos alunos e auxiliando para a formacao de futuros 
motoristas mais conscientes e educados. 



IS 

1 Informatica na Educacao e Software Educacional 

A utilizaclo dos computadores em quase todas as areas do conhecimento ji é 
uma realidade e a escola tambem vem sentindo os reflexos desta utilizacao. [PIM 98] e 
[DEL 96] colocam que o ensino, no seculo XXI, sera mais individualizado e que as 
tecnologias da comunicacao, incluindo-se o computador, estarao muito presentes e 
toma-se importante permitir que a sociedade tome conhecimento destas novas 
tecnologias e aprenda a utiliza-las. Segundo [GEL 95, p. 03], "A tecnologia da 
informacao esta se tomando um recurso indispensivel a todas as areas do mundo 
modemo. Em todos os setores, o uso dos computadores esta modificando o modo de 
agir e pensar das pessoas. A escola, sendo uma instituicao formadora da sociedade, nao 
pode ficar alheia as novas tecnologias, tomando-se ultrapassada". 

Segundo [PAN 97, p. 10], "...ha dez anos ou mais (...) a pergunta chave era se o 
computador tinha algum sentido na educacao. Atualmente fala-se de como tirar o maior 
proveito dele, uma vez que a sua presenca é inevitavel. A educacao, como processo vital 
ou permanente que vai alem da escolaridade, esta estreitamente ligada a infonnatica; a 
vida familiar conta, cada vez mais, com solueOes informativas, educacionais e de lazer 
baseadas na informatica; a escola (...) quer queiram, quer nao, vai se transformando: nao 
sao mais simples consumidores de solucoes informatizadas voltadas para a solucao de 
problemas de processamento de dados, encontrando nesse recurso um poderoso parceiro 
estrategico no desenvolvimento das habilidades dos aprendizes, para expandir suas 
capacidades e ajuda-los para compreenderem o mundo desde a sua propria perspectiva". 

[GAR 95, p. 100], ao defender a teoria de que cada crianca deve ter suas 
inteligencias multiplas estimuladas todos os dias, coloca que "...todos os alunos... 
participam regularmente das atividades de computacao, de mnsica e `corporais-
cinestesicas', em acrescimo ao curriculo centrado nos temas que incluem os 
conhecimentos padronizados e os assuntos das materias". Este autor nao coloca o uso do 
computador como essencial, mas nao descarta a importancia de sua utilizacao como um 
meio de estimular o aluno, afirmando que o computador deve estar presente na sala de 
aula, juntamente corn outros materiais, que possam estimular e despertar as multiplas 
inteligencias. 

Segundo [WOA 97], as criancas, atualmente, formam parte de um novo modo de 
ser e pensar, influenciado pela combinacao de diversas tecnologias, tais como a 
televisao, o computador, o videogame, entre outras. Segundo esta mesma autora, estas 
tecnologias podem servir como aliados a tarefa de ensinar. Estas tecnologias, utilizadas 
no contexto escolar, facilitam o processo de ensino e aprendizagem: trazem informacoes 
novas, conectam os professores e alunos ao mundo, permitem a adaptacao ao ritmo 
individual do aluno e trazem para a sala de aula a linguagem e os meios de comunicacao 
utilizados no dia-a-dia, ou seja, a escola utiliza as tecnologias que os alunos ji estao 
acostumados, o que faz corn que a motivacao do aluno aumente. Cabe aos educadores, 
criar pianos pedagOgicos para a aplicacao adequada destas tecnologias. 

Este novo modo de ser e pensar é um dos reflexos da sociedade da informacao. 
A informacao é urn dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da sociedade 
atual e, sem cluvida, o computador é uma das tecnologias que socializa a informacao, ou 
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seja, que distribui e permite o acesso a informacao por urn timer° cada vez maior de 
pessoas. A escola precisa preparar o aluno para selecionar, dentre o enorme volume de 
informacao existente atualmente, a extrair a essencia das informacoes apresentadas, 
alem de propiciar que o aluno "aprenda a aprender". Alguns autores referem que 
estamos vivendo a "era da informacao" [ALV 95] [DEL 96] [MRE 97]. Segundo [LOL 
91, p. 15], "A era da informacao requer profimda revisao do sistema educativo. Sua 
tarefa é formar as novas geracties, respeitando a sua natureza e tendo consciencia de 
suas necessidades, que estao mudando, e a escola nao pode ignorar isso". 

A utilizacao das novas tecnologias, como o computador, abre novas e 
interessantes perspectivas para a educacao e, cabe aos professores, planejar e organizar 
a implantacao do computador na escola, para que sejam maximizadas as ,  vantagens e 
analisadas experiencias anteriores [RIB 94]. Segundo [STA 91, P.  02], "E importante 
analisar e compreender as mudancas que a nova tecnologia da informacao causa em 
processos fundamentais como o pensamento e comunicacao, abrindo algumas novas e 
interessantes perspectivas para a educacao". 

Cabe aqui uma pergunta: Por que utilizar computadores na escola? Segundo 
[PAL 95, p. 12], "Akin da necessidade imposta pela sociedade modem, a introducao 
do computador parece devolver alguma esperanca a muitos professores insatisfeitos 
corn os metodos educacionais tradicionais. Os computadores parecem ser eficientes para 
ensinar criancas que nao conseguiram aprender atraves destes metodos (...)". 

Akin disso, o computador oferece uma variedade de ambientes de ensino e 
aprendizagem, que podem ser explorados e utilizados de maneira a despertar o interesse 
do aluno e servindo ao professor como uma poderosa ferramenta. Segundo alguns 
autores, tais como [LOL 91], [PAP 94] e [STA 91], corn a utilizacao destas 
"ferramentas", a aquisicao do conhecimento sera amplamente renovada, direcionando-
se a um "novo" processo de ensino e aprendizagem, que leva em consideraca'o o ritmo 
individual de cada aluno. Este novo processo estaria baseado na utilizacao dos 
computadores em conjunto corn tecnicas de ensino construtivista. 

0 fato de que o computador considera o ritmo individual de aprendizagem do 
aluno reforca a questa° de que os alunos aprendem de forma diferente uns dos outros, 
como afirma [GAR 95, p. 147], "... odstem imensas diferencas entre os individuos em 
suas potencialidades e dificuldades intelectuais, e tambem em seus estilos de ataque em 
suas buscas cognitivas". 

[LID 93] diz que o computador na escola pode ser utilizado das seguintes 
formas: 1) como complemento aos objetivos ja estabelecidos pelo sistema educacional; 
2) para que os alunos aprendam a utilizar os computadores e 3) para modificar o 
curriculo vigente atraves dos reflexos proporcionados pela tecnologia dos 
computadores. 

Segundo [PAL 95], o use dos computadores nas escolas apresenta uma serie de 
vantagens, tais como: 

- o computador pode ser manipulado para escrever, desenhar, criar e corrigir, 
compor musica e tocar instrumentos musicais de forma acessivel; 
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- oferece feedback imediato: a crianca aprendera mais corn urn erro sendo 
informada imediatamente nao apenas de que esta errada, mas qual foi o erro 
cometido; 

- possibilita um tratamento individualizado conforme o ritmo e a capacidade da 
crianca; 

- cria ambientes de aprendizagem rapidos, atraentes e gratificantes; 

- os computadores podem ser mais eficientes para ensinar criancas que nao 
conseguiram aprender com os metodos tradicionais de ensino. Dentro desta 
afirmativa [SAH 97, p. 98], relata a opiniao de professores do projeto ACOT: 
"os professores (...) descobriram que os alunos que nao se saiam bem ern urn 
ambiente tradicional frequentemente se sobressaiam quando trabalhavam corn 
a tecnologia. Os alunos que nao tinham um born desempenho tiveram uma 
chance de experimentar o sucesso e comecar a se concentrar e a se aplicar a 
seus projetos". 

- mantem o aluno constantemente ativo, possibilitando mudancas de atitude em 
relacao ao erro, a investigacao e a atividade de solucao de problemas; 

- acompanha as aptidOes emergentes da crianca; 

- torna-se urn laboratorio experimental infinitamente variavel para a 
aprendizagem exploratoria; 

- introduz um elemento motivacional indiscutivel e muito positivo, para as 
criancas e professores. 

E claro que a utilizacao do computador na escola nao traz apenas vantagens . 

Existem algumas limitacOes em seu uso, como destaca [PAL 95]: 

- diminui a necessidade de habilidades de calculo; 

- os jogos de aventura despertam nas criancas um comportamento violento; 

- nao tornam, como num passe de magica, mais coerentes aulas que foram mal 
organizadas; 

- os computadores nao tornam permanentemente produtivas todas as atividades 
na classe. 

Os educadores, muitas vezes, tomam posicOes radicais: ou sao extremamente 
favoraveis a utilizacao do computador ou sao totalmente contra. Segundo [PAP 94], 
entre os educadores ha duas coerentes distintas: os conservadores e os inovadores. As 
questhes que envolvem a resistencia ao uso dos computadores na escola serao abordadas 
no Capitulo 3, no item 3.3: A Formaclio de Professores e a Utilizacclo de Ferramentas 
de Autoria Multimidia. 
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Para que a utilizacao do computador em sala de aula tome-se uma realidade, faz-
se necessaria a aquisicao e/ou desenvolvimento de softwares educacionais. Urn software 
educacional é urn programa de computador que auxilia no processo de ensino e 
aprendizagem. Segundo [STA 90, p. 53], o software educacional é "um software 
desenvolvido para atender objetivos educacionais pre-estabelecidos onde a qualidade 
tecnica se subordina as condicoes de ordem pedagogica que orientam seu 
desenvolvimento". [CHA 98] afirma que qualquer software que possa ser utilizado para 
algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensivel pode ser considerado 
software educacional, incluindo programas comerciais existentes, tais como: 
processadores de texto, gerenciadores de bancos de dados, planilhas eletronicas, entre 
outros. 

Estes softwares podem ser classificados e organizados por tipo de enfoque 
educacional utilizado, os mitodos tradicionais de educacao ou o desenvolvimento de 
habilidades de pensamento e manipulacao de informacao [STA 91]. [CHA 98a] diz que 
os softwares educacionais podem ser classificados em tees grandes grupos: 

1) Educacao em informatica: programas voltados para a profissionalizacao na 
area de informatica; 

2) Educacao para informatica: programas voltados para utilizacao do 
computador como ferramenta de trabalho nas diversas areas de atuacao 
profissional; 

3) Educacao pela informatica: programas utilizados como meio de promover 
uma aprendizagem ativa, dinamica, motivada, servindo como instrumentos 
que ajudem no desenvolvimento cognitivo da crianca, como ferramenta 
auxiliar do processo de pensar e de resolver problemas. 

Dentre as classificacoes e tipos de softwares educacionais pode-se ressaltar 
algumas caracteristicas presentes em alguns destes softwares, tais como: 

- o computador assume o papel de urn gerador de exercicios, abordando 
detenninado contendo relativo a algum aspecto de urn detenninado assunto; 

- alguns softwares sao baseados na capacidade do computador em manipular 
textos, para apresentar material didatico textual e grafico, de forma muito mais 
dinamica e motivadora; 

- o computador pode apresentar perguntas e testes de avaliacao, e conforme as 
respostas, reapresentar todo ou parte do material instrucional, e formular novas 
perguntas; 

- utilizar o computador como um instrumento auxiliar para a analise de dados e 
resolucao de problemas; 

- simular e fazer construcao de modelos atraves do computador [SAB 83]. 

A figura a seguir (fig. 1.1) mostra um esquema de classificacao dos softwares 
educacionais, demonstrado em [MAE 94]. Conforme o esquema, os softwares 
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educacionais estao classificados em: instrucao e treinamento (exercicio e pratica, 
tutorial e sistemas tutoriais inteligentes); aprendizagem (jogos e simulacoes); 
ferramentas (bancos de dados e processadores de textos) e linguagens de progamacao 
(como por exemplo, a linguagem Logo). 

Exercicio e Pratica 	Jogos 	Banco de Dados 	Logo 
Tutorial 	 Simulacoes 	Processadores de Texto 
Sistemas Tutorials 
Inteligentes 

   

    

    

Instrucao e 
Treinamento 

Aprenclizagem 	Ferramentas Linguagens de 
Programacao 

	► 	 • 	 
Exposicilo 
	

Descoberta 
Sistemas Fechados 
	

Sistemas Abertos 

FIGURA 1.1 - Esquema de Classificacao dos Softwares Educacionais 

Os enfoques apresentados acima correspondem aos sistemas fechados 
(exposicio) e abertos (descoberta), demonstrados na Figura 1.1. Alguns softwares 
educacionais podem mesclar aspectos dos enfoques algoritmico e heuristico. Como 
exemplo pode-se citar a construclo de urn ambiente de aprendizagem, enfocando um 
detenninado assunto, que apresenta informacoes para o aluno (como num tutorial), mas 
tambem inclui algum tipo de opcao onde o aluno pode construir seu conhecimento, por 
exemplo, participando da elaboracio das informacOes que sera° apresentadas. 

Segundo [CAM 96], Behar citado por [SOU 97], [PAN 98] e [RAP 90], o use 
dos computadores na educacio baseia-se em dois enfoques: 

enfoque algoritmico: tambem conhecido como ambiente de ensino 
computadorizado. 0 computador é visto como uma "maquina de ensinar" e o 
aluno como receptor de informacao; 

enfoque heuristico: tambem conhecido como ambiente de aprendizagem 
aberto. 0 computador é utilizado como uma ferramenta, urn meio para 
aprender. Este enfoque visa a exploracao e construcao de conceitos 
significativos. "Este ambiente tem por finalidade, propiciar o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas incluindo estrategias de solucao 
de problemas, criatividade, manipulacao de informacOes, aprendizagem 
por descoberta uma vez que o proprio aluno, a partir de suas interacaes, 
comprova suas hipoteses e conclui fatos" [p. 51]. 

[DAL 98] demonstra duas abordagens: a primeira, quando o computador é 
utilizado como urn transmissor de informacOes previamente selecionadas pelo professor 
e a segunda, como uma ferramenta auxiliar do aluno, possibilitando que ele construa seu 
proprio conhecimento. 

Dentre as diversas classificacOes de softwares educacionais existentes, abordar-
se-a alguns tipos de forma generica, considerando sua utilizacao. Dentre eles citam-se: 
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1) ferramentas; 2) simuladores; 3) exercicio-e-pratica; 4) tutorial; 5) demonstracoes e 6) 
jogos educativos. 

Ferramentas 

Nesta modalidade de software educacional, o computador é utilizado por 
professores e alunos como um instrumento capaz de realizar tarefas uteis. Essas 
ferramentas sac) extremamente versateis, tendo aplicacao em todas as areas do curriculo 
escolar, podendo ajudar alunos em suas atividades de escrita, calculos, desenhos, entre 
outras. Como exemplos de ferramentas citam-se: processadores de texto, gerenciadores 
de base de dados, planilhas eletronicas, programas graficos, hipertextos, linguagens de 
programacao, editores de musica [PAL 95] [STA 91]. 

Simuladores 

Segundo [PAL 95, p. 36], "Simulacao é, basicamente, a utilizacao do 
computador para obtencao de resultados atraves de modelos matematicos que imitam a 
realidade. A informacao é colocada no computador corn a finalidade de representar os 
fatores necessarios a permitir uma melhor aproximacao do objeto real". 

Num programa de simulacao o aluno executa as entradas no teclado, valores 
especificos a uma determinada pergunta, para descobrir como responder ao computador. 
Verificando as respostas para as diferentes entradas de teclado, o aluno gradualmente 
compreende o modelo do fenomeno representado pelo simulador. Neste tipo de 
simulacao o papel do professor é de fundamental importancia, porque ele avaliard o 
desempenho e o aproveitamento do aluno [COI 87] [KAH 91]. 

Pode-se utilizar simulacoes nas mais diversas areas do ensino, como por 
exemplo ciencias: simular experimentos e sistemas naturais; estudos sociais: relacoes de 
causa e efeito, desenvolver estrategia de pensamento e examinar interativamente 
sistemas sociais, politicos e economicos; matematica: ajudam na compreensao de 
sistemas axiomaticos independentes [COB 88] [COI 87] [GUI 91]. 

Exercicio-e-Prenica 

E a mais comum e mais conhecida e, tambem, desacreditada, das aplicacOes 
educacionais. sao os conhecidos "CM' - Computer Aided Instruction, ou seja, 
Instrucao Auxiliada por Computador. Estes softwares apresentam questOes aos alunos. 
Estas questoes podem ser de multipla escolha explicita ou multipla escolha implicita 
[GUI 91]. Na multipla escolha explicita o programa apresenta exercicios, com 
fornecimento de respostas e feedback. Na multipla escolha implicita é o aluno quem 
escreve sua resposta. 0 programador deve prever todas as respostas possiveis, uma vez 
que apenas as respostas previstas recebem feedback [ADU 83]. [LIG 97] diz que a 
vantagem dos programas de exercicio-e-pratica é a correcao imediata do erro. 
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Tutorial 

Sao programas de perguntas e respostas onde os alunos escrevem, ou 
selecionam, as respostas para as perguntas propostas. 0 programa analisa as respostas e 
registra os resultados. Em um tutorial, o computador passa a ser o instrutor do 
estudante, adaptando-se as necessidades ,especificas do aluno. Os tutoriais ensinam e 
controlam o progresso da aprendizagem. E a forma tecnologica de fornecer a cada aluno 
urn tutor individual que é paciente, adequado as necessidades do aluno, infatigivel 
[LIG 97] [RIB 94] [STA 91]. 

Demonstracoes 

As demonstracoes sao utilizadas principalmente no ensino tradicional de 
ciencias e matematica. Demonstracties do movimento planetaria estrutura atomica, 
sisterna circulator* relacao entre distancias, velocidades e aceleracao, processos 
geologicos, correntes oceanicas, entre outras, tem urn potencial interativo muito maior e 
mais rico do que o tradicional "quadro-negro" [LIG 97] [PAL 95]. 

Jogos Educativos 

Os jogos educativos baseiam-se no interesse que as criancas tern em brincar e 
jogar e, aproveitando-se disso, criam ambientes de aprendizagem atraentes e 
gratificantes, constituindo-se num recurso poderoso de estimulo para o desenvolvimento 
integral do aluno. Segundo [RIZ 88], os jogos constituem urn poderoso recurso de 
estimulacao no desenvolvimento integral do aluno. Desenvolvem a atencao, disciplina, 
autocontrole, respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras relativas a cada tipo 
de jogo oferecido. Podem ser jogados de forma individual ou coletiva, sempre corn a 
presenca do educador para estimular todo o processo, observar e avaliar o nivel de 
desenvolvimento dos alunos e diagnosticar as dificuldades individuais, para poder 
produzir estimulos adequados a cada urn [GUI 91]. 

Neste contexto, as ferramentas de autoria podem ser utilizadas para a criacao de 
diversos softwares educacionais. Os professores podem criar facilmente programas do 
tipo exercicio-e-pratica e tutoriais. As simulacoes, demonstracoes e programas de jogos 
educativos tambem podem ser elaborados atraves das ferramentas de autoria, mas 
requerem um conhecimento maior ern relacao a programacao do computador, o que 
pode tornar-se possivel atraves da formacao de uma equipe de desenvolvimento de 
software educacional. Este equipe teria um miter interdisciplinar, integrando 
profissionais de diferentes areas (infonnatica, pedagogia, matematica, ciencias, etc.), 
visando o desenvolvimento de software corn qualidade e aplicabilidade em sala de aula. 

No proximo capitulo serao abordadas algumas consideracoes sobre a multimidia 
e suas vantagens no desenvolvimento de softwares educacionais. 
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2 Multimidia 

A multimidia e, basicamente, a utilizacao de diversos meios de comunicacao. A 
multimidia nao é algo que possa ser realizado apenas com o uso do computador. Um 
filme, por exemplo, tambem a uma demonstracao do uso de virias midias (formas de 
comunicacao). Atualmente, com o avanco da informitica, os computadores tomaram-se 
capazes de realizar muito mais do que pode ser feito em urn filme. Os softwares podem 
incluir imagens em movimento, sons, video, textos, imagens estiticas, e grificos. 
Segundo [GER 91], quando falamos em multimidia estamos falando em como o 
computador esti nos passando alguma informacao. 

"Multimidia é qualquer combinacao de texto, arte grafica, som, animacao e 
video transmitida pelo computador. Se voce permite que o usuario - o visualizador do 
projeto - controle quando e quaffs elementos sera° transmitidos, isto chama-se 
multimidia interativa. Se voce fornece uma estrutura de elementos vinculados pela qual 
o usuario pode mover-se, a multimidia interativa torn-se hipermidia" [VAU 94, p. 03]. 

Segundo [PAS 97], "0 termo multimidia representa, (...), muito mais do que 
uma simples convergencia tecnologica de midias. A grande vantagem da multimidia em 
relacao aos sistemas lineares de organizacao da informacao é a facilidade que o usuario 
tem de `folhear' os diversos documentos e `navegar' entre os elementos da rede 
informacional construida. Ela possibilita que os conteudos sejam interligados por 
associacoes de contexto, por relacoes logicas e semanticas, para citar algumas, criando 
urn ambiente instigante e propicio para a descoberta (...)". 

A tecnologia de multimidia caracteriza-se por apresentar informacoes no 
computador utilizando-se nao so a forma tradicional (texto), mas tambem som (voz 
humana, nthsica, efeitos especiais), imagem estatica (fotografia), imagem em 
movimento (video), animaca'o (desenho animado) e grificos, proporcionando interacao 
direta entre o usuario e o computador [SIL 94]. [ROC 92, p. 376] diz que a multimidia 
"...permite uma comunicacao mais natural corn as maquinas, usando nossos sentidos, 
visa°, audicao e tato, e o dialogo homem-computador torn-se mais intuitivo, 
espontaneo e ag,radivel". [RES 92] diz que a multimidia permite organizar, recuperar, 
restaurar e reestruturar a informacao em todos os campos, tanto cientifico como 
tecnologico, para obter acesso a informacoes adequadas, precisas e oportunas. 

Ainda conceituando multimidia, [FIG 92] diz que "...multimidia quer dizer a 
apresentacao e recuperacao de informacoes de forma intuitiva, multissensorial e 
interativa atraves da integracao das mais diversas formas de comunicacao - texto, 
grificos, animaccies de computador, video e som - em uma imica apresentacao sob o 
controle do computador" (p. 61). [FEM 92] diz que a multimidia nao é mais do que o 
emprego de uma serie de recursos ji conhecidos e utilizados anteriormente, mas que 
agora, manipulados por uma serie de ferramentas poderosas, reforcam sua eficicia, 
gerenciadas pelo computador. 

A multimidia pode ser passiva ou interativa. A multimidia passiva ocorre 
quando recebemos a informacao sem que possamos interferir no desenrolar do processo. 
A multimidia interativa ocorre quando podemos participar e influenciar na apresentacao 



26 

das informacoes, como por exemplo, num jogo computadorizado: o usuario é o jogador 
e participa interativamente do software (jogo) [GER 91]. 

A hipermidia é o sistema de acesso que o usuario tem para buscar a informacao 
dentro de um software multimidia. 0 principal conceito dentro da hipermidia é o 
hipertexto. Num software hipertexto, algumas panes do texto sao destacadas. Quando o 
usuario "clica" corn o mouse sobre uma destas palavras ele pode saber mais 
informacoes sobre este texto ou ser remetido para uma outra parte do software. 

[MAR 92, p. 04] diz que "a hipermidia emprega informacoes sobre o controle de 
urn computador, de forma que o usuario possa navegar nela de maneira produtiva. A 
informacao pode estar sobre a forma de texto, diagramas, diagramas em movimento 
(animacao), imagens estaticas, imagens em movimento (televisao), fala, som ou 
programas de computador". 

Segundo [KAW 96, p. 229], "hipennidia é uma forma de apresentacao de 
informacoes onde a seqiiencia em que elas sera() recebidas é decidida pelo usuario, no 
momento da recepcao. Assemelha-se a uma enciclopedia corn referencias cruzadas ou a 
urn atlas geografico, no sentido de que para se consultar uma determinada pagina nao é 
necessario ter lido as anteriores, como nos livros convencionais". 

Para [JAM 93], a utilizacao da multimidia esti causando um impacto em 
diversas areas, tais como: telecomunicacties, educacao, treinamento, producao de livros 
e revistas, e tambem no desenvolvimento de software. 

No desenvolvimento de software, a multimidia traz inUmeras vantagens. Os 
aplicativos tomam-se muito mais faceis de serem utilizados, devido a utilizacao de 
texto, som e video, o que facilita a sua utilizacao tambem por deficientes auditivos ou 
visuais. Futuramente, os aplicativos poderao tambem reconhecer comandos de voz 
[JAM 93]. [ISS 98] diz que a multimidia "...permite ao usuario vasculhar urn conjunto 
de informacao, ou resolver problemas complexos, usando segmentos particulares de 
informacao disponivel, ou executar experiencias por simulacao, ou participar de 
excursoes virtuais pelo cyberspace onde ele pode ver e fisicamente interagir com 
objetos em realidades virtuais". 

A utilizacao da multimidia tornou-se possivel atraves do advento das interfaces 
graficas, que possibilitaram ao usuario a visualizacao de simbolos graficos na tela. 0 
surgimento das interfaces graficas com o usuario (GUI) revolucionou a maneira de 
elaborar programas no computador. Segundo [MEI 94, p. 316], "com o advento do 
Macintosh e sua interface de comunicacao corn o usuario, ficou evidente que o use de 
recursos graficos transcendem as aplicacties graficas e sac) ferramentas extremamente 
poderosas para tornar amigavel a interface corn o sistema". 

No desenvolvimento de software educacional, a multimidia (ou hipermidia) 
tambem traz inUmeras vantagens. [FIG 92] afirma que a utilizacao da multimidia traz 
vantagens tais como: preparacao de materiais educacionais que explorem a dimensao 
emocional dos alunos; possibilitar a interatividade; cativar e manter a atencao das 
pessoas; criacao de ambientes de simulacao denominados "micromundos". Estes 
micromundos fornecem ao aluno urn mundo imaginario a ser explorado, no qual os 
alunos podem aprender [COB 88]. 
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Segundo [CAM 94, p. 131], "A educacio na era da informagao exige urn novo 
paradigma: pensar, analisar, concluir, inferir e interpretar. A hipermidia abre esta nova 
perspectiva de levarmos os alunos a pensar e construir conhecimentos, aliando bases de 
conhecimento corn estudo individualizado, NO- es exigidas hoje pelo novo modelo 
educacional". 

Neste contexto, cabe ao professor procurar tecnologias educacionais que melhor 
se adequem ao ambiente de sala de aula. 0 professor precisa trabalhar corn uma visa° 
de futuro e deve experimentar a utilizacao de diversos materiais, visando estimular o 
aluno a aprender, a descobrir. 

Uma das tecnologias, no ambito do computador, que pode ser utilizada em sala 
de aula sao as ferramentas de autoria. 0 professor pode criar seus proprios softwares em 
multimidia, ou permitir que os proprios alunos o facam. 

2.1 Multimidia na Educacao 

A utiliznao de recursos de multimidia no desenvolvimento de software 
educacional permite que se oferna urn conjunto mais rico de materiais para o 
aprendizado do que os normalmente existentes em salas de aula ou bibliotecas [FIG 92]. 
Estes softwares podem favorecer a aprendizagem efetiva e a interatividade, atraves da 
utilizacao de diversos estilos de internao, utilizacao de midias variadas e interfaces que 
facilitem a utilizacao dos mesmos [CAC 94]. 

[FAG 92] e [FLO 93] colocam que as aplicacoes em multimidia desenvolvidas 
para a sala de aula sao recompensadoras e empolgantes e que a multimidia motiva os 
estudantes a aprender, tornando o aprendizado mais divertido e interativo, dando-Ihes 
maior entendimento do contexto e lhes permitindo ter um papel ativo no seu 
aprendizado. Trabalhando em um ambiente muftimidia, o aluno pode aprender mais 
espontaneamente, utilizando os recursos naturals corn os quais se adapte melhor: alguns 
aprendem melhor vendo, outros vendo e ouvindo. 

Segundo [FIG 92], a utilizacao da multimidia como recurso educacional possui 
as seguintes vantagens: 

afetividade: os materiais elaborados corn recursos multimidia podem incluir 
uma dimensao emocional; 

- interactio: corn a muftimidia pode-se ter o dinamismo da televisao 
juntamente corn a riqueza de textos dos jornais, sob o controle do 
computador. Para [BAR 93], a interacao e urn dos pontos mais importantes 
na avalinao de um software educacional em muftimidia, destacando-se a 
qualidade e o estilo da internao empregado; 

- cativaceio: as animacoes, videos, sons, musicas..., chamam a atencao e 
contribuem para proporcionar uma maior e'nfase e importa'ncia as 
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informacOes abordadas. Para [TAI 90], a possibilidade de conjugar imagem e 
som é uma das grandes vantagens da utilizacao da multimidia; 

simulactio: a multimidia permite a criacao de ambientes "produzidos" para 
simular ambientes reais. Segundo [FIG 92, p. 63] "Devido a capacidade da 
multimidia em recriar o mundo humano atraves de tecnicas multissensoriais 
e interativas, os usuarios sao introduzidos em `micro-mundos', fabricados 
para simular ambientes reais. Atraves das diversas tecnicas é possivel 
simular a passagem do tempo, como nos filmes, e ainda evocar certas 
emocties, permitindo ao usuario ter `experiencias' de aprendizado mais 
reais". 

A multimidia transforma os estudantes de receptores passivos de informacao em 
participantes ativos em urn processo de aprendizagem rico em meios. Constitui-se numa 
forma potente para levar os estudantes para o caminho da aprendizagem intuitiva e 
investigativa. Ao mesmo tempo, a multimidia possibilita a capacidade para 
individualizar a instrucao. Corn a multimidia os estudantes avancados podem explorar 
ate o limite de suas habilidades e os estudantes mais lentos podem avancar a passos 
mais comodos para eles, sem angustias e criticas [KEN 94] [RES 92]. 

Greenfield, citado por [CAS 97, p. 62-63], diz que "cada meio de comunicacao 
apresenta caracteristicas que o tornam mais adequado do que outros para determinados 
tipos de informacao. Esse fato influi no processo cognitivo ao atuar sobre os sentidos, 
ativando conjuntos especificos de habilidades responsiveis pelo processamento de 
infonnacoes. Portanto, as midias desempenham papeis complementares no processo de 
aprendizado, o que aponta em direcao a urn sistema de educacao multimidia". 
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3 Ferramentas de Autoria 

Corn uma ferramenta de autoria a possivel criar diversos tipos de software, tais 
como: producties de video, animacoes, CD's de demonstracao e excursoes guiadas 
interativamente, apresentacoes, aplicativos interativos de quiosques, treinamento 
interativo, simulacties, prototipos e visualizacOes *aims, e programas educacionais em 
multimidia [BAD 94] [REI 91] [VAU 94]. 

Segundo [SAC 97], as ferramentas de autoria podem ser divididas em tres 
geracOes, sendo elas: 

- primeira geractio: as aplicacoes desenvolvidas corn as ferramentas de 
autoria sao altamente dependentes da arquitetura do processador e corn um 
grau minim° de interatividade do usuario sobre a apresentacao; 

- segunda geracao: aumenta o grau de portabilidade para as aplicacties 
(limitado a plataformas de software e hardware que pertencam a mesma 
familia); ji é permitido urn grau maior de interatividade sobre a 
apresentacao, atraves do controle de textos, imagens e criacao de hyperlinks; 

terceira geracao: representam a atual geracao de sistemas de autoria 
multimidia comercialmente disponiveis; algumas permitem o 
compartilhamento de aplicacties entre computadores das linhas Apple 
Macintosh e IBM PC e sao permitidas apresentacaes em ambiente de rede. 

0 desenvolvimento de software multimidia pode ser realizado atraves da 
utilizacao destas ferramentas de autoria, atualmente pertencentes a terceira geracao 
anteriormente citada. Estas ferramentas de autoria estao divididas em tires grupos: 
linguagens de programacao, linguagens de autoria e sistemas de autoria [BAD 94] 
[VAU 94]. 

Segundo [UN 95], as ferramentas de autoria podem ser classificadas de outra 
maneira: 1) software de apresentacao capacitado para multimidia; 2) software dedicado 
de integracao de midia; e 3) software de desenvolvimento profissional. 

Um software de apresentacao é projetado para gerar slides, mas atualmente, 
inclui a fimcionalidade da multimidia. Urn software dedicado a integracao de midia é 
utilizado para importar, editar, sequenciar e reproduzir multiplos tipos de midia. Ji urn 
software de desenvolvimento profissional constitui-se na ferramenta mais complexa de 
autoria ern multimidia e é caracterizado por uma capacidade embutida de programacao e 
ferramentas sofisticadas tais como julgamento de resposta e armazenamento de dados 
(sao os sistemas de autoria, segundo a classificacao de [BAD 94] e [VAU 94]) [L1N 
95]. 

As linguagens de programacao podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 
variadas aplicaceies, tanto na area comercial como tambem na area cientifica. Estas 
linguagens, tais como: Visual Basic, Delphi, etc., nao possuem nenhuma facilidade 
especifica para o desenvolvimento de um software multimidia. A utilizacao de uma 
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linguagem de programacao tradicional no desenvolvimento de software multimidia faz 
com que seja necessaria a presenca de um programador. Posteriormente, veremos que 
isto inviabiliza a utilizacao destas linguagens de programacao no desenvolvimento de 
software educacional por parte de professores que nab disponham dos conceitos e 
habilidades de programar um computador. Muitas vezes, a utilizacao de uma linguagem 
de programaciio tradicional torna o software multimidia muito mais rapid°, devido ao 
fato de que o programa roda sem contar corn um intermediario, ou seja, urn sistema de 
autoria [WOR 92]. 

As linguagens de autoria possuem rotinas especificas para o desenvolvimento de 
urn software multimidia. sao mais faceis de utilizar do que as linguagens de 
programacio convencionais mas, mesmo assim, faz-se necessario o conhecimento de 
conceitos de programacao. Estas linguagens possuem recursos tais como: editor de 
textos, editor grafico, possibilidade de incluir sons e imagens, entre outros [WOR 92]. 

Os sistemas de autoria sao ambientes onde o usuario pode criar urn software 
multimidia sem ter que dispor de urn conhecimento aprofundado de programacao. 
Apenas possuindo urn conhecimento em nivel de usuario é possivel que o usuario possa 
desenvolver urn software multimidia adequado as suas necessidades, tais como criacao 
de material didatico (apostilas eletronicas, exercicios de fixacao, tutoriais), 
apresentacoes, demonstracoes. A facilidade de utilizacao destes ambientes pode fazer 
com que os softwares desenvolvidos tornem-se muito simples, devido aos recursos 
limitados do ambiente utilizado [HER 92]. 

Segundo [GIR 94, p. 156], os "sistemas de autoria permitem ao usuario 
desenvolver as suas aplicacoes, ou seja, conceber suas ideias utilizando um computador, 
sem ter que desenvolver a habilidade de progamacao". 

As ferramentas de autoria, segundo [VAU 94, p. 04-05], "... s'ao projetadas para 
controlar os elementos de multimidia e propiciar interacao ao usuario. Alem de fornecer 
urn metodo para que os usuarios interajam no projeto, a maioria dos programas de 
autoracio oferecem facilidades para criacan e edicao de textos e imagens, e possui 
extensees para gerenciar controladores de videodisco, videotape e outros importantes 
perifericos de hardware". 

Atualmente, as ferramentas de autoria mais utilizadas slo os sistemas de autoria, 
devido a sua facil utilizacao e =bail a incorporacio de recursos que podem ser 
programados, ou seja, podemos utilizar os recursos ja fornecidos pela linguagem, sem 
preocupanno-nos corn a programacdo, e tambem, podemos criar rotinas mais 
elaboradas. 

0 software de autoria, ou sistema de autoria, permite que o projetista construa 
aplicativos completos de multimidia, desde apresentacoes simples ou complexas ate 
programas de treinamento e educacan interativa. A principal funcio do sistema de 
autoria é a facilidade na combinacao dos recursos (som, imagem, video) e na 
apresentacao clara e bem organizada destes [THA 93]. 

Para [LIN 95, p. 164], urn sistema de autoria profissional, "(...) representa o topo 
da escala das ferramentas de autoria e, como tal, é acompanhado de diversas 
advertencias sobre o nivel de habilidade e as exigencias de tempo. Estas ferramentas sao 
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usadas em sua maioria por empresas de producao profissional, desenvolvedores de 
titulos em CD-ROM e treinadores de profissionais". 

Segundo Conklin citado por [SIS 94], urn sistema de autoria deveria ter algumas 
caracteristicas, tais como: facilidade de tracar e criar novas referencias; possibilitar o 
uso de diferentes estruturas de ligacoes; permitir uma visao global do sistema; assegurar 
a consistencia das informacties; possibilitar a cooperacao entre diversos autores e 
possibilitar o acesso simultaneo. 

[CAF 96] aponta alguns criterios que devem ser levados em conta quando da 
selecao de uma ferramenta de autoria, dentre os quais destacam-se: existencia de uma 
ferramenta de edicao de texto; ferramenta de edicao grafica; ferramenta de edicao de 
som; projeto de telas; facilidade de aprendizado; facilidade de edicao; clareza de 
icones/convencoes; documentacao; tempo de troca de modos (autor/leitor); importacao 
de textos; uso de editor de texto externo; uso de editor de grafico externo; uso de editor 
de som externo; acesso a CD-ROM e outros. 

3.1 Fundamentos das Ferramentas de Autoria 

As ferramentas de autoria fornecem a estrutura necessaria para a organizacao e 
edicao dos elementos de urn projeto em multimidia, incluindo graficos, sons, animacOes 
e videoclipes. sao utilizadas para o desenvolvimento da interatividade e da interface do 
usuario, para apresentar projetos na tela e agrupar os elementos da multimidia em urn 
projeto unto e coeso. 

As ferramentas de autoria oferecem urn ambiente integrado para a combinacao 
do conteado e das funcoes do seu projeto. Os sistemas normalmente incluem a 
habilidade de criar, editar e importar tipos especificos de dados; juntar dados brutos em 
uma sequencia de reproducao; e fornecer urn metodo ou linguagem estruturada para 
responder a entradas do usuario. 

A metafora é utilizada para sequenciar e organizar elementos e eventos da 
multimidia. Atraves da metifora, sao classificadas as ferramentas de autoria. 
Classificam-se em tres grupos: ferramentas baseadas em paginas ou fichas; em icons 
ou dirigidas por eventos; e baseadas no tempo e em apresentacoes. 

3.1.1 Ferramentas baseadas em paginas ou fichas 

Neste tipo de ferramenta, os elementos sao organizados como paginas de urn 
livro ou uma pilha de fichas. 0 sistema permite que estas paginas possam ser vistas em 
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sequencias diferentes, dependendo do projeto do livro. A principal utilizacao deste tipo 
de ferramenta é na elaboracao de livros eletronicos. 

Os sistemas baseados em paginas sac) baseados e/ou orientados para o objeto: os 
objetos sao os botOes, campos de texto, objetos graficos, fiindos, paginas ou fichas e ate 
mesmo o proprio projeto. As caracteristicas dos objetos sao definidas por propriedades. 
Cada objeto pode conter um programa (script), geralmente uma propriedade daquele 
objeto, que é ativado quando um evento (por exemplo, um clique do mouse) relacionado 
aquele objeto ocorre. 

Alguns exemplos de ferramentas de autoria baseadas em paginas ou fichas sao o 
Hypercard (Macintosh), Plus (Macintosh e Windows), Supercard (Macintosh), 
Toolbook (Windows), Visual Basic (Windows), WindowCraft (Windows) [GER 91] 
[VAU 94] [WAN 94] [WOL 95]. 

3.1.2 Ferramentas baseadas em (cones 

Nesse tipo de ferramenta, os elementos de multimidia e os eventos de interacao 
sac) organizados como objetos em um processo estrutural. Inicialmente, criamos uma 
estrutura ou fluxograma de eventos, tarefas e decisOes, arrastando os icones apropriados 
a partir de uma biblioteca. Estes icones podem conter muitas opcOes de menu, imagens 
graficas, sons e calculos. 0 fluxograma representa gyaficamente a logica do projeto.  
Apos a criacao da estrutura, podem ser adicionados os conteudos: textos, graficos, 
animacoes, sons e imagens de video. Existem diversos tipos de icones, tais como: de 
apresentacao, de animacao, de calculos, de mapas, de interacao, de espera, entre outros. 

Authorware (Macintosh e Windows), IconAuthor (Windows), HSC Interactive 
(Windows) e Tempra Media Author (DOS), sao tipos de ferramentas de autoria 
existentes no mercado, baseadas em icones [GER 91] [VAU 94] [WOL 95]. 

3.1.3 Ferramentas baseadas no tempo 

Sao as mais comuns das ferramentas de autoria. Cada uma utiliza o seu pr6prio 
meio caracteristico e interface para gerenciamento de eventos corn o decorrer do tempo. 
A maioria delas utiliza uma linha de tempo visual para seqiienciar os eventos de uma 
apresentacao de multimidia, algumas ordenam longas sequencias de quadros graficos e 
adicionam o componente de tempo ajustando cada duracao de apresentacao do quadro. 

Dentre as ferramentas de autoria baseadas no tempo destacam-se: Action! 
(Mactintosh e Windows), Animation Works Interactive (Windows), Cinemation 
(Macintosh), Macromedia Director (Macintosh), Magic (Mactintosh), Mediablitz! 
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(Windows), Producer (Macintosh), Promotion (Macintosh), entre outras [GER 91] 
[VAU 94] [WOL 95]. 

3.2 Estudo de Caso: 0 Multimedia ToolBook e o Visual Class 

Nesta secao aborda-se a utilizacao de duas ferramentas de autoria existentes no 
mercado, que sao o Multimedia ToolBook da Asymetrix e o Visual Class. 0 Multimedia 
ToolBook é uma ferramenta de autoria generica, que possibilita a criacao de innmeros 
software que incorporem a tecnologia da multimidia e permite tambem que urn 
professor crie seu proprio software educacional, mas esta ferramenta requer um grau de 
conhecimento urn pouco mais aprofundado em informatica. A segunda ferramenta 
citada, que e o Visual Class, destina-se especificamente para a elaboracao de material 
educacional, sendo desenvolvida de uma forma que facilita a construcao deste tipo de 
material por professores que nao possuem urn conhecimento tao avancado na area de 
informatica. 

3.2. I Multimedia ToolBook 

0 Multimedia ToolBook é uma ferramenta de autoria que utiliza a metafora de 
um livro. Oferece urn ambiente de programa* baseado em objetos. Os objetos sao os 
campos de texto, os botoes, os videos, as imagens, etc. 0 Multimedia ToolBook baseia a 
sua programa* em scripts. 

Na (fig. 3.1) ve-se o ambiente de desenvolvimento do Multimedia ToolBook. Os 
objetos sac) os campos de texto, os botoes, os campos para video, as imagens, entre 
outros. 0 Multimedia ToolBook baseia a sua programa* em scripts. Urn script é urn 
programa (lista de comandos) que é executado automaticamente pelo sistema. Os scripts 
tambem podem incluir instruciies de sequencia como loops e condicionais, assim como 
chamadas a rotinas pre-definidas e a outros scripts. Estes scripts sao associados aos 
objetos atraves da ocorrencia de eventos. A versa° apresentada neste trabalho é a 5.0 
(Multimedia ToolBook II — Instructor). 
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FIGURA 3.1 - Ambiente de Desenvolvimento do ToolBook 

Cada objeto possui suas propriedades e pode possuir ou nao um script. As 
propriedades sao as caracteristicas dos objetos: cor, borda, fonte, estilo, etc. Na (fig. 3.2) 
ve-se a janela de propriedades de um objeto. 
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FIGURA 3.2 - Janela de Propriedades de um Objeto 

Urn projeto desenvolvido em ToolBook é chamado de livro. Um livro é 
composto por diversas paginas (telas). Estas paginas podem conter campos de texto, 
botoes, objetos gificos desenhados, imagens, animacties e sons. 0 usuario cria urn livro 
a partir das paginas e define as ligacoes (link's) entre estas paginas. Atraves da barra de 
ferramentas, mostrada na (fig. 3.1), o usuario pode facilmente inserir objetos nas 
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paginas do seu livro, apenas clicando e arrastando para a area de trabalho os objetos 
desejados. 

Cada um dos objetos pode ter associado um script. Um script tem dois usos 
principais: permitir aos usuarios definir novas funcoes de alto nivel, automatizando e 
colocando em seqiiincia qualquer serie de acOes e, permitir que urn software multimidia 
seja enriquecido, atraves da execucio automatica de rotinas sempre que ocorra algum 
evento no sistema (como por exemplo, o clique do mouse sobre urn boa() existente na 
tela). 

Urn mesmo objeto pode ter diversos scripts associados, um para cada evento. Na 
(fig. 3.3) ve-se urn script para urn objeto bola°. Neste exemplo, mostram-se dois tipos 
de eventos: o clique corn o botab esquerdo do mouse (buttonclick) e o clique corn o 
boa() direito (rightbuttonup). 

Tie Edt View Page Oned Text paw Help 
	 Laj 

Teste do Script 

itior. th  

Page 1 
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FIGURA 3.3 - Exemplo de Script de urn Bota- co 

Estrutura de urn Script 

to handle buttonclick {manipulador do evento} 
{Definicao de variaveis} 
{Rotina de c6digo a ser executada quando ocorre o evento deternnnado} 

end {fim do evento} 

A programacao dos scripts é relativamente facil , porque o ToolBook dispOe de 
urn recurso denominado auto-script, atraves do qual o usuario pode definir acoes pre-
determinadas pelo sistema e o codigo destas rotinas é gerado automaticamente. Porem, 
nem tudo pode ser auto-programado. Muitas vezes, principalmente em rotinas mais 
complexas, faz-se necessaria a programacao propriamente dita, o que requer 
conhecimentos mais profundos do OpenScript. Segundo [VAU 94], as ferramentas de 
autoria que fornecem uma linguagem de controle de movimentacao e ativacao de 
entradas do usuario, como o OpenScript do ToolBook, sao as mais poderosas. Quanto 
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mais comandos forem fornecidos nesta linguagem, mais poderoso podera ser o software 
criado atraves da utilizacao da ferramenta de autoria . 

0 ToolBook possui dois niveis de trabalho: Reader (leitor) e Author (autor). No 
modo autor, o usuario pode criar e modificar os seus livros. No modo leitor, pode 
apenas visualizar o contend° dos livros. Utilizando o exemplo de um programa em 
multimidia utilizado como recurso educacional (software educacional), o modo autor 
pode ser utilizado pelo professor na confeccao e modificacao de seu material didatico, 
enquanto que o modo leitor pode ser utilizado pelos alunos que irao utilizar-se deste 
material. 

0 ToolBook tambem fornece a possibilidade de gerar urn codigo executavel, 
evitando que o leitor possa modificar o sistema. Neste ponto, o ToolBook apresenta uma 
pequena falha. Quando o usuario gera urn codigo executavel, ele rilo impede que urn 
outro usuario qualquer acesse a estrutura do seu software. Se o outro usuario dispuser da 
ferramenta instalada ern seu equipamento - no caso, o ToolBook, ele pode abrir o codigo 
executavel e acessar as rotinas nonnalmente. A unica maneira de evitar que outro 
usuario tenha acesso as rotinas do software é atraves da utilizacAo de um aplicativo que 
é disponibilizado juntamente com o ToolBook que é o Script Remover. Este aplicativo 
remove os scripts de urn software, tornando, assim, desabilitado o acesso as rotinas 
implementadas no mesmo. 

Uma desvantagem quanto a geracao de codigo executavel no ToolBook é que, no 
equipamento onde sera executado o software criado na ferramenta, faz-se necessaria a 
instalacao de um conjunto de arquivos conhecidos como Runtime. Estes arquivos podem 
ser copiados pelo usuario ou podem ser instalados juntamente corn o software criado. 0 
ToolBook disponibiliza um aplicativo para a criacao de "instaladores" de software, o 
Setup Manager. Atraves deste aplicativo, o desenvolvedor pode criar urn programa de 
instalacao (Setup) que se encarregara de instalar e garantir o perfeito funcionamento do 
software. 

0 ToolBook tambem oferece a possibilidade de que o usuario crie ligacoes 
(link's) entre diversas paginas de urn ou mais livros, atraves de palavras destacadas no 
texto (hotwords). Estas hotwords conferem ao usuario a possibilidade de criar 
hipertextos. Na (fig. 3.4) demonstra-se um exemplo de utilizacao de hotwords. As 
palavras mostradas no centro da tela, no caso Hardware e Software sao palavras-
quentes (ancoras ou link's). Quando o usuario clica corn o mouse sobre uma destas 
palavras, abre-se uma nova tela. Seguindo o exemplo da (fig. 3.4), quando o usuario 
clica sobre a hotword HARDWARE ele visualiza as informacOes de uma nova tela, 
demonstrada na (fig. 3.5). 
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FIGURA 3.4 - Exemplo de UtilizaciIo de Hotwords 

FIGURA 3.5 - Tela Visualizada quando a Hotword é Acionada 

Um dos recursos mais interessantes do ToolBook é o que permite ao usuario 
criar paginas que sera° disponibilizadas pela Internet. No Multimedia ToolBook II -
Instructor isto torna-se possivel atraves da utilizacAo do Internet Book Specialist ou 
exportando um Iivro diretamente como um arquivo no padrao HTML. Na (fig. 3.6) 
demonstra-se a tela de abertura do Internet Book Specialist. 
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FIGURA 3.6 - Tela de Abertura do Internet Book Specialist 

A partir desta tela inicial, o usuario tern acesso a urn assistente de criacao que, 
atraves de uma seqiiencia de passos pre-estabelecidos, auxilia no processo de elaboracao 
de urn livro que sera disponibilizado pela Internet. Na (fig. 3.7) ve-se uma das etapas do 
assistente, na qual o usuario seleciona o tipo de padrio (template) que sera aplicado ao 
livro. Ape:* finalizar a definicao do formato das paginas inicia-se a insercao dos 
conteitclos de cada pagina. Na (fig. 3.8) ve-se um exemplo de livro construido corn o 
Internet Book Specialist. Para finalizar, é necessario exportar o arquivo no formato 
HTML. 

FIGURA 3.7 - Escolhendo o Padrao da Pagina 
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-ToolBook II - INTERTBK 
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FIGURA 3.8 - Inserindo o Contend° nas Paginas do Livro 

0 ToolBook gera, atraves do processo de exportar em HTML, um arquivo HTML 
para cada uma das paginas do livro. Os link's definidos entre a paginas (atraves de 
bogies ou hotword's) sao mantidos. Para visualizar o conteudo do livro na Internet basta 
acessar um browser e abrir a pagina inicial do site (no caso, o primeiro arquivo em 
HTML, gerado a partir da primeira pagina do livro criado no ToolBook). 

Apos esta analise, conclui-se que a ferramenta de autoria Multimedia ToolBook 
traz inumeros recursos que facilitam a programacao, principalmente de aplicacoes em 
multimidia. Os professores disptiem de uma ferramenta relativamente facil mas, com 
recursos poderosos e complexos que podem ser explorados por profissionais mais 
"ambiciosos" e que disponham-se a estudar mais a fundo a linguagem OpenScript. 

3.2.2 Visual Class 

0 Visual Class é uma ferramenta que permite a criacao de aulas e apresentacoes 
em multimidia, sem a necessidade de programacao. E um software apresentado em duas 
versees: monousuario (destinada ao usuario domestico) e rede local (para escolas, 
universidades e empresas) [CAL 9?]. A versa() apresentada neste trabalho é o Visual 
Class 4.1. 

Atraves desta ferramenta o usuario pode criar objetos como textos, imagens, 
rotulos (caixas de texto), filmes e elementos para avaliacao dos alunos. Estes objetos 
podem ser ligados a arquivos de som, programas executiveis e a outras telas das aulas 
criadas [CAL 9?]. 
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0 professor cria suas aulas atraves do Modulo Professor. A (fig. 3.9) mostra a 
tela de criacao e o menu aula. Esta interface possui uma desvantagem em relacao ao 
Multimedia ToolBook, pois nao existe uma barra de ferramentas que facilite a insercao 
dos objetos e a manutencao das aulas. Cada aula é composta de diversas telas e estas 
telas podem ser utilizadas em outras aulas. 

mid Class 
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FIGURA 3.9 - Tela de Criacao do Visual Class 

Para inserir urn objeto utiliza-se o menu Criar. Na (fig. 3.10) veem-se as opcties 
deste menu. 
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FIGURA 3.10 - Menu Criar 
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Apos escolher a opcao imagem por exemplo, para inserir uma figura na tela, o 
usuario visualiza urn icon com urn quadro do lado inferior direito. Clicando neste 
quadro o usuario acessa as propriedades deste objeto. A (fig. 3.11) mostra o icon 
indicando a criacao de uma imagem. Na (fig. 3.12) visualiza-se a janela de propriedades 
desta imagem. 

FIGURA 3.11 - Icon que Representa urna Imagem 
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FIGURA 3.12 - Janela de Propriedades de uma Imagem 

Urn dos problemas na utilizacao do Visual Class é que as aulas criadas so podem 
ser visualizadas no Modulo Visualizador de Aulas. Nab existe a passagem direta do 
modo autor para o modo leitor. 0 usuario precisa gravar a tela e a aula que esta 
desenvolvendo para, entao, acessar o modulo visualizador de aulas e verificar a 
execucao de sua aula. Outro problema é que cada tela precisa ser salva, para que depois 



FIGURA 3.13 - Tela do Modulo Visualizador de Aulas 
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seja salva a aula. Cada aula precisa de um codigo e de um nome, o que tambem dificulta 
a utilizacao desta ferramenta. Na (fig. 3.13) ve-se a tela do Modulo Visualizador de 
Aulas. 

:6A4M7  Instrug5. 

Para visualizar uma aula é preciso informar o codigo da mesma. A ferramenta 
mostra, endo, algumas informacoes sobre a aula escolhida, tais como: autor, numero de 
telas existentes, titulo da aula. Estas informacoes sap demonstradas na (fig. 3.14). 

61,11V9 insbw5es 

FIGURA 3.14 - Informagoes sobre a Ma Escolhida 

Uma das grandes vantagens do Visual Class é a possibilidade de criar exercicios 
para avaliacao. Uma das formas de criar uma avaliacao é atraves da utilizacao de rotulos 
(caixas de texto). Pode-se criar uma questao de multipla escolha, por exemplo, 
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utilizando-se rotulos para o enunciado e para cada uma das respostas. A (fig. 3.15) 
mostra a criacao de um rotulo corn o enunciado de uma questao. 

• 	 •- 	
-••• 	 •  

FIGURA 3.15 - Criacao de urn Rótulo para Enunciado de tuna Questa° 

Ap6s a criacao do enunciado deve-se criar rotulos para as respostas. Na (fig. 
3.16) demonstra-se a tela de definicao do rotulo da alternativa a. Para definir que este 
rotulo sera de avaliacao deve-se clicar no botao avalia. 0 Visual Class mostra, mid°, a 
tela demonstrada na (fig. 3.17). 

FIGURA 3.16 - Roark) para Definicao da Alternativa 
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FIGURA 3.17 - Definicao do Feedback da Avaliacrlo 

Quando o aluno esti visualizando a aula e responde as questoes existentes o 
Visual Class fornece o feedback definido pelo professor. Ao final da avaliacao é 
demonstrado urn quadro resumo, contendo o nOmero de acertos, erros e a nota final do 
aluno, conforme mostra a fig. 3.18. 

FIGURA 3.18 - Quadro do Resultado da Malta(*) 

Para ligar urn rOtulo a uma imagem ou programa, por exemplo, deve-se clicar no 
bola° hyperlink, conforme mostra a fig. 3.16. Alem desses recursos, a ferramenta 
tambem permite que as aulas sejam transportadas para outro computador desde que 
possua o Visual Class instalado. Isto é possivel atraves dos processos de 
exportacao/importacao existentes no Modulo do Professor. Atraves da importacao o 
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professor pode inserir aulas criadas por outros usuarios em seu curso. Esta tambem é 
uma das desvantagens do Visual Class: nao existe a possibilidade de geracao de urn 
c6digo executivel, que rode sem a necessidade de que a ferramenta esteja instalada no 
computador, como no caso do ToolBook. 

3.3 A Formacao de Professores e a Utilizacao das 
Ferramentas de Autoria 

0 desenvolvimento de software educacional é uma das areas onde as 
ferramentas de autoria tern maior aplicacao [REI 91]. Atraves de uma ferramenta de 
autoria, os pr6prios professores podem criar seu material didatico sem o auxilio de um 
tecnico em informatica. E claro que, muitas vezes, estes programas tornam-se muito 
simples, devido aos recursos limitados oferecidos pelas ferramentas, o que nao 
influencia no conteudo do software. De nada adianta urn software educacional repleto 
de recursos graficos se nao existe urn contetido que disponha de relevancia pedagogica, 
ou seja, que seja realmente util para os alunos. Alem disso, os professores podem buscar 
apoio de tecnicos em informatica, atraves da criacao de equipes interdisciplinares, o que 
fail corn que o software seja adequado quanto aos recursos da informatica e tambem 
possua um conteildo relevante pedagogicamente. Um sistema de autoria pode ser 
utilizado como ambiente educacional porque pennite variados usos, dependendo do 
papel que o usuario desempenha, ou seja, o usuario pode utilizar urn ambiente ou ate 
mesmo desenvolver seus proprios ambientes educacionais. 

Ainda existe um certo receio por parte dos professores quanto a introducao do 
computador em sala de aula. Muitos acreditam que o computador, num futuro proximo, 
substituira o professor. Devido a isso, a utilizacao dos computadores nas escolas nem 
sempre é bem vista e seus recursos sao subutilizados ou utilizados de maneira nao 
apropriada, quando o "laboratorio de informatica" é implantado apenas para que os pais 
e alunos saibam que a escola esta atualizada tecnologicamente, mas nao existe urn 
projeto pedagogic° sobre a utilizacao dos equipamentos. Segundo Batalha [citado por 
SIJ 96], "A principio, argumentava-se que o computador poderia vir a substituir o 
professor. Isso nao se confirma e ele tern funcionado muito mais como urn coadjuvante 
do professor". Neste mesmo sentido [MS 93, p. 110] afirma que "No caso da escola, 
nao deve o computador substituir o professor. A maquina deve, isso situ, constituir-se 
num instrumento auxiliar, o que dara ao professor mais tempo para a realizacao de 
outras tarefas...". 

Diante de urn novo contexto social precisa-se refletir e buscar novas formas de 
ensinar e aprender. Segundo [PAL 95, p. 17], "... este novo contexto social refere-se 
introducao do microcomputador na vida diaria das pessoas. Criam-se novas profissoes, 
e as ji existentes, inclusive as mais tradicionais, adaptam-sea esta nova tecnologia, 
fazendo com que haja a necessidade de nos integrarmos, para que possamos ser 
inseridos neste novo contexto social. Embora muitas pessoas ainda resistam a este novo 
contexto, veem-se envolvidas nele, muitas vezes sem perceber, o que as levara, de uma 
forma ou outra, a sua absorcao". 
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A utilizacao do computador no contexto educacional traz inameras vantagens, 
tais como: oferecer feedback imediato ao aluno, possibilitar urn tratamento 
individualizado ao aluno, possibilitar a criacao de ambientes de aprendizagem ripidos, 
atraentes e gratificantes; manter o aluno constantemente ativo, acompanhar as 
necessidades emergentes dos alunos; possibilitar a exploracAo e introduzir urn elemento 
motivacional indiscutivel tanto para os alunos como para os professores [PAL 95]. 

Os professores devem, portanto, aproveitar-se de todas as vantagens da 
utilizacao do computador para oferecer aos alunos um ambiente de aprendizagem 
agradivel e que prepare-os para viver a sociedade da informacao do proximo milenio. 
Inicialmente, os professores precisam quebrar a resistencia quanto a utilizacao dos 
computadores e, posteriormente, precisam atualizar-se constantemente, buscando as 
novidades da tecnologia e aplicando-as no contexto educacional [COR 91]. 

Alen' disso, segundo [SIJ 96], ".. cabe endossar que o professor, tem em outras 
atribuicoes academicas, o relacionamento interpessoal corn o aluno fornecendo feedback 
imediato, fruto da convivencia que é insubstituivel por qualquer que seja a miquina. 
Esse relacionamento gera afetividade de ambas as partes, inclusive favorece melhor 
aprendizagem" 

Segundo [LIT 96], "...com o uso cada vez menor do livro-texto e do quadro 
negro e o aumento do uso das novas tecnologias de comunicacao, caracterizadas pela 
interatividade, pela sua capacidade de uso individualizado, pela assincronia (...), pela 
nAo-linearidade; (...) com a mudanca do papel do professor que, ao passar as tecnologias 
de informacao a responsabilidade de 'entregar' o conhecimento ao aluno, libera-se para 
ser mais um guia do aluno, urn conselheiro, urn parceiro na procura da informacao e da 
verdade, aumentando a participacao ativa do aluno; a motivacao para a aprendizagem 
surge no aluno, de dentro para fora, em vez de ser algo externo, como, por exemplo, 
algo que vem dos pais ou do professor; e, finalmente, hi o reconhecimento de que a 
aprendizagem permanente daqui ern diante sera uma tarefa constante na vida 
profissional e pessoal de todos, e que cabe ji a escola capacitar o aluno para aprender 
qualquer assunto que the interessa". Para [LEV 98, p. 27], a utilizacao dos 
computadores no ambiente escolar "carrega em si uma redefinicao da funcao docente e 
de novos modos de acesso aos conhecimentos". 

3.3.1 Resistencia quanto a Utilizacoo do Computador e Atualizacao dos 
Professores 

A resistencia, muitas vezes, a causada pelo receio de que os professores sera° 
substituidos pela miquina Segundo [LOL 91], muitos acreditam que o computador é 
urn substituto do professor sendo que, na verdade, ele é urn auxiliar. 

Entre os educadores hi duas correntes distintas: os conservadores e os 
inovadores. Os conservadores sentem-se pressionados e impoem sempre algum tipo de 
resistencia as mudancas. Citam impedimentos a mudancas na Educacao, como custos, 
politicas, o imenso poder dos interesses investidos pelos burocratas de escola ou a 
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carencia de pesquisas cientificas sobre novas forms de aprendizagem. Acreditam que 
os computadores nao passam de uma tecnologia discrepante e sofisticada, que nao 
auxiliaria de maneira alguma a solucionar os problemas educacionais [PAP 94]. 

Existe urn grande numero de professores, os inovadores, que conseguem criar 
ambientes que trazem otimos resultados educacionais em suas proprias salas de aula, 
contrariando, muitas vezes, a filosofia educacional proposta pelas suas escolas [PAP 
94]. 

Segundo [LOL 91], a resistencia a mudanca deve ser enfrentada corn 
inteligencia: 

- fazendo corn que o computador nao seja o resultado de uma escolha imposta do 
alto ou por alguem tecnicamente mais preparado, mas uma escolha ponderada, 
decidida em conjunto; 

- evitando considerar o computador como maquina que tudo faz, nunca erra. Ele 
deve ter um lugar na aula e seu use deve ser estimulado nos limites 
aconselhaveis ou imprescindiveis, nunca alem; 

- evitando considers-lo como substituto do professor, mas tambem evitando 
continuar a assumir tarefas que podem ser melhor desempenhadas por uma 
miquina. 

Os educadores precisam ter em mente que ante o computador, professores e 
alunos sao exploradores. Urn professor nao precisa ser especialista em hardware e 
software. 

"Toda a tecnologia introduzida no ambito da educacao... nao pode encarar a 
educacao como simples materia e softer urn tratamento tecnologico. Pelo contrario, é a 
tecnologia que deve sofrer um tratamento educacional" [CAN 91, p. 17]. 

Os professores precisam estar preparados para aplicar os recursos de informatica 
em sala de aula. Quando estrutura-se um projeto de implantacao do computador na 
escola, deve-se levar em conta a formacao e atualizacao dos professores, para que ester 
possam, efetivamente, utilizar o computador como recurso instrucional. Os 
computadores nao devem ser manipulados apenas pelos tecnicos em informatica, o 
professor deve estar presente quando da utilizacao do equipamento, acompanhando o 
andamento e a aplicacao dos software corn os alunos [RAP 90]. Atualmente existem 
inumeros software de facil utilizacao, de modo que nenhum professor tenha que sentir-
se intimidado pela tecnologia. [SAH 97, p. 61] afirma que "akin de fornecer a 
tecnologia, dar aos professores tempo para adquirirem as habilidades e auxiliarem uns 
aos outros é urn indicador claro da seriedade de qualquer administrador em relacao a 
esta forma de mudanca". 

Conforme [SAH 97, p. 20], "...os professores sao a porta de acesso a mudanca e 
que, no final, sao eles que determinara'o se a tecnologia influenciara a educacao de 
maneira significativa". Esta afirmacao comprova que, se os professores nao estiverem 
predispostos e preparados para utilizar a tecnologia, esta nao tera lugar na escola. 
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Neste sentido, a formacao dos professores é um aspecto muito importante para a 
adequada utilizacao do computador em sala de aula [CLU 96] [COR 91] [MEC 94]. 
Segundo [LOL 91], os objetivos da formacao de professores seriam: 

- verificar a validade da introducio da informatica na escola; 

- estudar, corn os professores, os objetivos, metodos e os contendos de tais 
experiencias e os metodos de avaliacao de sua eficiencia; 

- proporcionar aos professores a capacitacao tecnica elementar, sem querer 
formar especialistas. 

Segundo [SET 95, p. 262], "a capacitacao de recursos humanos tern sido um 
item dos mais importantes para o sucesso da utilizacao do computador como 
instrumento de apoio no ensino. Sem a presenca do ser human qualificado, conduzindo 
o processo ensino-aprendizagem, o uso do computador pode nao proporcionar os 
resultados desejados, ou ate mesmo causar danos a formacao do educando". 

Como passo inicial na formacao e atualizacao dos professores tem-se o 
aprendizado. Segundo [GRE 93], é preciso que se tenha urn conhecimento minimo do 
que é a Infonnatica, do que ela é capaz de fazer e quais sa'o as suas limitagoes , sena° 
corre-se o risco de esperar que o computador realize acoes impossiveis. Como a 
Infonnatica é urn ramo que evolui rapidamente, torna-se necessaria uma atualizacao 
constante para utiliza-la de forma eficiente. 

"Para o professor ou para o pedagogo, a utilizacao de um computador deve, 
antes de mais nada, resultar de uma escolha baseada no conhecimento das 
possibilidades oferecidas pela maquina" [BOS 85, p. 31]. 

Segundo Street [citado por LOL 91], os professores podem atualizar-se, 
inicialmente, utilizando o computador para: 

- brincar e jogar; 

- usar corn a classe urn jogo que os alunos conhecam bem, para introduzi-los na 
informatica; 

- utilizar urn determinado software em sala de aula, que deve ser testado 
antecipadamente; 

- anotar as principais instrucdes de uso do software escolhido em uma folha de 
papel e deixi-la proxima ao computador; 

- nao mostrar logo a solucao aos alunos, deixar que eles mesmos a descubram; 

- dar aos alunos a oportunidade para que trabalhem e experimentem os diversos 
recursos oferecidos pelo computador. 

Atraves da atualizacao, os professores podem participar de equipes de 
desenvolvimento de software educacional ou utilizarem ferramentas para elaborarem 
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seus proprios softwares. Alem disso, os professores tambem estarao preparados para 
avaliar os softwares educacionais existentes, verificando sua adequacao ao projeto 
pedagogic° proposto. Uma das possibilidades que o professor tem para criar seu proprio 
software educacional é a utilizaedo das ferramentas de autoria. A utilizacdo destas 
ferramentas no desenvolvimento de software educacional é discutida no proximo item. 

3.3.2 Utilizacdo das Ferramentas de Autoria Multimedia no 
Desenvolvimento de Software Educacional 

Atualmente, a area de desenvolvimento de software educacional é amplamente 
explorada. A utilizaedo de ferramentas de autoria pode ser muito util para a elaboraedo 
de recursos didaticos. A principal desvantagem, neste caso, é o desconhecimento da 
informatica por parte da maioria dos professores, o que dificulta a criacao dos 
programas educacionais pelos proprios professores que os utilizardo. Na maioria das 
vezes os professores necessitam do apoio de urn informata para a elaboraedo de seus 
materiais didaticos, o que pode gerar um conflito, devido as diferencas existentes entre 
as areas da ciencia. Muitos professores demonstram resistencia em utilizar o 
computador como recurso instrucional, muitas vezes por desconhecimento da miquina 
ou por problemas de interrelacionamento entre as diversas areas do conhecimento. Para 
que um software educacional tenha aplicabilidade faz-se necessaria a formaedo de uma 
equipe interdisciplinar. Segundo [FAZ 79, p. 41], "interdisciplinaridade é urn termo 
utilizado para caracterizar a colaboraedo existente entre disciplinas diversas ou entre 
setores heterogeneos de uma mesma ciencia. Caracteriza-se por uma imensa 
reciprocidade nas trocas, visando urn enriquecimento miduo". [PET 93] coloca que a 
interdisciplinaridade traz a possibilidade de romper corn as fronteiras das disciplinas, 
unindo as diversas areas do saber. 

Para [ISS 98], para o desenvolvimento de urn software educacional em 
multimidia faz-se necessaria "...uma abordagem interdisciplinar de psicologos, 
educadores (os professores, treinadores e investigadores), cientistas de computador, 
profissionais de multimedia, e projetistas de conteddo para desenvolver programas de 
multimedia modelo para varios niveis de aprendizagem e areas de conteddo. Estes 
programas modelo poderiam servir entdo como marcos para pesquisa adicional e 
desenvolvimento subsequente". 

Os sistemas de autoria sAo o tipo de ferramenta de autoria de mais facil 
utilizaedo mas, os programas educacionais elaborados a partir deles ocupam muito 
espaco e podem ser de execuedo lenta, alem de nao possuirem muita flexibilidade, pois 
seguem os modelos pre-definidos pelo ambiente. Estes modelos indicam que tipo de 
software pode ser desenvolvido pelo usuario, como, por exemplo, urn livro eletronico 
ou urn CAI (Computer Aided Instruction). Muitas vezes, o software educacional reduz-
se apenas a um tutorial, que poderia ser facilmente implementado atraves de urn 
software de apresentaedo, como o PowerPoint, por exemplo. No caso da utilizacdo de 
urn sistema de autoria, o professor pode criar o seu software educacional sem que haja 
necessidade da presenca de um Informata que o auxilie e the de o apoio tecnico na 
elaboraedo do software. Vendo pelo ponto de vista ethisacional, isto é uma grande 
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vantagem, devido ao fato de que nem sempre o professor podera ter a sua disposicao um 
tecnico da area de informatica e muitas vezes nao tem nem como estabelecer uma 
equipe que conte corn um profissional desta area [STR 90]. 

Utilizando-se uma linguagem de programacao, a criacao do software torna-se 
muito mais flexivel mas requer urn conhecimento muito maior de programacao, o que 
pressupoe que, ou o professor conhece e domina a tarefa de programar urn computador 
ou ele precisara contar com urn programador que se disponha a colaborar corn o 
desenvolvimento do seu software. Neste ponto, faz-se necessaria a definicao de uma 
equipe de trabalho interdisciplinar, que fara a uniao dos conhecimentos da area 
pedagogica corn a informatica, conforme ja foi visto. Urn software educacional 
elaborado atraves da utilizacao de uma linguagem de programacao convencional 
pressupoe a criacao de uma equipe de profissionais das areas envolvidas no projeto. Se 
o software educacional proposto deve ser utilizado em aulas de Quimica, a equipe que 
desenvolvera o projeto deve ser formada por professores de Quirnica e por Informatas. 
A juncao e a colaboracao do conhecimento destas duas areas do conhecimento farao 
corn que possa ser elaborado urn software educacional corn relevancia pedag6gica 
utilizando-se os recursos disponiveis nos meios computacionais. 

Para elaborar um software educacional corn uma equipe interdisciplinar, faz-se 
necessaria a implantacao de canais de comunicacao entre os informatas e os 
colaboradores das outras areas de conhecimento. Estes canais de comunicaclo podem 
ser reunifies sistematicas entre toda a equipe de desenvolvimento do software e/ou a 
utilizacao de protocolos padronizados, onde cada professor estabelecera os componentes 
do seu software. Este protocolo serviria como marco referencial, para que a equipe 
pudesse identificar o tipo de software a ser criado e tambem a viabilidade de 
desenvolvimento do mesmo. 

Atualmente, os ambientes de autoria existentes no mercado podem ser vistos 
dentro de duas categorias: linguagem de autoria e sistemas de autoria. Muitos destes 
ambientes permitem a criacao de software educacional a partir de uma interface grafica, 
sem que seja necessario a codificacao das acOes desejadas em linhas de programacao. 
Mesmo assim, estes sistemas de autoria possuem uma linguagem de programacao que 
pode ser utilizada para programar Noes mais elaboradas do ponto de vista 
computacional. Cabe ao usuario aproveitar todos os recursos oferecidos por estes 
ambientes. Se o usuario nao tem urn grande conhecimento em programacao de 
computadores, ele pode simplesmente utilizar este ambiente como um sistema de 
autoria e criar seu software educacional a partir da interface, utilizando uma barra de 
ferramentas. Pode incluir textos, bogies, imagens, graficos, sons, etc., de maneira rapida 
e fuel Caso o usuario necessite de algum recurso mais elaborado, que nao é fornecido 
de maneira interativa, torna-se necessario escrever algumas linhas de codigo (ou muitas 
linhas, dependendo do recurso desejado). Isto requer algum conhecimento de 
programacao e face ao exposto, requer que o usuario possua nocoes de programacao ou 
busque o auxilio de alguem que o saiba. [SAD 9?] diz que uma ferramenta de autoria 
multimidia pode ser utilizada sem que o autor da aplicacao precise aprender uma 
linguagem de programacao especifica, basta urn entendimento basic° de como a 
ferramenta funciona. 

Uma das vantagens das ferramentas de autoria é a possibilidade de incluir 
recursos de multimidia aos software desenvolvidos. A utilizacao da multimidia como 
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recurso para o desenvolvimento de software educacional pode trazer inumeras 
vantagens. Um software educacional em multimidia pode tornar o aprendizado mais 
agradivel e interessante, devido a possibilidade da inclusao de sons, fotos, imagens, 
animacoes entre outras midias. Este tipo de software pode contribuir no processo de 
ensino e aprendizagem, tornando as aulas menos monotonas e despertando no aluno o 
interesse a investigacao e a descoberta. Urn software em multimidia tambem pode ser 
elaborado para que o aluno "aprenda brincando". Isto se torna possivel atraves da 
utilizacao de jogos educativos. Estes jogos educativos podem utilizar-se de recursos 
multimidia e tornam a sala de aula um local mais agradivel e divertido. 

Um jogo educativo pode despertar a vontade de aprender. 0 aluno esti 
estudando urn determinado contend° sem que se de conta disso. Na'o é urn tipo de 
ensino tradicional, onde o aluno observa as explicacoes do professor, depois aplica-as 
em listas de exercicios. Os jogos educativos podem facilitar a aprendizagem do aluno 
sem "explicarem" explicitamente determinados contendos. 

Corn a utilizacao de uma ferramenta de autoria multimidia, os professores 
podem desenvolver diversos tipos de softwares educacionais, tais como: tutoriais, 
exercicio-e-pritica, demonstracOes, simulacoes, jogos educativos, entre outros. E claro 
que o desenvolvimento de um tutorial ou de urn programa de exercicio-e-pritica é muito 
mais ficil e rapid° do que o desenvolvimento de urn programa de simulacao, por 
exemplo. Nestes casos, o professor precisa conhecer mais aprofundadamente a 
linguagem de programacao embutida na ferramenta ou, como ji visto, contar corn o 
auxilio de um informata. [PRO 96] coloca como exemplo a utilizacao de duas 
ferramentas de autoria, o Multimedia ToolBook e o Hypercard e diz que "(...) estas 
linguagens foram criadas com o objetivo de oferecer a nao-informiticos - como e o caso 
da esmagadora maioria dos professores - a possibilidade de utilizar aplicaciks 
desenvolvidas por terceiros, permitindo ainda a modificacao dessas aplicacees ou a 
criacao de novas". 

No capitulo seguinte aborda-se a utilizacao dos jogos educativos no processo de 
ensino e aprendizagem, akin dos jogos educativos computadorizados. 
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4 A Utilizacao dos Jogos no Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

Neste capitulo abordam-se aspectos que envolvem a utilizacao dos jogos no 
processo de ensino e aprendizagem, incluindo sua classificacao e tambem o enfoque 
computadorizado, os jogos educativos computadorizados. 

Conforme [NEG 94, p. 9], "Jogo se origina do vocabulo latino locus', que 
significa diversao, brincadeira. Em alguns dicionarios aparece como sendo a `atividade 
indica corn urn fim em si mesma, embora ocasionalmente possa se realizar por motivo 
extrinseco". 

Segundo [ARA 92] [LEB 85] e [ROD 92], o ato de jogar é uma atividade muito 
importante na vida da crianca. Ela joga por entretenimento e tambem porque o jogo 
representa esforco e conquista. A major parte do tempo na infancia é dedicada ao jogo. 
E uma necessidade vital, a preparacao para a vida, possibilitando o equilibrio entre o 
mundo externo e o interno, canalizando as energias das criancas e transformando em 
prazer suas angOstias. Conforme Claparede, citado por [CHA 87, p. 13], "Para a crianca, 
(...), o jogo é o trabalho, o bem, o dever, o ideal da vida". Para [BRE 96, p. 173], "0 
interesse que a crianca tern pelos jogos faz corn que prazerosamente ela aplique sua 
inteligencia e seu raciocinio no sentido de obter o exito. Assim sendo, ao jogar, o 
sujeito realiza uma tarefa, produz resultados, aprende a pensar num contexto em que 
enfrentar os desafios e tentar resolve-los sao imposiciies que ele faz a si proprio". 

[RIL 94, p. 9], diz que o jogo, "sendo parte integrante da vida em geral, (...) tem 
uma funcao vital para o individuo, nao so para distensao e descarga de energia, mas 
principalmente como forma de assimilacao da realidade, akin de ser culturalmente atil 
para a sociedade como expressao de ideais comunitarios". 

0 jogo, dadas suas potencialidades, é uma via possivel para estimular ou 
reforcar tanto as situacoes familiares como comunitarias, como de estimulacao de 
competencias cognitivas. 0 jogo e a atividade de jogar devem tornar-se uma alternativa 
de realizacao pessoal que, alem de possibilitar a expressao de sentimentos e emocoes, 
propicia a aprendizagem de comportamentos adequados e adaptativos, aumentando a 
possibilidade de exit° na aprendizagem [KOT 97]. [FER 95] diz que os jogos tambem 
podem ser utilizados para construir-se a autoconfianca e incrementar a motivacao dentro 
do contexto de aprendizado. [CHM 95] coloca que os jogos oportunizam a descoberta 
de solucoes para os mais variados problemas, atraves do estabelecimento de estrategias 
e implicacoes, encorajando os estudantes a resolve-los. 

4.1 A Infltfencia dos Jogos no Desenvolvimento da Crianca 

Segundo [GRO s.d., p. 86], "0 jogo e uma atividade rica e de grande efeito que 
responde as necessidades Micas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e 
representando, assim, importante contribuicao na aprendizagem". [SAT 98] afirma que 
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as atividades ludicas podem contribuir significativamente para o processo de construed° 
do conhecimento da crianca, e que o jogo a uma fonte de prazer e descoberta. 

Vygotsky afirma que a influencia do brinquedo no desenvolvimento da crianca é 
enorme. Atraves do brinquedo a crianca aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo 
livre para determinar suas proprias acOes. 0 brinquedo estimula a curiosidade, a 
iniciativa e a autoconfianca, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento e da concentracao da atencao [OLI 93] [VYG 89]. [BAQ 98, p. 101] diz 
que "...Vygotslcy destaca o caster central do brinquedo na vida da crianca, (...) indo 
alem das funeOes de exercicio finicional, de seu valor expressivo, de seu caster 
elaborativo, etc. Em segundo lugar, o brinquedo parece estar caracterizado (...) como 
uma das maneiras da crianca participar na cultura, é sua atividade cultural tipica, como 
o sera em seguida, quando adulto, o trabalho". 

Segundo [LEI 78, p. 114], "Desde Claparede e Dewey, Wallon e Piaget, esti 
bastante claro que a atividade ludica é o berg° obrigat6rio das atividades intelectuais e 
sociais superiores", afirmacao que a corroborada por [ROS 79]. [CHA 87] afirma que 
uma das atividades superiores que nasce do jogo é o trabalho, sem o que nem a arte, a 
ciencia, nem mesmo o esporte poderiam se desenvolver. [RIL 94] diz que jogando a 
crianca forma suas atitudes sociais tais como: respeito mutuo, solidariedade, 
cooperacao, obediencia as regras, senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal, 
reforcando a afirmacao de [LEI 78]. Segundo [CLU 96], a funcao do jogo é "treinar o 
sujeito para a convivencia social no mundo regido por leis que precisam ser conhecidas, 
simulando situagoes que ele vivencia, onde pode extrapolar o concreto (...) Urn unico 
jogo pode desenvolver e aperfeicoar diversos tipos de conceitos, sendo aplicivel em 
diversas areas do conhecimento". 

Piaget (apud [ARA 92]), afirma que a importancia do jogo esti na satisfacao das 
necessidades das criancas quanto a assimilacao da realidade a sua propria vontade. Estas 
necessidades originam-se da estranheza de coisas que as criancas nao compreendem no 
mundo dos adultos, como regras, por exemplo: hora de dormir, corner, tomar banho, nao 
mexer em certos objetos, entre outras. 0 jogo tern uma relacao estreita com a construcao 
da inteligencia, e possui uma efetiva influencia como instrumento incentivador e 
motivador no processo de aprendizagem. 

Segundo [NEG 94, p. 18], "...Piaget entende que a inteligencia é uma forma de 
adaptacao ao meio, e o jogo é basicamente uma forma de relacao da crianca corn o 
contexto no qual ela esti inserida; neste sentido, adverte que a crianca elabora e 
desenvolve suas estruturas mentais atraves das diversas atividades ludicas". Para Piaget, 
conforme [BRE 96, p. 21], "...por meio de atividade Mica, a crianca assimila ou 
interpreta a realidade pr6pria, atribuindo, entao, ao jogo um valor educacional muito 
grande. Neste sentido, propoe-se que a escola possibilite urn instrumental a crianca para 
que, por meio de jogos, ela assimile as realidades intelectuais, a fim de que estas 
mesmas realidades nao pennanecam exteriores a sua inteligencia". Baseando-se nestas 
afirmacties, pode-se verificar a importancia que Piaget atribui as atividades 
reforcando a ideia de que os educadores devem utilizi-las no contexto educacional. 

Para [PIR 89, p. 69], a crianca encontra, no ato de brincar, uma forma de "(...) 
desenvolver a capacidade de fazer perguntas, de encontrar respostas, de descobrir novas 
solucaes, repensar situacOes, de encontrar e reestruturar novas relacoes". 



54 

Segundo [VIE 94], os jogos devem possuir as seguintes caracteristicas: estimular 
a imaginaedo infantil, auxiliar no processo de integracao grupal, liberar a emocao 
infantil, facilitar a construed° do conhecimento e auxiliar na aquisicao da auto-estima. 
Devem promover a criatividade, desenvolver a autonomia e favorecer a expressao da 
personalidade infantil. 

Almeida [citado por GIA 98], coloca que os jogos produzem diversos beneficios 
no desenvolvimento das crianeas, os quais podem ser classificados em: 

beneficios fisicos: os jogos sao atividades que suprem as necessidades do 
crescimento e satisfazem as criancas; 

beneficios intelectuais: os jogos podem desenvolver as mais diversas 
habilidades, tais como: memoria, atencao, observacao e raciocinio; 

beneficios socials: no jogo as criancas podem aprender que as regras nao 
constituem urn constrangimento, mas condicao de cooperacao; 

beneficios didaticos: diversas teorias tornam-se mais interessantes quando 
aplicadas sob a forma de jogos. 

[NEG 94] aborda a concepcao do jogo para alguns pesquisadores, entre os quais 
destacam-se Piaget e Vygotsky. Estes pesquisadores apresentam diferentes 
caracteristicas para o jogo da crianca. Algumas destas caracteristicas sao apresentadas 
na tabela abaixo. 

TABELA 4.1 — Caracteristicas dos Jogos na Concepedo de Piaget e Vygotsky 

Piaget Vygotsky 

- o jogo é assimilacao, ou assimilacao que 
predomina sobre a acomodacao; 
- o jogo, no inicio, é urn complemento da 
imitagao; 
- os conteficlos do jogo Sao os interesses 
ludicos; 
- a estrutura do jogo é a forma de 
organizacao mental; 
- assim como o simbolo substitui o 
simples exercicio, a regra substitui o 
simbolo; 
- o jogo adquire regras com a 
socializacao da crianca. 

- o jogo completa as necessidades da 
crianca; 
- o prazer nao é a caracteristica definitiva 
do jogo; 
- a imaginacao surge da acao, a crianca 
imagina e ao imaginar joga; 
- sempre que se produza uma situacao 
imaginaria, havers regras (sem regras nao 
ha jogo); 
- o jogo é fator basic() do 
desenvolvimento; 
- a crianca avanca atraves da atividade 
ludica, 	criando 	"zonas 	de 
desenvolvimento proximal"; 
- as "zonas de desenvolvimento 
proximal" sao funcoes que ainda nao 
amadureceram, mas se encontram em 
processo. 
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4.2 Classificacao dos Jogos 

Conforme [ARA 92], [CHA 87], [FEP 79] e [MI 94] os jogos podem ser 
classificados em: 

Jogo do Exercicio ou Jogos Funcionais: sao os primeiros a aparecerem na 
vida das criancas. Colocam em acao varios comportamentos sem modificar 
suas estruturas, exercitando-as unicamente pelo proprio prazer que se 
encontra em seu fimcionamento. NI° incluem a intervencio de simbolos ou 
ficcoes e nem de regras. Exemplos: pular em urn nacho, subir varias vezes 
em uma escada, entre outros. "Os jogos funcionais podem ser movimentos 
muito simples, como estender e recolher os bravos e as pernas, agitar os 
dedos, tocar os objetos, imprimir-lhes oscilacoes, produzir ruidos ou sons" 
[LEI 78, p. 36]; 

- Jogo Simb(Vico: Nesta categoria enquadram-se os jogos simbOlicos, segundo a 
classificacio de Piaget, jogos de ficceio (Bulher) e os jogos de imitaceio 
(Chateau), [LEI 78]. Sua funcAo consiste em atender o "eu" por meio de uma 
transformacao do real em fun& de sua pr6pria satisfacio. Como exemplo 
destes tipos de jogos tern-se: a transformacao de uma caixinha de fosforos em 
urn automovel ou a transformacao de um cabo de vassoura em cavalo, entre 
outros; 

- Jogo de Regra: implica nas relacties sociais das criancas, possibilitando-Ihes 
seguirem as regras estabelecidas ou compreende-las. Sao jogos corn 
competicao entre os individuos, fazendo com que a regra seja necessaria. As 
regras podem ser transmitidas por geracties passadas ou podem ser 
estabelecidas por acordo entre os participantes no momento em que jogam, 
todos tem as mesmas oportunidades. 0 desafio é o de, justamente, saber 
respeitar as regras estabelecidas. 

Dentro da classificacao dos jogos, Piaget, citado por [ARA 92], diz que os jogos 
de construcio nao constituem uma categoria como os anteriormente descritos, mas sao 
constituidos pelo exercicio, simbolo e regra. Nos jogos de construcao a crianca nao 
representa um objeto qualquer, o constroi. 

[ROS 79] cita outros dois tipos de jogos: os de aquisicao e os de fabricacao. 
Nos jogos de aquisicelo a crianca olha, escuta e pergunta, como é o caso das gravuras, 
televisa.o, discos, paisagens, colecoes de selos, etc. Nos jogos de fabricacao a crianca 
combina, corta, modela, constroi objetos, desenha, entre outras atividades. 

0 jogo é o vinculo que une a vontade e o prazer durante a realizacao de uma 
atividade. 0 ensino, absorvido de maneira Mica, passa a adquirir urn aspecto 
significativo e efetivo no curso do desenvolvimento da inteligencia da crianca, ja que 
ele se modifica do ato puramente transmissor a ato transformado em ludicidade, 
denotando-se, portanto, em jogo [ARA 92]. 
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Cabe aqui uma pergunta: Todos os jogos sao, por si so, educativos? Segundo 
Claparede, citado por [KIS 93, p. 108], "Todos os jogos sao, por sua pr6pria essencia, 
educativos. Reserva-se, porem, o nome de jogos e de brinquedos educativos a certos 
jogos ou brinquedos combinados de maneira que proporcionem urn desenvolvimento 
sistematico de espirito ou que inculquem certos movimentos positivos". Segundo esta 
afirmacao, acredita-se que todos os jogos podem contribuir para o desenvolvimento 
cognitivo da crianca e, no ambiente escolar, cabe aos educadores definir que objetivos 
pedagogicos sao esperados dos jogos utilizados. [LEI 78, p. 116] tambem afirma que 
todos os jogos sao educativos quando diz: "...'o brinquedo por nada', 'o jogo por nada', 
isso nao existe mais. Todos sao jogos educativos, que permitem melhorar as percepcoes, 
o espirito de observacao, desenvolver o julgamento, a atencAo... de fato, uma educacao 
pre-escolar". 

4.3 Jogos Educativos Computadorizados 

Os jogos educativos computadorizados sao elaborados para divertir os alunos e 
aumentar a chance na aprendizagem de conceitos, conteados e habilidades embutidas no 
jogo. Um jogo educativo computadorizado pode propiciar ao aluno urn ambiente de 
aprendizagem rico e complexo. Alguns observadores denominam estes jogos de 
"micromundos", porque fornecem um mundo imaginario a ser explorado e no qual os 
alunos podem aprender [COB 88] [GIA 98]. 

Segundo [STA 91, p. 18], "Um jogo educativo por computador é uma atividade 
de aprendizagem inovadora na qual as caracteristicas do ensino apoiado em computador 
e as estrategias de jogo sao integradas para alcancar urn objetivo educacional 
especifico". 

[BON 98] afirma que: "A formula computador mais jogo se torna perfeita pois 
associa a riqueza dos jogos educativos corn o poder de atracao dos computadores. E, 
como conseqiiencia desta associacao teremos os jogos educativos computadorizados, 
onde o computador sera usado de forma indica e prazerosa, para explorar urn 
determinado ramo de conhecimento, alem de trabalhar corn algumas habilidades, como, 
por exemplo, destreza, associacdo de ideias e raciocinio logico e indutivo, entre outras". 

As caracteristicas que tomaram os jogos educativos computadorizados 
intrinsecamente motivadores sao o desafio, a fantasia e a curiosidade. Os jogos podem 
fornecer alguns resultados educativos nao previstos e que sac) tao importantes quanto os 
previamente detenninados. Podem oferecer oportunidades para o aluno usar logica, 
raciocinio e habilidades de organizacalo para resolver problemas de maneira mais 
interessante do que seriam expostos em urn exercicio comum. Um jogo simples pode 
ensinar varias habilidades e conceitos, de maneira sofisticada para que os alunos nao 
cansem rapidamente do jogo [COB 88] [GIA 98] [STA 91]. 

Segundo Berger & Carlson [citados por STA 91], os jogos educativos sao 
ambientes nos quais o aluno aprende atraves da descoberta. Estes ambientes de 
aprendizagem possuem urn enfoque heuristico, nao fornecendo o conteudo diretamente 
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ao aluno. 0 aluno prova suas pr6prias hipoteses e descobre ou valida as regras em jogo. 
O que o aluno vai aprender, as respostas para alcancar um objetivo, nab sao pre-
determinados. Os jogos educativos utilizam-se do cognitivismo, o aluno "aprende" 
atraves da busca, da descoberta e do raciocinio. [SAN 98] diz que as atividades ludicas 
ou jogos atraves do microcomputador tambem possibilitam diagnosticar e trabalhar 
dimensties perceptivas (visual-auditiva) das criancas que possuem dificuldades de 
aprendizagem. 

[VIE 94] coloca que os jogos educativos podem explorar diversos aspectos, tais 
como: 

- explorar a ludicidade: jogos de exercicio, simbolicos e de construcao; 

- favorecer a aquisicao de condutas cognitivas: jogos que apelam para o 
raciocinio pritico, a discriminacao e a associacao de ideias; 

- ajudar no desenvolvimento de habilidades funcionais: jogos que exploram a 
aplicacao de regras, a localizacao, a destreza, a rapidez, a forca e a 
concentracao; 

- propiciar atividades sociais: a realizacao das atividades podem ser desde as 
individuals ate as de participacao coletiva em busca da socializacao; 

- auxiliar na aquisicao de condutas afetivas: jogos que ajudam a desenvolver a 
confianca, a autonomia e a iniciativa. 

Araujo, Dorfman e Fernandes [citados por GIA 98] colocam que os jogos em 
geral possuem inumeras vantagens, tais como: permitir a exploracao e manuseio do que 
esti a volta do aluno; estimular a capacidade de abstracao; incentivar a anilise de 
problemas; propiciar uma pritica significativa daquilo que esti sendo ensinado; 
possibilitar a construcao da autoconfianca e despertar o prazer e a motivacao dos alunos. 

Segundo resultados de uma pesquisa realizada sobre a utilizacao de jogos 
educativos computadorizados [GEL 98], os professores pesquisados consideram que a 
utilizacao destes jogos é vantajosa para o processo de ensino e aprendizagem, 
justificando que os mesmos servem como estimulo e reforco a motivacao, reforcam os 
conteudos estudados, despertam o interesse dos alunos, desenvolvem o raciocinio 
logic°, atraem os alunos, facilitam a aprendizagem, possibilitam a construcao do 
conhecimento de forma prazerosa e propiciam uma forma diferenciada de 
aprendizagem. 

Segundo [CAM 96], os jogos educativos estimulam a auto-aprendizagem, 
enfatizam a descoberta, despertam a curiosidade, incorporam a fantasia e o desafio, 
exploram efetivos visuais e sonoros que mantem o interesse e o entusiasmo; possuem 
grande capacidade interativa e incorporam estrategias cognitivas que motivam, 
envolvem e capturam a atencao de maneira Mica e prazerosa por urn maior intervalo de 
tempo. [SOU 97, p. 25] diz que "um jogo pode explorar a fantasia, considerada um fator 
importante porque se dirige as necessidades emocionais do aluno, encorajando sua 
identificacao com personagens ou contextos imaginarios, alem de proporcionar 
metaforas ou analogias que facilitam a compreensao e o aprendizado, o desafio, a 
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curiosidade e o controle, desenvolvendo a logica, o raciocinio e habilidades de 
organizacao para solucionar problemas". 

Coburn, Hannafin & Peck, Manion, Merrill et al e Reynolds & Martin [citados 
por STA 90] e [BON 98] relacionam caracteristicas importantes em um jogo educativo 
computadorizado, dentre as quais destacam-se as seguintes: 

as instrucoes do jogo devem estar claras para os participantes e os objetivos 
do mesmo devem ser compreendidos pelos alunos; 

- o jogo deve atrair e manter o interesse e o entusiasmo; 

- o jogo deve explorar efeitos auditivos e visuais para aumentar a curiosidade 
e a fantasia, e facilitar o alcance do objetivo educacional proposto; 

- explorar a competiclo; 

permitir ao jogador controlar a intern:10 e a continuacio do jogo, o nivel de 
dificuldade desejado, a taxa de avanco e a possibilidade de repetir 
segmentos; 

deve oferecer reforco positivo nos momentos adequados; 

incorporar o desafio, atraves da utilizacAo de diferentes niveis para 
solucionar urn determinado problema, pontuacAo, velocidade de resposta, 
feedback do progresso, entre outros aspectos; 

deve manter os alunos informados do nivel de seu desempenho durante o 
jogo, fornecendo resumos do desempenho global ao final; 

- utilizar mecanismos para corrigir possiveis erros dos alunos e melhorar o 
desempenho dos mesmos; 

fornecer instrucOes inequivocas, exceto quando a descoberta de re.aras for 
uma parte integrante do jogo; 

propiciar urn ambiente rico e complexo para resolucio de problemas, atraves 
da aplicacao de regras logicas, da experimentacao de hipoteses e antecipacao 
de resultados e planejamento de estrategias. 

Franciosi, citado por [BON 98] coloca que, alem das caracteristicas apresentadas 
anteriormente, urn jogo educativo computadorizado precisa observar alguns requisitos 
de qualidade didatico-pedagogica e tambem de qualidade tecnica, tais como: 

- requisitos de qualidade dickitico-pedagOgica: objetivos bem definidos, 
encadeamento logico do contend°, adequacao do vocabulario, possibilidade 
de formacao de conceitos, ortografia e gramatica corretas, feedback 
apropriado, clareza e concisao dos textos apresentados, possibilidade de 
acesso direto a diferentes niveis do programa e possibilidade do professor 
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interagir com o sistema, incluindo, excluindo ou alterando o contend° 
proposto; 

requisitos de qualidade tecnica: execucao rapida e sem erros, resistencia a 
respostas inadequadas, interface amigavel, tempo suficiente de exibicao das 
telas, possibilidade de acesso a ajuda, possibilidade de trabalho interativo, 
possibilidade de controle do usuario sobre a sequ'encia de execucao do 
software, possibilidade de correcao de respostas, possibilidade de sair do 
sistema a qualquer momento e use de telas corn diagramacao seguindo um 
modelo unico de organizacao. 

Acredita-se, com base no exposto neste capitulo, que os jogos desempenham urn 
papel importante tambem no ambiente escolar e cabe aos educadores aproveitarem 
todos os beneficios desta atividade. Jacquim, citado por [RIL 94, p. 15] afirma que "o 
jogo é para a crianca a coisa mais importante da vida. 0 jogo é, nas maos do educador, 
um excelente meio de formar a crianca. Por essas duas raziies, todo educador (...) deve 
nao so fazer jogar como utilizar a forca educativa do jogo". 

Freinet, citado por [LEI 78], afirma que os educadores devem preparar uma 
escola onde se construa, se edifique, nao somente pelo estudo, mas pelo trabalho 
criador, destacando que, na sua falta, devem ser utilizados os jogos, que sao os seus 
substitutos mais proximos. [LEI 78] coloca ainda que é preciso encorajar a pesquisa 
referente aos jogos e brinquedos, garantir a crianca o direito ao jogo e tomar conhecida 
a importancia de seu papel educativo, afirmacao que reforcam a utilizacao dos jogos no 
processo de ensino e aprendizagem. 

[ALM 90] e [CAB 95] dizem que os professores nao devem subvalorizar os 
jogos de computador, devem sim, procurar conhece-los, experiments-los para que 
possam emitir °pinkies sobre os mesmos. Akin disso, devem incentivar os alunos antes 
e depois dos jogos, para auxilia-los a planejar previamente uma estrategia, encorajando-
os a contar ou escrever o que jogaram. 

[FEP 79] tambem considera a utiliza ao dos jogos no processo de ensino e 
aprendizagem uma atividade muito importante. Segundo ele "...o jogo preenche as 
funcoes psicossociais, afetivas e intelectuais no devir infantil. (...) ele participa na 
educacao das criancas, ou seja, na formacao daquilo que sao e em que irao se tomar. E 
por isso que nenhum professor, nenhum pai de aluno, podera negligenciar, quer queira 
quer nao, o significado do jogo infantil, os seus valores e as suas caracteristicas 
psicologicas principais" (p. 15). 

[ROA 84] e Yuste e Sallan (citados por [BRE 96]) colocam que a utilizacao de 
jogos no processo de ensino e aprendizagem provoca mudancas na estrutura da sala de 
aula e nas relacties interpessoais entre os professores e alunos. Segundo estes autores, o 
professor que utiliza jogos nota as seguintes mudancas: os alunos percebem que tEm 
mais liberdade para explorar ideias, o professor aproxima-se da classe, o aluno percebe 
o professor de forma mais positiva, os alunos aproximam-se entre si e existe uma 
diminuicao do papel do professor enquanto 'tomador de decisoes'. 
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No capitulo seguinte apresenta-se a proposta para construcao de uma ferramenta 
de autoria em multimidia que permita a elaboracao, tanto por parte dos professores 
como dos alunos, de jogos educativos. 
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5 Proposta para Construcao de uma Ferramenta de 
Autoria Multimidia para a Elaboracao de Jogos 
Educativos 

Neste capitulo apresenta-se a definicao da ferramenta de autoria multimidia para 
a elaboraeao de jogos educativos. Abordam-se todos os aspectos que devem estar 
disponiveis para a elaboraeao de um jogo educativo, alem dos aspectos que demonstram 
a sua utilizaelo. A teoria construtivista de Jean Piaget estabelece o embasamento teorico 
da ferramenta. 

A criacao de uma ferramenta que permita que professores e/ou alunos possam 
construir seus pr6prios jogos enquadra-se dentro do enfoque heuristico de aplicacao da 
infonnatica na educacao, onde o aluno pode aprender atraves da descoberta, uma vez 
que, a partir de suas interacoes, comprova suas hipoteses e conclui fatos [CAM 96] . 

Segundo [KEN 94] e [SAH 97], os alunos participam mais quando utilizam progamas 
que permitem a experimentacao e a exploracao, processos que nao sao incentivados 
pelos software corn exercicios de repeticao e pratica. 

A proposta de construcao desta ferramenta justifica-se pelo fato de que os 
professores e alunos podem construir seus pr6prios ambientes de aprendizagem 
computadorizados, adequando-os a sua realidade e necessidade. Alem disso, esta 
ferramenta propicia a participacao ativa da crianea na construe -do dos seus jogos, a partir 
do manuseio de textos, imagens, sons, animacoes graficas, entre outros objetos, 
possibilitando que a crianca de vazao a imaginacao e a fantasia [SAN 96]. Conforme 
[FEP 79], toma-se importante a utilizacao de jogos abertos a criacao e a inveneao das 
crianeas mesmo que estes sejam mais simples do que os disponiveis no mercado, 
evitando fornecer as criancas urn ambiente imutavel, terminado, cujas regras de 
funcionamento ji estao estabelecidas. Neste sentido, [BON 98] afirma que os 
participantes do jogo devem fazer parte de todas as etapas do mesmo, o que inclui o 
estabelecimento das regras e porque nao diner a propria construcao do jogo que sera 
utilizado. 

Segundo [COS 98], ".. em vez da aquisicao de produtos realizados e 
comercializados a grande escala, que nem sempre se ajustam aos objetivos especificos 
da formacao nem revelam grande preocupaeao de ordem pedagogica e didatica, o 
formador tern a seu alcance a possibilidade de it construindo, testando e reformulando 
os seus proprios materiais de formacao, rentabilizando e capitalizando produtos, saberes 
e experiencias adquiridos" . 

[PAV 95, p. 375] afirma que "atualmente, é amplamente reconhecido o papel 
dos ambientes que favorecem a aprendizagem interativa, evitando que o aluno tenha 
uma atitude passiva de simples receptor de informacties". Floyd, citado por [EBE 98], 
diz que a interatividade é fundamental, "pois conduz o aprendiz a uma atitude dinamica, 
transformando-o num elemento ativo que manipula os recursos na seqUencia e 
velocidade desejados, o que contribui para um aprendizado mais eficiente". 
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Em alguns tipos de jogos, que poderao ser criados corn o auxilio da ferramenta, 
a crianca construira mentalmente urn ambiente e o transferird para o computador, como 
nos exemplos de jogos citados em [SIR 98], que sac) jogos onde o aluno constroi um 
"caminho" para posteriormente percorre-lo (Jogo do Labirinto e Jogo do Caminho). 
Nestes jogos o aluno constr6i estrategias mentais que o levam a desencadear o 
raciocinio. A aprendizagem, neste sentido, baseia-se na abordagem cognitivista, onde o 
professor prop& urn problema aos seus alunos, sem ensinar-lhes as respostas. Uma das 
metodologias que pode ser empregada na abordagem cognitivista é a utilizaclo de jogos 
que estimulem o pensamento logic°. [GIR 95, p. 41] diz que, segundo a abordagem 
cognitivista, "...o aluno aprende, por si proprio, a conquistar as verdades, informacees, 
modelos, etc., atraves da aquisicao de instrumental logico-racional". 

A possibilidade de que o aluno tem de construir seus proprios jogos pennite 
tambem o estabelecimento das regras, a organizacAo da partida e a pratica das mesmas. 
Os professores podem analisar o modo como a crianca compreende as regras para obter 
melhor desempenho no jogo. As regras impoem desafios, tarefas, dirvidas entretanto é o 
proprio aluno (autor do jogo) que impoe a si mesmo a solucao das regras estabelecidas. 
Para [BRE 96, p. 27], "...jogar é estar interessado, nao pode ser uma imposicAo; é urn 
desejo. 0 sujeito quer participar do desafio, da tarefa. Perder ou ganhar no jogo é mais 
importante para ele mesmo do que como membro de um grupo. Isto porque e o pr6prio 
jogador que se lanca desafios, desejando provar seu poder e sua forca mais para si 
mesmo do que para os outros". 

5.1 Enfoque Teerieo: 0 Construtivismo 

Segundo [CAR 97], nos primeiros anos de ensino, o sistema educativo pode 
promover o interesse dos alunos, apresentando atividades motivadoras aos alunos e que 
parecem cumprir uma funcAo importante no desenvolvimento psicologico dos mesmos, 
produzindo uma relacao adequada entre as capacidades de aprendizagem espontineas e 
os objetivos a serem alcancados. Quando a crianca atinge, aproximadamente, dez anos 
de idade, a maneira como o professor aborda o conterido torna-se cada vez mais formal, 
o que acarreta a perda do interesse dos alunos. Neste sentido, cabe a escola e aos 
educadores, encontrar formas de estimular os alunos a aprender, tornando o aprendizado 
agradavel e com mais significado para os alunos. 

[CAR 97, p. 10] diz que o construtivismo é "...a ideia que sustenta que o 
individuo (...) nao é um mero produto do ambiente nem urn simples resultado de suas 
disposigoes internas, mas, sim, uma construcAo propria que vai se produzindo, dia a dia, 
como resultado da interacAo entre esses dois fatores. (...) segundo a posicao 
construtivista, o conhecimento nao é uma copia da realidade, mas, sim, uma construcao 
do ser human". 

Segundo Piaget, o conhecimento nao esta no sujeito nem no objeto, mas ele se 
constr6i na interacao do sujeito corn o objeto. Na medida em que o sujeito interage corn 
os objetos é que ele produz a capacidade de conhecer e produz o proprio conhecimento 
[BRE 96] [FRA 95]. 
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A construcao é realizada atraves dos esquemas que cada pessoa ji possui, ou 
seja, esquemas que foram construidos atraves da sua relaca'o corn o meio em que vive. 
Segundo [CAM 96, p. 19], "Os esquemas (...) sao as estruturas mentais ou cognitivas 
pelas quais os individuos intelectualmente organizam o meio. Salo estruturas que se 
modificam corn o desenvolvimento mental e que tornam-se cada vez mais refinadas 
medida em que a crianca torna-se mais apta a generalizar os estimulos (...) os processos 
responsiveis por essas mudancas nas estruturas cognitivas sao assimilacao e 
acomodacao". 

Neste contexto, para que os alunos possam construir seu proprio conhecimento, 
o professor deve partir do nivel de desenvolvimento do aluno; assegurar a construcao de 
aprendizagens significativas; possibilitar que os alunos realizem aprendizagens 
significativas por si sos; procurar que os alunos modifiquem seus esquemas de 
conhecimento e estabelecer relacoes ricas entre o novo conhecimento e os esquemas de 
conhecimento ji existentes [CAR 97]. 

Deve-se sempre levar em consideracao o que o aluno ji sabe sobre o conteudo 
que sera ensinado, visto que o novo conhecimento se assentari sobre o velho. Segundo 
Ausubel, citador por [CAR 97], a aprendizagem deve ser uma atividade significativa 
para a pessoa que aprende e tal significacao esti diretamente relacionada corn a 
existencia de relacao entre o conhecimento novo e que o aluno ji possui. 

Segundo [FRA 95, p. 56], "...o papel do professor nab pode ser nem de urn 
'expositor', nem de um 'facilitador', mas sim de um problematizador. Isto significa que 
o professor esti aE para organizar as interacties do aluno corn o meio e problematizar as 
situacoes de modo a fazer o aluno, ele proprio, construir o conhecimento sobre o tema 
que esti sendo abordado". [BRE 96] coloca que o professor precisa criar situacties-
problema que desencadeiem a atividade espontanea do sujeito, para que as estruturas 
cognitivas se desenvolvam. 

Segundo Piaget, a inteligencia atravessa fases qualitativamente distintas, 
denominadas estagios. Quando o sujeito passa de um estigio a outro, adquire esquemas 
e estruturas novas [CAR 97] [BEH 92]. Os estigios descritos por Piaget sao 
demonstrados na tab. 5.1. 

Piaget diz que existe urn mecanismo basic° de aquisicao do conhecimento. Esse 
mecanismo consiste num processo de equilibrio corn dois componentes 
interrelacionados: assimilacao e acomodacao. A assimilacao refere-se a incorporaclo de 
novas informacoes aos esquemas ji existentes e a acomodacao refere-sea modificacao 
destes esquemas. A relacao entre a assimilacao e a acomodacao é altamente interativa. 
Segundo [CAR 97, p. 25], "...nao é possivel assimilar toda a informacao que nos rodeia, 
mas sim, so a que nos permite nosso conhecimento previo, o que supoe que a 
assimilacao esti determinada pelos processos de acomodacao e vice-versa. 0 resultado 
final da interacao entre os processos de acomodacao e assimilacao é a equilibra0o, que 
se produz quando se tenha alcancado um equilibrio entre as discrepancias ou 
contradicoes que surgem entre a informacao nova que assimilamos e a informacao que 
ji tinhamos e a qual nos acomodamos" [CAR 97] [CAM 96] [RIG 98]. 
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TABELA 5.1 - Estagios do Desenvolvimento Cognitivo 

Sensono-motor (0-2 anos) Inteligencia pratica: permanencia do objeto 
e aquisicao do esquema meios-fins. 
Aplicacao deste esquema a solucao de 
problemas praticos. 

Operacional Concreto (2-12 anos) 	Transicao dos esquemas praticos as 
representacoes. Manejo freqiiente dos 

Subperiodo pre-operaterio (2-7 anos) 	simbolos. Uso frequente de crencas 
subjetivas: animismo, realismo e 
artificialismo. Dificuldade para resolver 
tarefas logicas e matematicas. 

Subperiodo das operacaes concretas (7-12 Maior objetivacao das crencas. Progressivo 
anos) dominio das tarefas operacionais concretas 

(seriacao, classificacao, etc.) 

Operacional formal (12-15 anos e vida Capacidade para formular e comprovar 
adulta) hipoteses e isolar variaveis. Formato 

representacional e nao so real ou concreto. 
Considera todas as possibilidades de 
relacao entre efeitos e causas. Utiliza uma 
quantificacao relativamente complexa 
era ear 'robabilidade, etc. 

No enfoque construtivista o professor deve produzir situacties que favorecam a 
compreensao dos alunos, de que existe um conflito entre sua ideia sobre urn 
determinado fenomeno e a concepcao cientificamente correta. Isto sup& a aplicacao de 
uma metodologia educativa que apresente maiores dificuldades e complicacoes do que 
geralmente se quer reconhecer [CAR 97]. 

Neste contexto, os exercicios repetitivos nao sao considerados significativos 
para o aluno, fazendo corn que seja necessaria a aplicacao de atividades que visem a 
consolidagao dos conhecimentos que foram compreendidos. Segundo [CAR 97, p. 50], 
"...se aprende melhor aquilo que se compreende adequadamente, ou seja, o que se inclui 
apropriadamente nos conhecimentos que ji possuimos e que se possa usar para resolver 
problemas significativos para a pessoa que aprende". Conforme [FRA 95] Piaget diz 
que a aprendizagem que nos leva a compreender algo é uma aprendizagem geradora de 
desenvolvimento. 

Segundo [ARI 96], o aluno aprende quando participa ativamente em sua prOpria 
aprendizagem, isto e, quando constroi, modifica, diversifica e coordena 
progressivamente seus esquemas de conhecimento estabelecendo, deste modo, redes de 
significado que enriquecem seu conhecimento do mundo fisico e social e potenciam seu 
crescimento pessoal. Isto significa que o professor deve centrar o processo na atividade 
construtiva do aluno, nas suss possibilidades de elaboraoao pessoal, promovendo a 
autonomia na aprendizagem, a partir da experiencia e conhecimentos dos alunos, 
recuperando-os para novas aprendizagens, planejando tarefas que lhes permitam 
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aprender a pensar (observar, analisar, classificar, organizar, hierarquizar, questionar, 
elaborar hipoteses e comprova-las), ou seja, aprender a aprender. 

Para [SAL 94, p. 137], "Numa perspectiva construtivista, a finalidade ultima da 
intervened° pedagogica a contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de 
realizar aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama de situaeoes e 
circunstancias, que o aluno 'aprenda a aprender'". 

Com relaedo aos jogos, Piaget, conforme [BRE 96, p. 21], diz que o jogo 
possibilita uma sintese entre assimilacao e acomodacao: "0 jogo, no qual prevalece a 
assimilagdo pela propria evoluedo in -term, pouco a pouco se transforma em construeoes 
adaptadas, exigindo sempre mais de trabalho efetivo". Alen' disso, os jogos permitem 
que a crianea crie novos procedimentos, constituindo contextos excelentes para a 
construam do possivel e do necessario. [BRE 96] diz que os possiveis dizem respeito 
aos diferentes meios de se alcanear o resultado, e a necessidade, a coerencia e 
integracio dos meios em fulled° dos resultados. A possibilidade de que a crianea possa 
construir jogos oportuniza a tomada de consciencia das diferencas existentes entre as 
varias inveneoes, alem de evidenciar a presenea de novos instrumentos cognitivos 
construidos pelos sujeitos. 

Acredita-se, dentro desse contexto, que a utilizacdo dos jogos educativos e a 
possibilidade de que os proprios alunos construam seus jogos, possibilite a aquisiedo de 
estruturas que estimulem o desenvolvimento cognitivo. 

5.2 Definicao da Ferramenta 

Pretende-se elaborar uma proposta de construam de uma ferramenta que pennita 
a elaboraedo de jogos educativos tanto por parte dos professores como dos alunos. Esta 
ferramenta segue alguns aspectos comuns a maioria das ferramentas de autoria 

abordados no capitulo 3 deste trabalho. 

5.2.1 Modos de Operacdo 

A ferramenta deve possuir dois modos de operacdo: autor e jogador. No modo 
autor, todas as °Noes da ferramenta estardo disponiveis. No modo jogador, o usuario 
apenas pode utilizar (jogar) o jogo proposto. A utilizacdo destes modos depende do 
enfoque e do pliblico alvo da ferramenta. 0 professor pode elaborar jogos e fornecer aos 
alunos, mas os alunos tambem podem desempenhar o papel de autores dos seus proprios 
jogos. Isto permite que a ferramenta proposta possa ser utilizada dentro do enfoque 
heuristico de aplicacdo da informatica na educacao. 
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5.2.2 Funcionalidades Gerais 

Como funcOes gerais da ferramenta destacam-se: 

criar urn novo jogo: atraves desta opcAo o usuario-autor tem a sua disposicao 
todos os recursos que sera° disponibilizados para a criacao de novos jogos; 

- abrir urn jogo ja existente: o usuario pode selecionar um dos jogos existentes 
e realizar alteracoes nos mesmos; 

salvar urn jogo: esta opcAo permite que o jogo elaborado ou as alteracoes 
realizadas ern um jogo existente possam ser salvas; 

jogar (para testar o jogo criado): atraves desta opcao o autor pode testar o seu 
jogo, verificando se esti fitncionando corretamente, para realizar os acertos 
necessarios antes de aplica-lo em sala de aula; 

acessar o modulo de ajuda: disponibiliza ao usuario explicacties sobre os 
recursos oferecidos pela ferramenta; 

formatar a fonte dos textos utilizados na interface do jogo: o usuario pode 
definir, como num editor de textos, o formato da fonte utilizada 

- imprimir a tela do jogo. 

5.2.3 Funcionalidades Especificas 

Como funcoes especificas da ferramentas destacam-se: 

- selecionar os objetos do jogo: a selecao dos objetos que compoem o jogo 
permite a escolha das propriedades (caracteristicas) dos mesmos, tais como: 
cor, redimensionamento, tipos de linha, entre outras; 

- inserir objetos no jogo: estes objetos podem ser imagens estaticas, videos 
(arquivos AVI), campos de texto, sons (arquivos Wave), entre outros. Podem 
ser inseridos arquivos de imagens quaisquer, como por exemplo, Bitmaps, 
ou figuras que poderiam estar a disposicao em uma biblioteca da propria 
ferramenta. [LAC 96] diz que o som, alem de ter uma funcAo importante 
para motivar o aluno pode tambem imprimir urn maior realismo a situacAo 
de aprendizagem. Quanto as imagens e animacties, considera-as como um 
dos formatos de representacao da informacAo privilegiados para estabelecer 
o dialog() entre o aluno e a informacAo. [MEN 9?] apresenta os resultados de 
uma pesquisa em que os professores utilizaram recursos de multimidia para 
elaboracio de aplicacoes educacionais; dentre estes recursos, os dois mais 
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utilizados foram textos e imagens, em terceiro lugar ficaram os videos. 
Portanto, considera-se importante a disponibilizaca° destes recursos na 
ferramenta proposta; 

definir tempo para o jogo: permite que o autor estipule o tempo maximo que 
o jogador deve levar para concluir o jogo proposto; 

estipular a pontuacio do jogo: a pontuacao pode ser estipulada em relacao ao 
tempo definido ou dentro de algum objetivo estipulado no jogo elaborado; 

desenhar na tela do jogo: este recurso permite que o autor desenhe restas, 
circulos, quadros, retfingulos, diretamente na tela do jogo que esta sendo 
elaborado; 

- excluir objetos existentes na interface: permite que o usuario possa retirar 
objetos que considere desnecessarios ou que estejam "atrapalhando" a visa° 
do seu jogo, 

- definir uma senha de entrada para o jogo: esta opcio permite que o autor 
proteja o seu jogo, permitindo que outros usuarios possam jogi-lo sem 
alters-lo. 

5.2.4 Assistentes para Criactio de Jogos 

A ferramenta deve possuir assistentes que guiarao o usuario na construcao do 
seu jogo. Estes assistentes podem incluir jogos de palavras-cruzadas, memoria, jogos de 
corrida, entre outros. 

Cada assistente deve demonstrar ao usuario quais os passos necessarios para que 
o mesmo chegue a conclusao do seu jogo. Alem dos objetos especificos para cada jogo, 
propostos pelos assistentes, o autor pode incluir objetos genericos, tais como imagens, 
videos, sons, caixas de texto, para criar a interface que melhor the agradar. 

Os assistentes devem possibilitar, tambern, a definicAo do tempo para o jogo, 
pontuacao, sugestoes de regras, fundos de tela, imagens especificas, insercao de dicas 
e/ou ajuda ao jogador, entre outros aspectos. 

5.2.5 Formas de Utilizacdo 

A ferramenta pode ser utilizada de varias maneiras. Dentre elas destacam-se: 

- o professor pode disponibilizar os jogos prontos para os alunos utilizarem; 
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o professor pode disponibilizar os jogos e permitir que os alunos sugiram 
alteraeOes; 

os alunos podem construir seus proprios jogos individualmente; 

- os alunos podem construir os jogos em grupo; 

os alunos podem construir os jogos seguindo as orientaeOes determinadas 
pelo professor. 

5.2.6 Funcionalidades Desejadas 

Alem das caracteristicas ja citadas, acredita-se que a ferramenta deve possuir 
tambem: 

- uma forma de tornar os jogos "executaveis", ou seja, permitir que urn jogo 
possa ser levado para urn equipamento que nao precisa possuir a ferramenta 
instalada completamente; 

- urn editor de imagens e sons; 

- acesso direto a Internet, visando a insereao de imagens, textos ou sons; 

- registro das jogadas efetuadas (nomero de tentativas, tempo, pontuacao), 
para que o desempenho dos alunos possa ser avaliado pelo professor, se este 
assim o desejar; 

- bibliotecas contendo imagens, sons, videos, entre outros objetos que podem 
ser inseridos nos jogos . 

No proximo capitulo apresenta-se o prototipo desenvolvido para validar a 
proposta de construed° da ferramenta . 
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6 Prototipo Desenvolvido: Ferramenta de Autoria para 
Elaboracao de Jogos Educativos no Contexto da 
Educacao para o Transito 

Para validar a definicao da ferramenta proposta no capitulo anterior, 
implementou-se um prototipo. 0 tema abordado neste prototipo é a Educacao para o 
Transit°, por ser uma tema atual e que esta sendo discutido em escolas de ensino 
fundamental e medio. 

6.1 Ambiente de Desenvolvimento 

0 prot6tipo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programacao Microsoft 
Visual Basic 5.0. 0 prototipo possui uma interface totalmente grafica e amigavel, 
permitindo que o autor dos jogos, utilizando os bottles dispostos na tela, possa criar e 
utilizar facilmente seus jogos. 0 Visual Basic propicia urn ambiente de desenvolvimento 
que possibilita o aproveitamento de todos os recursos do ambiente Windows, tais como 
utilizando de barras de menu, barras de ferramentas, insercao de imagens, sons, videos, 
entre outros recursos necessarios para a construcao do prototipo aqui apresentado. 

6.2 Tema Abordado: Educacao para o Transit° 

Atualmente tem-se discutido muito a questao da educacao para o transit°. Sabe-
se que a muito importante que os cidadaos respeitem as regras de transit° para evitar 
acidentes e tambem para que a utilizacao dos automOveis nas grandes cidades seja 
viavel. Acreditando na nova geracAo, as criancas, os educadores estao apostando em 
acoes que reflitam na educacao para o transit° desde as series iniciais, visando a 
formacao de urn cidadao consciente sobre os perigos que os maus habitos, tanto de 
motoristas quanto dos pedestres, podem acarretar. Segundo o novo Codigo de Transit°, 
Art. 76, paragrafo imico, conforme a Lei no 9.503/97, o Ministerio da Educacao, 
juntamente corn o CONTRAN e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 
devem promover: 

"I — a adocao, em todos os niveis de ensino, de urn curriculo interdisciplinar corn 
conteudo programatico sobre seguranca de transito; 

II — a adocao de conteirdos relativos a educacao para o transit° nas escolas de 
formacao para o magisterio e o treinamento de professores e multiplicadores" [FRL 98, 
p. 25] 
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E neste contexto que insere-se a ferramenta proposta: a educacdo para o transit° 
para formar novos cidadabs. 

6.3 Public° Alvo 

0 prototipo foi desenvolvido para ser utilizado por professores e alunos, 
preferencialmente, do ensino fundamental, o que corresponde as quatro series iniciais 
(l a  a e serie do 1 °  grau). 

6.4 Medulos Desenvolvidos no Prot(Alpo 

0 prototipo possui dois modos de operacao: o autor (que permite a utilizacao de 
todos os recursos da ferramenta para a criacao dos jogos) e o jogador (que possibilita 
que urn jogo previamente criado possa ser utilizado, ou "jogado"). Na fig. 6.1 visualiza-
se a tela principal da ferramenta, onde esao dispostos os principais recursos disponiveis 
para a elaboracao dos jogos. 

4 5 
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FIGURA 6.1 - Ambiente de Desenvolvimento da Ferramenta 
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1 - Criar novo jogo 
	

12 - Definir senha de entrada para o jogo 
2 - Abrir jogo 
	

13 - Inserir figuras 
3 - Salvar jogo 
	

14 - Assistente do jogo do caminho 
4 - Jogar 
	

15 - Inserir pistas para as palavras cruzadas 
5 - Formatar fonte dos textos 	 16 - Desenhar 
6- Ajuda 	 17 - Inserir sons 
7 - Imprimir tela do jogo 	 18 - Definir tempo para o jogo 
8 - Sair da ferramenta 
	

19 - Apagar um objeto 
9 - Selecionar um objeto 
	

20 - Inserir um texto 
10 - Inserir filmes 
	

21 - Assistente do jogo de palavras cruzadas 
11 - Definir cores 
	

22 - Area de trabalho da ferramenta 

A ferramenta possui recursos de use geral, como: criar urn novo jogo, abrir urn 
jogo existente, salvar urn jogo, jogar, formatar fonte dos textos, acessar a ajuda e 
imprimir a tela do jogo, alern de recursos especificos para a elaboracao dos jogos: 
insercio de imagens, sons, videos, caixas de texto, desenhos livres, definicao de cores e 
fundos e objetos especificos para os jogos disponibilizados atraves dos assistentes. A 
ferramenta permite a inclusao de recursos multimidia , tais como: imagens, videos, sons 
e textos, entre outros. Nas figuras seguintes visualizam-se as opcOes para insercao dos 
diversos recursos oferecidos na construcao dos jogos. 

Na fig. 6.2 ve-se a tela para escolha de uma imagem. Esta imagem pode ser urn 
arquivo do tipo Bitmap. A ferramenta pode incluir uma biblioteca corn imagens 
relacionadas ao tema da educacio para o transito. A fig. 6.3 mostra a tela do jogo corn a 
imagem escolhida. 

C> 24/02'9913:08:18 

FIGURA 6.2 - Escolha de Imagens para o Jogo 
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FIGURA 6.3 - Tela do Jogo corn Imagem 

Na fig. 6.4 visualiza-se a opcao para insercao de urn som (arquivo do tipo 
WAVE). Este som sera controlado pelo jogador, que no momento de jogar disparara ou 
nao o som proposto. 0 formato utilizado (WAVE) permite que o autor do jogo grave, 
inclusive, uma narracao sobre o jogo, utilizando urn software simples, como o Gravador 
do Windows. Na fig. 6.5 ve-se o objeto mostrado ao jogador. Atraves deste objeto o som 
(mitsica ou narracao) pode ser controlado pelo usuario. 
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FIGURA 6.4 - Tela para Insercao de Sons 
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FIGURA 6.5 - Objeto disponibilizado ao jogador Para controle do som inserido 

0 proximo recurso demonstrado diz respeito a inserclo de videos (arquivos 
AVI), conforme mostra a fig. 6.6. A fig. 6.7 demonstra a tela do jogo corn o video 
escolhido. 
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FIGURA 6.6 - Tela pare Inscrcao de Videos 
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FIGURA 6.7 - Tela do Jogo coin Video 

Outro recurso disponivel na ferramenta é a insercao de caixas de texto, onde o 
autor do jogo pode digitar informacoes, tais como: titulo do jogo, autor, regras, 
funcionamento do jogo, entre outras. 0 conteudo destas caixas de texto pode ser 
formatado atraves da opcao de formatacao de fontes, localizada na barra de ferramentas 
dos recursos gerais da ferramenta. A insercao de caixas de texto e a caixa para 
formatacao da fonte é demonstrada na fig. 6.8. 

Jogos Edam Jcgat Ireari Aisda Imprici Sair 

FIGURA 6.8 - Fonnatack da Fonte da Caixa de Texto 
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FIGURA 6.9 - Tela do Jogo corn Caixa de Texto Formatada 

A fig. 6.10 mostra a opcio que define a cor de fundo da tela do jogo. Esta é uma 
das propriedades que o autor do jogo pode alterar, dentre outras possibilidades. 
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FIGURA 6.10 - Definicao da Cor de Fundo da Tela do Jogo 

Alem da insercao dos recursos considerados "genericos", tem-se a possibilidade 
de construir jogos atraves dos assistentes. Na fig. 6.11 visualiza-se a grade de palavras 
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do assistente de palavras cruzadas. Ap6s o preenchimento dos campos desejados nesta 
grade, a mesma é inserida na interface do jogo em construcao (conforme fig. 6.12). 
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FIGURA 6.11 - Grade do Assistente do Jogo de Palavras-Cruzadas 

Na fig. 6.13 demonstra-se a insercao de pistas para cada palavra da grade. Para 
cada pista é disponibilizado um boa.° que devera ser pressionado durante o jogo. 0 
autor do jogo define qual é o tipo da pista: figura, som, animacao ou texto, que sera 
mostrada quando o jogador clicar neste bota.o. Esta figura tambem mostra a caixa de 
escolha do tipo da pista. 

Alem deste assistente, a ferramenta preve a incluslo de urn assistente para 
construcao de um Jogo do Caminho, onde o jogador percorrera um determinado 
caminho previamente estipulado, que conteth diversos sinais de transito que devem ser 
respeitados, tais como: faixas de pedestres, semiforos, placas de pare, entre outros 
sinais desejados. Este assistente deve contar corn uma barra de ferramentas especifica, 
que possua os diversos sinais que poderao ser inseridos nos caminhos criados. Para que 
a ferramenta tonne -se mais proveitosa, devem ser implementados outros assistentes, para 
construcao de diversos jogos como jogos de memoria, domino, corrida, entre outros. 
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FIGURA 6.12 - Tela do Jogo corn a Grade de Palavras-Cruzadas 
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FIGURA 6.13 - Caixa para Escolha do Tipo da Pista 

0 segundo tipo de jogo implementado no prot6tipo é o Jogo do Caminho. Neste 
jogo, professor e/ou aluno dispoe de urn caminho no qual podem ser inseridos diversos 
objetos: semaforos, faixas de pedestre, pedestres, carros, sinais de transit°, guardas de 
transito, entre outros. Estes objetos sao disponibilizados em uma barra de ferramentas 
no canto superior esquerdo da tela. Na fig. 6.14 va-se a tela do assistente do Jogo do 
Caminho. 
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Legenda: 1— Sinaleira. 2 — Sinais de Transito, 3 — Pedestres. 4 — Faixa de Pedestres. 5 — Guarda de 
Transit°, 6 — Carros, 7 — Predios 

FIGURA 6.14 - Tela do Assistente do Jogo do Caminho 

No prototipo desenvolvido, ainda nao existe a possibilidade de escolha de 
caminhos, ou ainda, que o proprio usuario construa o seu caminho. Estas duas ideias sao 
possibilidades de futuras implementacoes. Na fig. 6.15 demonstram-se alguns objetos 
inseridos no Jogo do Caminho. 

FIGURA 6.15 - Objetos Inseridos no Jogo do Caminho 
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Os objetos, tais como carros e pedestres poderiam permitir a insercao de 
desenhos criados pelos pr6prios usuarios, alern dos simbolos pre-definidos, como é o 
caso da implementacao do prototipo apresentado. Quando o usuario clica no boa() para 
inserir Sinais de Trcinsno mostra-se uma tela contendo os sinais possiveis, conforme fig. 
6.16. No prot6tipo foram utilizados apenas oito sinais como exemplo. A fig. 6.17 
mostra alguns sinais inseridos no Jogo do Caminho. 

FIGURA 6.16 - Insercao de Sinais de Transito 

FIGURA 6.17 - Jogo do Caminho coin Sinais de Trkisito 
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Uma das configuracoes possiveis no jogo é a definicao de urn tempo para que os 
can-os se movimentem pelas "ruas". Esta configuracao é realizada clicando-se com o 
botao direito no carro, conforme mostra a fig. 6.18. A fig. 6.19 mostra a caixa para a 
definicao do tempo em segundos. 

EducegSo lama a Triosito Atreves de Jogas 
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FIGURA 6.18 - Menu para Definicao do Tempo de Movimentacao 

zuoiissria.5eas 

FIGURA 6.19 - Caixa para Definicao do Tempo de Movimentacao 

Apos a insercao de todos os objetos e possiveis configuraciies, retorna-se 
janela inicial, onde outros objetos podem ser inseridos no caminho, tais como: imagens, 
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sons, videos, linhas, entre outros disponibilizados pela barra de ferramentas. 0 caminho 
construido é mostrado na fig. 6.20. 

Educaramigaiiiirliiirrsito Munais-de Joon- 
	 MOM 

Jagor Edam Jogai lase* Ajais Imprint Sai 

24/02/9914:01:00 

FIGURA 6.20 - Caminho Construido 

No modo Jogador as barras de ferramentas nao sao visualizadas. A fig. 6.21 
mostra a tela do modo Jogador para o Jogo do Caminho. 

EA:loco:0o pars o TOkoito Atoovis de logos - Fora3 
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FIGURA 6.21 - Jogo do Caminho no Modo Jogador 
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6.5 Validacao do ProtOtipo 

Para validacao do prototipo implementado apresentou-se urn questionario para 
alunos de urn curso de Especializacao em Informatica na Educacao, conforme Anexo A. 
Este instrumento foi respondido por 16 alunos do referido curso. Os resultados obtidos 
corn este questionarios sao demonstrados nas tabelas e graficos a seguir. 

A tab. 6.1 e o grafico demonstrado na fig. 6.22 referem-se ao perfil dos 
pesquisados. Esta tabela demonstra que os pesquisados atuam no ensino fundamental e 
medico, sendo que alguns atuam simultaneamente em diversos niveis. 

TABELA 6.1 - Series de Atuacao da Amostra 

Pre-escola 5 

l a  a 4a  serie 8 

5a  a 8a  sane 14 

2°  Grau 7 

Series de Atuagao 

FIGURA 6.22 - Grafico das Series de Atuacao 

A segunda tabela (tab. 6.2) ainda refere-se ao perfil dos pesquisados, mostrando 
dados referentes a formacao academica. Nota-se que a formacao academica é bastante 
heterogenea. 

TABELA 6.2 - Formacao Academica 

Analise de Sistemas 1 
Biologic 1 
Educacao Fisica 2 
Fisica/Ciencias 1 
Geografia 1 

Historia 1 

Informatica 1 

Letras 2 
Matematica 4 
Tecnologo em Proc. Dados 1 

Obs.: 01 aluno nao informou o curso. 
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A tab. 6.3 e o grafico da fig. 6.23 demonstram que a maioria dos pesquisados (9) 
considera a ideia de construcao da ferramenta muito boa, enquanto que outros 7 
consideram-na 6tima. Nenhum entrevistado considerou-a boa ou regular, o que vem 
fortalecer a justificativa para construcao da ferramenta proposta . 

TABELA 6.3 - 'dela de Construcao da Ferramenta 

Regular 0 
Boa 0 
Muito Boa 9 
Otima 7 

Ideia de Construcao da Ferramenta 

Numero 

FIGURA 6.23 - Grafico sobre a Iddia de Construed° da Ferramenta 

Ainda referindo-sea proposta de construedo da ferramenta, todos os pesquisados 
consideram que é possivel a efetiva aplicacao desta ferramenta em urn ambiente escolar, 
conforme os dados da tab. 6.4. 

TABELA 6.4 - Possibilidade de Aplicacao da Ferramenta em Sala de Aula 

Sim 
	

16 
Ndo 
	

0 

Quanto a justificativa da possibilidade de aplicacao da ferramenta em sala de 
aula, os pesquisados responderam que a ferramenta proposta: 

- motiva as criancas e os adolescentes, pois eles adoram o clima do jogo, 
aprendem brincando; 

- desperta o desejo de construir; 
- prende a atencao e estimula a criatividade; 
- estimula a criatividade e desenvolve habilidades de coordenacao motora; 
- possibilita ampla criatividade e facilidade de uso; 
- e facil de entender e operar; 
- é de facil manuseio e compreensdo; 
- possui comandos claros; 
- estimula a criatividade e a imac,,inacao; 
- e bastante simples para uso dos alunos; 

deixa o aluno criar suas aplicacOes e construir seu conhecimento; 
e simples e acessivel, estimula a criatividade, a logica e o raciocinio. 
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A tab. 6.5 demonstra os dados referentes a relevancia pedagagica da utilizacao 

da ferramenta. Novamente, todos os pesquisados consideram que a ferramenta proposta 
possui relevancia pedag6gica para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 

TABELA 6.5 - A Utilizacao da Ferramenta Possui Relevancia Pedagogica para o 
Processo de Ensino e Aprendizagem? 

Sim 
	

16 
Nao 
	

0 

Os pesquisados justificaram a relevancia pedasweica da ferramenta apresentada 
atraves das seguintes respostas: 

- o aluno pode criar; 
permite ao aluno construir seu proprio conhecimento; 

- permite desenvolver a criatividade e a imaginacao; 
- estimula a localizacao e a organizacao de idetas; 
- atrai e estimula o aluno; 

favorece a motivacao e a interatividade; 
os professores podem montar aulas de acordo com suas necessidades e objetivos 
auxilia na construed° do conhecimento, desenvolve habilidades de raciocinio e 
criatividade; 
atrai os alunos: cores, sons e movimentos; 
aborda um tema atual: educacao para o transit° e explora os valores morais 
numa sociedade de consumo; 

- incentiva o lado criativo e competitivo do aluno; 
motiva a construed° de jogos, o que conduz a construgdo do conhecimento; 

- o jogo desperta a criatividade e é valid° em qualquer disciplina; 
viabiliza a adaptacao de \Tinos conteudos sob a forma de jogos. 

A tab. 6.6 e o grafico da fig. 6.24 mostram os dados referentes aos recursos 
apresentados no prototipo desenvolvido. Os recursos mais adequados, na opiniao dos 
pesquisados, foram os icons e a facilidade de compreensao. 

TABELA 6.6 - Adequacao dos Recursos Apresentados 

Icones 15 
Menu 11 
Recursos Disponibilizados 9 
Disposicao dos Recursos 10 
Facilidade de Compreensao 14 

Obs.: Esta pergunta pennitia que todos os itens fossem selecionados. 
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Recursos mais Adequados 
❑ icons 

10 Menu 

❑ Recursos 
Disponibilizados 

❑ Disposicao dos 
Recursos 

El Facilidade de 
Compreensao 15% 

FIGURA 6.24 - Grafico dos Recursos mais Adequados 

TABELA 6.7 - Opiniao sobre os Recursos Disponibilizados pela Ferramenta 

Recursos Regular Born Muito Born Otimo 
insercao de Texto 5 2 8 
Insercao de Imagens 2 5 9 

Insercao de Videos 1 4 5 6 

Insergao de Sons 6 9 

Definicao de Senha de Acesso 2 4 5 5 

Configuracao das Cores 1 6 9 

Definicao do Tempo do Jogo 1 2 1 11 

Assistentes pars Criac5o dos Jogos 1 4 11 

Esta tabela demonstra a opiniao dos pesquisados sobre cada recurso 
disponibilizado no prototipo. A definicao do tempo do jogo e os assistentes foram 
considerados como os melhores recursos. A definicao da senha de acesso nao foi 
considerada relevante pois 2 pesquisados a consideraram regular e apenas 5 a 
consideraram otima. A insercao de videos tambem foi considerada regular por urn dos 
pesquisados. 

Recursos Disponibilizados pela Ferramenta 

12 

10 

❑ Insercao de Texto 

❑ Insercao de Imagens 

0 Insercao de Videos 

8 

6 
❑ Insercao de Sons 

4 
0 Definicao de Senha 

de Acesso 

❑ Configuracao das 
Cores 

2 
nl n ❑ Definicao do Tempo 

do Jogo Regular 	Born 	Muito 	Otimo 
❑ Assistentes para 

Born 	 Criacao dos Jogos 

FIGURA 6.25 - Grafico dos Recursos Disponibilizados pela Ferramenta 
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Ao final do questionario os pesquisados dispunham de urn espaco para colocarem 
sugestoes, visando a implantacao de recursos adicionais a ferramenta. As principais 
sugestOes de recursos foram: 

um objeto que possibilite ajuda na execucao dos jogos, ou seja, disponibilizar 
um botao na barra de ferramentas para que o autor do jogo escreva uma ajuda 
para o seu jogo; 

- banco de imagens; 
acesso direto a Internet; 

- recursos simples de animacao, pennitindo que o autor do jogo construa 
animacoes utilizando a propria ferramenta; 
criacao de jogos sem a utilizacao dos assistentes. 

Akin destas sugestoes, o questionario dispunha de um espaco para que os 
pesquisados pudessem realizar comentarios abertos sobre a ferramenta. Os principais 
foram: 

- é uma otima ideia a possibilidade de associar conteudos a jogos aumentando o 
interesse dos alunos; 
o prototipo deve ser simplificado ao maximo; 

- devem ser utilizadas cores mais vivas; 
- devem ser utilizados icons maiores para criancas de 1 a  serie; 
- devem ser utilizados icons menores e mais coloridos. 

As duas filtimas °pinkies sao contraditorias. Enquanto uma solicita que deviam ser 
utilizados icons maiores a outra coloca que os mesmos deveriam ser menores, o que 
dificulta uma interpretacab mais adequada para a elaboracao da interface. 

No proximo capitulo deste trabalho sao apresentadas as consideracoes finais e as 
possibilidades de trabalhos futuros, baseando-se no proposta de construcao da 
ferramenta e no prototipo implementado. 
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Consideracoes Finais 

Este trabalho propos a construam de uma ferramenta de autoria em multimidia 
para a elaboracao de jogos educativos, para permitir que os proprios professores e 
alunos construam seus jogos, aproveitando-se das vantagens da utilizacao destes jogos 
no processo de ensino e aprendizagem. Verificou-se que, atualmente, a utilizacao de 
ferramentas de autoria em multimidia esti em franca expansao, devido a suas 
facilidades na manipulacao de diferentes midias, sendo utilizada como meio instrucional 
e promocional, principalmente. 

Na area de educacao e treinamento, os aplicativos em multimidia tern uma 
grande area de abrangencia, por tornarem o estudo mais atrativo, seguir o ritmo do 
aluno (aprendizagem assincrona) e, segundo [HER 92], a multimidia é um meio de 
acelerar o conhecimento. Alem disso, conforme [FLO 93], "Algumas das aplicacoes em 
multimidia mais recompensadoras e empolgantes estao sendo desenvolvidas para a sala 
de aula (...) a multimidia motiva os estudantes a aprender, tomando o aprendizado mais 
divertido, dando-lhes maior entendimento do contexto, e lhes permitindo ter um papel 
ativo em seu aprendizado" (p. 245). 

Segundo [MOR 97], os alunos interessam-se mais quando estao em contato corn 
urn software que dispoe de recursos em multimidia. Segundo este autor, se urn professor 
fornecer um texto para seus alunos da forma tradicional (no papel) e oferecer este 
mesmo texto em meio eletronico (um arquivo para ser "aberto" no editor de textos, ou 
uma pagina na Internet), os alunos preferirao, certamente, o texto fornecido no meio 
eletronico. Com  isso, verifica-se que o interesse dos alunos aumenta com a introducao 
do computador em sala de aula, especialmente quando utilizam-se tambem recursos da 
multimidia. 

Segundo [SEA 98], "Num mundo onde a informacao e o conhecimento sao, cada 
vez mais, a principal fonte de transformacoes da sociedade, toma-se obrigat6rio usar as 
novas tecnologias tambem na educacao. Nao basta, (...) que os alunos simplesmente se 
lembrem das informacoes: eles precisam ter a habilidade e o desejo de utiliza-las, 
precisam saber relaciona-las, sintetiza-las, analisa-las e avalia-las". Esta afirmaca'o 
reforca a utilizacao do computador como ferramenta de apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem e a ferramenta proposta neste trabalho serve como urn recurso que pode 
ser utilizado pelos professores e alunos para urn born aproveitamento destas novas 
tecnologias. 

Atualmente, corn o surgimento destas novas tecnologias da informacao e da 
comunicacao, o professor precisa estar bem mais preparado e atualizado. Segundo 
[MEA 95], os professores precisam estar preparados para decodificar, filtrar e 
interpretar a multiplicidade de mensagens que sao transmitidas por diversos meios de 
comunicacao, para facilitar ao aluno a aquisicao consciente de informacoes e estimula-
los a pensar por si mesmos, construindo seu pr6prio saber. 0 professor deve utilizar a 
tecnologia racionalmente e nao apenas para "informatizar" uma aula tradicional 
Segundo [BEC 94, p. 225], "Muito mais do que simplesmente colocar equipamentos 
modernos nas salas de aula, informatizar o ensino significa uma nova postura 
intelectual...". A tecnologia deve servir para modificar a estrutura adotada em sala de 
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aula. Segundo [ALC 98], [LEV 98], [MEC 94] e [MOR 97], com a utilizacao das 
tecnologias, tais como o computador e a Internet, o professor pode desprender-se da 
metodologia tradicional e extremamente cansativa das aulas expositivas e auxiliar seus 
alunos no desenvolvimento de pesquisas. Neste processo o professor deixa de ser urn 
mero repetidor de informacoes, para tornar-se urn incentivador do processo de pesquisa, 
um explorador junto a seus alunos. Neste contexto, tanto professores quanto alunos sao 
exploradores. 0 professor nao tern a necessidade de ser o detentor exclusivo do 
conhecimento mas, de ser o agente transformador, o agente que estimula o aluno para a 
descoberta, para o "aprender a aprender". 

Comparando a ferramenta proposta corn as abordadas no capitulo 3 (Multimedia 
ToolBook e o Visual Class), apresentam-se como vantagens a facilidade e simplicidade 
de utilizacAo, conforme destacado na validacao do prototipo (item 6.5). Alem disso, a 
possibilidade de criaedo de jogos sem que seja necessario utilizar nenhum tipo de 
linguagem de programacao tambem facilita o acesso e a utilizacao desta ferramenta por 
parte de professores e alunos que nao tenham um conhecimento muito profimdo de 
informatica. Alem disso, atraves da validacao da ferramenta, apontam-se como 
vantagens: estimulo a criatividade dos alunos, facilidade de manuseio e compreensdo da 
ferramenta, atratividade e adaptacao de varios conteudos sob a forma de jogos. 

Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros destacam-se: 

- insereao de novos jogos na ferramenta, possibilitando que a mesma possa ser 
utilizada em diferentes contextos, nao so na educacAo para o transito; 

- geracao de um codigo executavel, permitindo que os jogos possam ser 
utilizados sem que a ferramenta esteja completamente instalada no 
computador; 

oferecer uma biblioteca de imagens, sons e videos para facilitar a construed° 
dos jogos. 

Alem destas proposicoes coloca-se, tambem, como uma possibilidade, a 
implementacao desta ferramenta para a Internet, possibilitando que os usuarios possam 
utiliza.-la via rede e salvem seus jogos em seus pr6prios computadores. Tambem poderia 
ser estudada a possibilidade de que os professores e alunos pudessem colaborar durante 
a construed° dos jogos, permitindo que os mesmos fossem resultados da interned° de 
diversos alunos interagindo ao mesmo tempo corn a ferramenta, servindo como uma 
ferramenta de apoio ao aprendizado colaborativo. A colaboracao poderia ser 
implementada em uma rede local ou tambem na Internet. 

Atraves do estudo realizado neste trabalho, verificou-se que a utilizacao das 
ferramentas de autoria multimidia no desenvolvimento de software educacional é viavel 
e desmistifica a criacao de material educacional pelos pr6prios professores. Com  a 
utilizacao das mais variadas ferramentas, os professores podem criar desde softwares 
mais simples (como tutoriais e exercicio-e-pratica) ate ambientes de simulacao e jogos 
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educativos. 0 professor pode desenvolver estes softwares individualmente ou formando 
uma equipe interdisciplinar. Neste momento, cabe aos professores buscar alternativas 
para estimular seus alunos, incluindo a utilizacao da informatica em sala de aula como 
uma dessas alternativas. E claro que nao se acredita que todos os professores 
conseguirao dominar rapidamente todas as tecnologias existentes, mas eles devem 
procurar atualizar-se e quebrar a resistencia e o medo diante dos computadores, atraves 
de cursos de formacao em informatica e leitura de artigos e revistas especializadas, alem 
da participacao de grupos de pesquisa e desenvolvimento de software educacional 
sempre que possivel. 
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Anexos 

Anexo A: Questionario Aplicado corn Professores para Validacao do Prototipo 
Implementado 

Anexo B: Artigo Publicado no VIII SBIE - Simposio Brasileiro de Infonnatica na 
Educacao - Workshop de Teses em Andamento. Disponivel por WWW 
em: http://www.comp.ita.cta.bil —sbie97/anaisii.html 

Anexo C: Artigo Publicado no 3 °  Simposio InvestigacAo e Desenvolvimento de 
Software Educativo - Universidade de Evora — Evora - Portugal. 
Disponivel por WWW em: http://www.minerva.uevora.pt/simposio/  
comunicacoes/Sidnei_Brasil/jogos.hmtl 

Anexo D: Artigo Publicado nos Anais do Tise 98 — Taller Internacional de Software 
Educativo - Chile 
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Anexo A 

Questionario Aplicado com Professores para Validacao do Prototipo 

Visando aprimorar e validar o estudo realizado sobre a proposta de construcao 
de uma ferramenta de autoria multimidia que permita a elaboracdo de jogos educativos, 
tanto por parte dos professores como dos alunos, apresenta-se este questionario, para 
que voce possa opinar sobre a proposta e o protOtipo desenvolvido: 

1 — Na sua opiniao, a ideia de propor a construcio desta ferramenta é: 

( ) Regular 
( ) Boa 
( ) Muito Boa 
( ) Otima 

2 — Voce acredita que é possivel aplicar esta ferramenta em sala de aula? 

( ) Sim. Por que? 	  
( ) Nao. Por que? 	  

3 — Voce acredita que o use desta ferramenta é relevante para o processo de ensino 
e aprendizagem? 

( ) Sim. Por que? 	  
( ) Nao. Por que? 	  

4 — Corn relacao a interface apresentada no prototipo, que itens voce considera 
adequados (marque quantos itens quiser): 

( ) icones 
( ) menu 
( ) recursos disponibilizados 

( ) disposicao dos recursos 
( ) facilidade de compreensalo 

5 — Com relacao a adequacio dos recursos disponibilizados pela ferramenta, qual a 
sua opiniao sobre eles? 

Recurso Regular Bom Muito 
Bom 

(Him 

Insercao de Texto 
Insercao de Imagens 
Insercao de Videos 
Insercao de Sons 
Definicao de Senha de Acesso 
Configuracao das Cores 
Definicao do Tempo do Jogo 
Assistentes para Criacao dos Jogos 
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6 — Que outros recursos voce acha que seriam interessantes para o melhor 
aproveitamento desta ferramenta? 

7 — Utilize este espaco para fazer outros comentarios sobre a ferramenta 
apresentada: 

8 — Outras sugestiies para aprimorar a ferramenta: 
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Anexo B 

Estudo e Constructio de uma Ferramenta de Autoria Multimidia para a 
Elaboracdo de Jogos Educativos Computadorizados 

Sidnei Renato Silveira l 
 Dante Augusto Couto Baronet  (Orientador) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Instituto de Informitica 

Curso de Pos-Graduaeao em Ciencia da Computaeio (CPGCC) 

e-mail: sidneViThLinf.ufrgs.br  

Resumo 

Este trabalho descreve o tema da pesquisa que esti sendo desenvolvida em nivel 
de Dissertacao de Mestrado, que é o estudo e construcao de uma ferramenta de autoria 
em multimidia, voltada para a elaboracao de jogos educativos computadorizados. Esta 
ferramenta aproveita-se das vantagens dos jogos educativos computadorizados como 
alternativa para a utilizacao da informitica na escola, alem de possibilitar que o 
professor ou o proprio aluno elabore seus jogos, construindo assim, o seu conhecimento. 

Introducao 

A utilizacao dos computadores nas escolas esti ampliando-se cada vez mais. Ji 
existem inumeros software no mercado que sao largamente utilizados nos laboratorios 
de informitica de escolas de 1 °  e 2°  Graus. Muitos destes software sao ditos 
educacionais, mas nao apresentam nenhuma relevancia pedagogica ou quase nenhuma. 
Possum, muitas vezes, apenas uma interface agradivel, colorida, mas sae pobres no 
seu conteado. Alem disso, exploram na maioria das vezes a repeticao de exercicios, 
caracterizando os chamados CM (Computer Aided Instruction) - Instrucao Auxiliada 
por Computador, que sao classificados como os mais simples software educacionais, 
inclusive porque refletem em grande parte as propostas de Sidney Pressey sobre a 
utilizacao de uma "miquina de ensinar". Esta "miquina de ensinar" era uma iniquina 
que aplicava testes de multipla escolha e o aluno, ao responder cada teste, recebia o 
feedback, indicando se a sua resposta estava ou nao correta. 

Um dos tipos de software educacional que tenta fugir a monotonia dos CAI's sao 
os jogos educativos computadorizados. Atraves de urn jogo, o aluno pode "aprender" 
pelo conteudo embutido no jogo. Os jogos educativos computadorizados sac, preferidos 

Mestrando em Ciencia da Computacio pela UFRGS. Professor da ULBRA - Universidade Luterana do 
Brasil. 
2  Professor do Curso de Pos-Graduacao em Ciencia da Computacio da UFRGS. 
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pelos alunos por despertar neles o interesse em "brincar", ou seja, o aluno aprende 
brincando". 

A proposta de desenvolvimento de tese enfoca o estudo e construcao de uma 
ferramenta de autoria multimidia onde possam ser elaborados jogos educativos. A 
utilizacao de uma ferramenta de autoria por parte do professor liberta-o para criar seus 
proprios software educativos sem a presenca de urn informata, devido ao fato de que o 
professor nao precisa ter conhecimentos de programacao. 

A motivacao para o desenvolvimento deste trabalho di-se, principalmente, por 
ser a area de pesquisa desenvolvida na Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, e 
tambem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Como professor do 
Departamento de Informitica, aluno do Curso de Especializacao em Administracao e 
Planejamento para Docentes e Bacharel em Informitica pela ULBRA, desenvolvo 
pesquisas na area de informitica na educacao (desde a elaboracao do trabalho de 
conclusao de curso), fazendo parte, inclusive do NEVI (Nude° de Informitica Medics), 
que é o nude° responsivel pela producao de material diditico-pedagogico do Curso de 
Medicina que tem uma proposta diferenciada, baseada na informatizacao. No Curso de 
Pos-Graduacao em Ciencia da Computacao (CPGCC-UFRGS) desenvolvo, neste 
momento, a pesquisa sobre o tema aqui relatado, sob a orientacao do Prof. Dr. Dante 
Augusto Couto Barone, que tambem participa do Curso de Pos-Graduacao em 
Infonnitica na Educacao, realizado conjuntamente pela FACED (Faculdade de 
Educacao) e o II (Institute de Informitica). Alem disso, curso disciplinas do Curso de 
Pos-Graduacao em Infonnitica na Educacao, como aluno especial, visando o 
aprimoramento do conhecimento na area de informitica na educacao, para que o 
trabalho seja, efetivamente, bem elaborado e aproveitado como recurso instrucional, 
validando uma das formas de utilizacao do computador na escola. 

0 presente trabalho esti estruturado da seguinte forma: inicialmente descrevem-
se alguns pontos principais referentes a utilizacao de ferramentas de autoria multimidia 
no desenvolvimento de software educacional. A seguir, sao descritos os fundamentos 
basicos dos jogos educativos e a utilizacao de jogos educativos computadorizados como 
uma das formas de use da informitica na educacao. Finalizando, descreve-se 
sucintamente os aspectos gerais do funcionamento da ferramenta em estudo. 

1 Ferramentas de Autoria Multimidia e o Desenvolvimento de 
Software Educacional 

0 desenvolvimento de software educacional é uma das areas onde as 
ferramentas de autoria tem major aplicacao. Atraves de uma ferramenta de autoria, os 
proprios professores podem criar seu material diditico sem o auxilio de urn tecnico em 
infonnitica. E claro que, muitas vezes, estes programas tornam-se muito simples, 
devido aos limitados recursos oferecidos pelos ferramentas, o que nao influencia no 
contend° do software. De nada adianta um software educacional repleto de recursos 
grificos se nao existe urn contend° que disponha de relevancia pedagogica, ou seja, que 
seja realmente util para os alunos. Mem disso, os professores podem buscar apoio de 
tecnicos em informitica, atraves da criacao de equipes interdisciplinares, o que fari com 
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que o software seja adequado quanto aos recursos da informatica e tambem possua um 
conte6do relevante pedagogicamente. 

"Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a 
colaboracao existente entre disciplinas diversas ou entre setores 
heterogeneos de uma mesma ciencia. Caracteriza-se por uma imensa 
reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento miltuo" [FAZ 
79, p. 41]. 

Segundo Struchiner & Santos, os sistemas de autoria sac) o tipo de ferramenta de 
autoria de mais %ell utilizacao mas, os programas educacionais elaborados a partir deles 
ocupam muito espaco e podem ser de execucao lenta, alem de nao possuirem muita 
flexibilidade, pois seguem os modelos pre-definidos pelo ambiente. Estes modelos 
indicam que tipo de software pode ser desenvolvido pelo usual* como, por exemplo, 
urn livro eletronico ou um CAI (Computer Aided Instruction). Muitas vezes, o software 
educacional reduz-se apenas a um tutorial, que poderia ser facilmente implementado 
atraves de um software de apresentacao, como o PowerPoint, por exemplo. No caso da 
utilizacao de um sistema de autoria, o professor pode criar o seu software educacional 
sem que haja necessidade da presenca de um Informata que o auxilie e the de o apoio 
tecnico na elaboracao do software. Vendo pelo ponto de vista educacional, isto é uma 
grande vantagem, devido ao fato de que nem sempre o professor podeth ter a sua 
disposicao urn tecnico da area de informatica e muitas vezes nao tem nem como 
estabelecer uma equipe que conte corn um profissional desta area [STR 90]. 

Utilizando-se uma linguagem de programacao, a criacao dos software torna-se 
muito mais flexivel mas requer urn conhecimento muito maior a nivel de programacao, 
o que pressupoe que, ou o professor conhece e domina a tarefa de programar urn 
computador ou ele precisard contar com um programador que se disponha a colaborar 
coin o desenvolvimento do seu software. Neste ponto, faz-se necessaria a definicao de 
uma equipe de trabalho interdisciplinar, que farA a uniao dos conhecimentos da area 
pedagogica corn a informatica. Urn software educacional elaborado atraves da utilizacao 
de uma linguagem de programacao convencional pressupoe a criacao de uma equipe de 
profissionais das areas envolvidas no projeto. Se o software educacional proposto deve 
ser utilizado em aulas de Quimica, a equipe que desenvolvera o projeto deve ser 
formada por professores de Quimica e por Informatas. A juncao e a colaboracao do 
conhecimento destas duas areas do conhecimento farao corn que possa ser elaborado urn 
software educacional corn relevancia pedag6gica utilizando-se os recursos disponiveis 
nos meios computacionais. 

Atualmente, os ambientes de autoria existentes no mercado podem ser vistos 
dentro de duas categorias: linguagem de autoria e sistemas de autoria. Muitos destes 
ambientes permitem a criacao de software educacional a partir de uma interface grafica, 
sem que seja necessario a codificacao das acoes desejadas em linhas de programacao. 
Mesmo assim, estes sistemas de autoria possuem uma linguagem de programacao que 
pode ser utilizada para programar acoes mais elaboradas do ponto de vista 
computacional. Cabe ao usuario aproveitar todos os recursos oferecidos por estes 
ambientes. Se o usuario nao tern urn grande conhecimento do funcionamento do 
computador ele pode simplesmente utilizar este ambiente como urn sistema de autoria e 
criar seu software educacional a partir da interface, utilizando uma barra de ferramentas. 
Pode incluir textos, bottles, imagens, grAficos, sons, etc., de maneira rapida e facil. Caso 
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o usuirio necessite de algum recurso mais elaborado, que nao é fomecido de maneira 
(interativa), toma-se necessirio escrever algumas linhas de codigo (ou muitas linhas, 
dependendo do recurso desejado). Isto requer algum conhecimento de programacao e 
face ao exposto, requer que o usuirio possua flop:3es de programacao ou busque o 
auxilio de alguern que o saiba. [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 

A utilizacao da multimidia como recurso para o desenvolvimento de software 
educativo pode trazer inumeras vantagens. Urn software educacional em multimidia 
pode tornar o aprendizado mais agradivel e interessante, devido a possibilidade da 
inclusao de sons, fotos, imagens, animacoes entre outras inidias. Este tipo de software 
pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, tomando as aulas menos 
monotonas e despertando no aluno o interesse a investigacao e a descoberta. Urn 
software em multimidia tambem pode ser elaborado para que o aluno "aprenda 
brincando". Isto se toma possivel atraves da utilizacao de jogos educativos. Estes jogos 
educativos podem utilizar-se de recursos multimidia e tomam a sala de aula urn local 
mais agradivel e divertido. [HER 90] [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 

Um jogo educativo pode despertar a vontade de aprender. 0 aluno esti 
estudando urn determinado contefido sem que se de conta disso. Nao é urn tipo de 
ensino tradicional, onde o aluno observa as explicacOes do professor, depois aplica-as 
em listas de exercicios. Os jogos educativos podem facilitar a aprendizagem do aluno 
sem "explicarem" explicitamente determinados conteudos. 

2 Jogos Educativos Computadorizados 

Os jogos desempenham um papel importante no desenvolvimento da crianca. 0 
jogo representa esforco e conquista, uma necessidade vital. 0 jogo possibilita o 
equilibrio entre o mundo interno e o externo, canalizando as energias das criancas e 
transformando em prazer suas angUstias. [ARA 92] [ROD 92] 

"0 jogo é uma atividade rica e de grande efeito que responde 
as necessidades Micas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida 
social e representando, assim, importante contribuicao na 
aprendizagem." [GRO s.d., p.86] 

A influencia do brinquedo no desenvolvimento da crianca é muito grande. 
Atraves deste, a crianca aprende a agir cognitivamente, sendo livre para determinar suas 
noes. 0 brinquedo estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfianca, 
proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentracao da 
atencao. [VYG 89] 

"Desde muito cedo o jogo na vida da crianca é de fundamental 
importancia, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que 
esti a sua volta, atraves de esforcos fisicos e mentais..." [ARA 92, p.14] 

Segundo Piaget, (Piaget apud [ARA 92]), o jogo tern uma relacao estreita corn a 
construcao da inteligencia e possui uma efetiva influencia como instrumento 
incentivador e motivador no processo de ensino-aprendizagem. 
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Segundo Vieira, [VIE 94], os jogos devem possuir as seguinte caracteristicas 
basicas: estimular a imaginacao infantil, auxiliar no processo de integracao grupal, 
liberar a emocao infantil, facilitar a construcao do conhecimento e auxiliar na aquisicao 
da auto-estima. Os jogos, em geral, tambem devem promover a criatividade, 
desenvolver a autonomia e favorecer a expressao da personalidade infantil. 

Os jogos educativos computadorizados sao elaborados para divertir os alunos e 
aumentar a chance de aprendizagem de conceitos, conteudos e habilidades embutidas no 
jogo. Urn jogo educativo pode propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e 
complexo; estes ambientes sao denominados "micromundos", porque fornecem um 
mundo imaginario a ser explorado e no qual os alunos podem aprender. Cabe a equipe 
de desenvolvimento de software educativo desenvolver jogos que sejam atrativos e ao 
mesmo tempo possuam urn cunho educativo. [COB 88] 

"Um jogo educativo por computador é uma atividade de aprendizagem 
inovadora na qual as caracteristicas do ensino apoiado em computador e 
as estrategias de jogo sao integradas para alcancar urn objetivo 
educacional especifico." [STA 91, p.18] 

Estes jogos tornaram-se intrinsecamente motivadores, devido ao desafio, a 
fantasia e a curiosidade que despertam nas criancas. Os jogos podem fornecer resultados 
nao previstos, mas tao importantes quanto os previamente determinados, oferecendo 
oportunidades para que o aluno utilize a logica, raciocinio e habilidades de organizacao 
para resolver problemas de maneira mais interessante, do que seriam expostos em urn 
exercicio comum. Um jogo simples pode "ensinar" varias habilidades e conceitos, de 
maneira sofisticada, para que os alunos nao se cansem rapidamente do jogo. [COB 88] 
[STA 91] 

Segundo Berger & Carlson, (Berger & Carlson apud [STA 91]), os jogos 
educativos sao ambientes nos quais o aluno aprende atraves da descoberta. Estes 
ambientes de aprendizagem possuem urn enfoque heuristico, nao fornecendo o conteirdo 
diretamente ao aluno. 0 que o aluno vai aprender, as respostas para alcancar o objetivo, 
nao sao pre-determinados. Os jogos educativos utilizam-se do cognitivismo, o aluno 
"aprende" atraves da busca, da descoberta e do raciocinio. 

Os jogos educativos sao uma area que pode tomar-se alvo de inilineras 
pesquisas, principalmente os computadorizados, por estarem sendo utilizados em 
diversas escolas, muitas vezes atendendo apenas o apelo de marketing imposto pelas 
outras escolas e pelos alunos, mas sem estarem inseridos em urn projeto pedagogico, 
que leve em consideracao os aspectos educativos dos software. 

"Se o ensino for ludic° e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora 
da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, ate as ferias, num 
crescendo muito mais rico do que algumas informacties que o aluno 
decora porque vao cair na prova." [NET 92, p.43] 

Os jogos sao ambientes de aprendizagem que nao fomecem o conteado 
diretamente ao aluno, mas incentivam a descoberta, a busca e o raciocinio. No 
desenvolvimento da pesquisa sera° discutidas mais aprofundadamente as vantagens e 
limitacties do use dos jogos educativos computadorizados. 
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3 Definicio Inicial da Ferramenta 

A ferramenta deve servir de apoio a elaboracao de jogos educativos 
computadorizados, tanto por parte dos professores como tambem dos alunos. 
Atualmente, a implementacio da ferramenta ainda nao foi iniciada. Atraves da 
ferramenta, o usuario (professor ou aluno) selecionara os objetos que farao parte do jogo 
e podera definir suas propriedades e noes. Por propriedades entende-se a cor, formato, 
tamanho, tipo da fonte, espessura, entre outros. 

A ferramenta prev a inclusao de urn assistente para facilitar a elaboracao de 
jogos mais "tradicionais", tais como palavras-cruzadas, jogo de memoria, jogo de 
corrida, entre outros. Neste caso, a ferramenta indicara ao usuario a serie de passos que 
deve ser seguida para elaborar o jogo. Como por exemplo pode-se citar a elaboracdo de 
urn jogo de corrida. 0 objetivo do jogo é de que os jogadores, a partir de um ponto de 
partida, alcancem a chegada. Na elaboracao deste jogo, o usuario podera definir: o 
ponto de partida, o ponto de chegada, as imagens que comporao os "quadros" que 
compoem o caminho da corrida, as acoes que devem ser disparadas quando o jogador 
atinge uma ou outra "casa" especifica, a pontuacdo, os sons que devem ser incorporados 
ao jogo e, inclusive, perguntas e/ou explicacOes sobre urn determinado contend°, 
servindo de passagem por uma "casa". 

Alem disso, a ferramenta tambem preve a configuracao do ambiente do jogo, 
como por exemplo: cores, pontuacab, firmer° de jogadores, entre outros itens. Atraves 
da utilizacio do assistente ou utilizando a barra de ferramentas o usuario criara o seu 
proprio jogo. A barra de ferramentas deve conter todos os objetos que podem ser 
incorporados no jogo, tais como: desenhos de linhas e objetos geometricos, sons, 
imagens, videos, cores, textos, campos para palavras cruzadas, icons, caminhos para 
jogos de corrida, cartas para jogos de memoria, caixas de mensagem para fornecer 
informacoes ao jogador. 
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Resumo 

Este trabalho descreve o tema da pesquisa que esta sendo desenvolvida em nivel 

de Dissertacao de Mestrado, que é o estudo e construcao de uma ferramenta de autoria 

em multimidia, voltada para a elaboracao de jogos educativos. Esta ferramenta 

aproveita-se das vantagens dos jogos educativos computadorizados como alternativa 

para a utilizacao da informatica na escola, alem de possibilitar que o professor ou o 

proprio aluno elabore seus jogos, construindo assim, o seu conhecimento. 0 presente 

trabalho descreve algumas vantagens da utilizacao dos jogos educativos no processo de 

ensino-aprendizagem e aborda a utilizacao das ferramentas de autoria em multimidia 

para elaboracao de software educativo. Tambern define-se uma proposta inicial de uma 

ferramenta para elaboracao de jogos educativos no contexto da educacao para o transit°. 

IntroducAo 

A utilizacao dos computadores nas escolas esta ampliando-se cada vez mais. Ja 

existem inumeros software no mercado que sao largamente utilizados nos laboratorios 

de informatica de escolas de 1 °  e 2°  Graus. Muitos destes software sao ditos educativos, 

mas nao apresentam nenhuma relevancia pedagogica ou quase nenhuma. Possuem, 

muitas vezes, apenas uma interface agradavel, colorida, mas sao pobres no seu 

contendo. Alem disso, exploram na maioria das vezes a repeticao de exercicios, 

caracterizando os chamados CAI (Computer Aided Instruction) - Instrucao Auxiliada 

por Computador, que sao classificados como os mais simples software educativos, 

inclusive porque refletem em grande parte as propostas de Sidney Pressey sobre a 

utilizacao de uma "maquina de ensinar". Esta "maquina de ensinar" era uma maquina 

que aplicava testes de multipla escolha e o aluno, ao responder cada teste, recebia o 

feedback, indicando se a sua resposta estava ou nao correta. 

Urn dos tipos de software educativo que tenta fugir a monotonia dos CAI's sao 

os jogos educativos computadorizados. Atraves de urn jogo, o aluno pode "aprender" 

pelo conteftdo embutido no jogo. Os jogos educativos computadorizados sao preferidos 

pelos alunos por despertar neles o interesse em "brincar", ou seja, o aluno "aprende 

brincando". 
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A proposta de desenvolvimento de tese enfoca o estudo e construcao de uma 

ferramenta de autoria multimidia onde possam ser elaborados jogos educativos. A 

utilizacao de uma ferramenta de autoria por parte do professor liberta-o para criar seus 

proprios software educativos sem a presenca de urn informata, devido ao fato de que o 

professor nao precisa ter conhecimentos de programacao. 

1 A Utilizacao de Ferramentas de Autoria Multimidia no 

Desenvolvimento de Software Educativo 

0 desenvolvimento de software educativo a uma das areas onde as ferramentas 

de autoria tern maior aplicacao. Atraves de uma ferramenta de autoria, os prOprios 

professores podem criar seu material didatico sem o auxilio de urn tecnico em 

informatica. E claro que, muitas vezes, ester programas tornam-se muito simples, 

devido aos limitados recursos oferecidos pelas ferramentas, o que nao influencia no 

contend° do software. De nada adianta urn software educativo repleto de recursos 

graficos se nao existe urn contendo que disponha de relevancia pedagogica, cm seja, que 

seja realmente ntil para os alunos. Alem disso, os professores podem buscar apoio de 

tecnicos em informatica, atraves da criacao de equipes interdisciplinares, o que fard com 

que o software seja adequado quanto aos recursos da informatica e tambem possua urn 

conteudo relevante pedagogicamente. 

Segundo Struchiner & Santos, os sistemas de autoria sao o tipo de ferramenta de 

autoria de mais facil utilizacao mas, os programas educativos elaborados a partir deles 

ocupam muito espaco e podem ser de execucao lenta, alem de nao possuirem muita 

flexibilidade, pois seguem os modelos pre-definidos pelo ambiente. Estes modelos 

indicam que tipo de software pode ser desenvolvido pelo usuario, como, por exemplo, 

urn livro eletronico ou urn CAI (Computer Aided Instruction). Muitas vezes, o software 

educativo reduz-se apenas a urn tutorial, que poderia ser facilmente implementado 

atraves de urn software de apresentacao, como o PowerPoint, por exemplo. No caso da 

utilizacao de urn sistema de autoria, o professor pode criar o seu software educativo sem 

que haja necessidade da presenca de urn Informata que o auxilie e the de o apoio tecnico 

na elaboracao do software. Vendo pelo ponto de vista educacional, isto é uma grande 

vantagem, devido ao fato de que nem sempre o professor podera ter a sua disposicao urn 
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tecnico da area de informatica e muitas vezes nao tern nem como estabelecer uma 

equipe que conte com urn profissional desta area [STR 90]. 

Utilizando-se uma linguagem de programacao, a criacao dos software torna-se 

muito mais flexivel mas requer um conhecimento muito maior de programacao, o que 

pressupoe que, ou o professor conhece e domina a tarefa de programar um computador 

ou ele precisard contar com um programador que se disponha a colaborar corn o 

desenvolvimento do seu software. Neste ponto, faz-se necessaria a definicao de uma 

equipe de trabalho interdisciplinar, que fard a uniao dos conhecimentos da area 

pedagogica corn a informatica. Urn software educativo elaborado atraves da utilizacao 

de uma linguagem de programacao convencional pressupOe a criacao de uma equipe de 

profissionais das areas envolvidas no projeto. Se o software educativo proposto deve ser 

utilizado em aulas de Quimica, a equipe que desenvolvera o projeto deve ser formada 

por professores de Quimica e por Informatas. A juncao e a colaboracao do 

conhecimento destas duas areas do conhecimento farao com que possa ser elaborado urn 

software educativo corn relevancia pedagogica utilizando-se os recursos disponiveis nos 

meios computacionais. 

Atualmente, os ambientes de autoria existentes no mercado podem ser vistos 

dentro de duas categorias: linguagem de autoria e sistemas de autoria. Muitos destes 

ambientes permitem a criacao de software educativo a partir de uma interface grafica, 

sem que seja necessario a codificacao das acOes desejadas em linhas de programacao. 

Mesmo assim, estes sistemas de autoria possuem uma linguagem de programacao que 

pode ser utilizada para programar awes mais elaboradas do ponto de vista 

computacional. Cabe ao usuario aproveitar todos os recursos oferecidos por estes 

ambientes. Se o usuario nao tern urn grande conhecimento do funcionamento do 

computador ele pode simplesmente utilizar este ambiente como urn sistema de autoria e 

criar seu software educativo a partir da interface, utilizando uma barra de ferramentas. 

Pode incluir textos, botoes, imagens, graficos, sons, etc., de maneira rapida e facil. Caso 

o usuario necessite de algum recurso mais elaborado, que nao é fornecido de maneira 

(interativa), torna-se necessario escrever algumas linhas de codigo (ou muitas linhas, 

dependendo do recurso desejado). Isto requer algum conhecimento de programacao e 

face ao exposto, requer que o usuario possua noceies de programacao ou busque o 

auxilio de alauem que o saiba. [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 

A utilizacao da multimidia como recurso para o desenvolvimento de software 

educativo pode trazer inUmeras vantagens. Um software educativo em multimidia pode 



104 

tomar o aprendizado mais agradavel e interessante, devido a possibilidade da inclusdo 

de sons, fotos, imagens, animacoes entre outras midias. Este tipo de software pode 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem, tornando as aulas menos monotonas e 

despertando no aluno o interesse a investigaedo e a descoberta. Um software em 

multimidia tambem pode ser elaborado para que o aluno "aprenda brincando". Isto se 

torna possivel atraves da utilizacdo de jogos educativos. Estes jogos educativos podem 

utilizar-se de recursos multimidia e tornam a sala de aula urn local mais agradavel e 

divertido. [HER 90] [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 

2 Jogos Educativos Computadorizados 

Os jogos desempenham um papel importante no desenvolvimento da crianca. 0 

jogo representa esforeo e conquista, uma necessidade vital. 0 jogo possibilita o 

equilibrio entre o mundo interno e o extern°, canalizando as energias das crianeas e 

transformando em prazer suas angiistias. [ARA 92] [ROD 92] 

"0 jogo e uma atividade rica e de grande efeito que responde as 

necessidades Micas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e 

representando, assim, importante contribuicao na aprendizagem." [GRO s.d., p.86] 

A influencia do brinquedo no desenvolvimento da crianca é muito grande. 

Atraves deste, a crianca aprende a agir cognitivamente, sendo Iivre para determinar suas 

aeOes. 0 brinquedo estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfianca, 

proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentracao da 

atencdo. [VYG 89] 

"Desde muito cedo o jogo na vida da crianca é de fundamental importancia, pois 

quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que esta a sua volta, atraves de 

esforcos fisicos e mentais..." [ARA 92, p.14] 

Segundo Piaget, (Piaget apud [ARA 92]), o jogo tem uma relaeao estreita corn a 

construedo da inteligencia e possui uma efetiva influencia como instrumento 

incentivador e motivador no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Vieira, [VIE 94], os jogos devem possuir as seguinte caracteristicas 

basicas -  estimular a imaginacalo infantil, auxiliar no processo de integraedo gupal, 

liberar a emocdo infantil, facilitar a construcdo do conhecimento e auxiliar na aquisicdo 
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da auto-estima. Os jogos, em geral, tambem devem promover a criatividade, 

desenvolver a autonomia e favorecer a expressao da personalidade infantil. 

Os jogos educativos computadorizados sao elaborados para divertir os alunos e 

aumentar a chance de aprendizagem de conceitos, conteddos e habilidades embutidas no 

jogo. Urn jogo educativo pode propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e 

complexo; estes ambientes sao denominados "micromundos", porque fornecem um 

mundo imaginario a ser explorado e no qual os alunos podem aprender. Cabe a equipe 

de desenvolvimento de software educativo desenvolver jogos que sejam atrativos e ao 

mesmo tempo possuam urn cunho educativo. [COB 88] 

"Um jogo educativo por computador é uma atividade de aprendizagem 

inovadora na qual as caracteristicas do ensino apoiado em computador e as estrategias 

de jogo sao integradas para alcancar urn objetivo educacional especifico." [STA 91, 

p.18] 

Estes jogos tornaram-se intrinsecamente motivadores, devido ao desafio, a 

fantasia e a curiosidade que despertam nas criancas. Os jogos podem fornecer resultados 

nao previstos, mas tab importantes quanto os previamente determinados, oferecendo 

oportunidades para que o aluno utilize a logica, raciocinio e habilidades de organizacao 

para resolver problemas de maneira mais interessante, do que seriam expostos em urn 

exercicio comum. Urn jogo simples pode "ensinar" varias habilidades e conceitos, de 

maneira sofisticada, para que os alunos nao se cansem rapidamente do jogo. [COB 88] 

[STA 91] 

Segundo Berger & Carlson, (Berger & Carlson apud [STA 91]), os jogos 

educativos sao ambientes nos quais o aluno aprende atraves da descoberta. Estes 

ambientes de aprendizagem possuem urn enfoque heuristico, nao fornecendo o contend() 

diretamente ao aluno. 0 que o aluno vai aprender, as respostas para alcancar o objetivo, 

nao sac) pre-determinados. Os jogos educativos utilizam-se do cognitivismo, o aluno 

"aprende" atraves da busca, da descoberta e do raciocinio.  

Os jogos educativos sao uma area que pode tornar-se alvo de inumeras 

pesquisas, principalmente os computadorizados, por estarem sendo utilizados em 

diversas escolas, muitas vezes atendendo apenas o apelo de marketing imposto pelas 

outras escolas e pelos alunos, mas sem estarem inseridos em urn projeto pedagogic°, 

que leve em consideracao os aspectos educativos dos software. 
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"Se o ensino for ludic° e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de 

aula, fora da escola, pelo cotidiano, ate as ferias, num crescendo muito mais rico do que 

algumas informacoes que o aluno decora porque vao cair na prova." [NET 92, p.43] 

Os jogos sao ambientes de aprendizagem que nao fornecem o conteildo 

diretamente ao aluno, mas incentivam a descoberta, a busca e o raciocinio. A ferramenta 

proposta aproveita-se das vantagens da utilizacao da multimidia e dos jogos educativos 

no processo de ensino e aprendizagem, alem das vantagens propiciadas pela utilizacao 

de uma ferramenta de autoria em multimidia, que pode ser manipulada pelo proprio 

professor ou ate mesmo pelos alunos. 

3 DefinicAo Inicial da Ferramenta 

A ferramenta deve servir de apoio a elaboracao de jogos educativos 

computadorizados, tanto por parte dos professores como tambem dos alunos. Atraves da 

ferramenta, o usuario (professor ou aluno) selecionard os objetos que farao parte do jogo 

e podera definir suas propriedades e acoes. Por propriedades entende-se a cor, formato, 

tamanho, tipo da fonte, espessura, entre outros. 

A ferramenta prey& a inclusao de um assistente para facilitar a elaboracao de 

jogos mais "tradicionais", tais como palavras-cruzadas, jogo de mem6ria, jogo de 

corrida, entre outros. Neste caso, a ferramenta indicard ao usuario a serie de passos que 

deve ser seguida para elaborar o jogo. Como por exemplo pode-se citar a elaboracao de 

um jogo de corrida. 0 objetivo do jogo é de que os jogadores, a partir de urn ponto de 

partida, alcancem a chegada. Na elaboracao deste jogo, o usuario podera definir: o 

ponto de partida, o ponto de chegada, as imagens que comporao os "quadros" que 

compoem o caminho da corrida, as acoes que devem ser disparadas quando o jogador 

atinge uma ou outra "casa" especifica, a pontuacao, os sons que devem ser incorporados 

ao jogo e, inclusive, perguntas e/ou explicacOes sobre um determinado conteUdo, 

servindo de passagem por uma "casa". 

Alem disso, a ferramenta tambem preve a configuracao do ambiente do jogo, 

como por exemplo: cores, pontuacao, ntimero de jogadores, entre outros itens. Atraves 

da utilizacao do assistente ou utilizando a barra de ferramentas o usuario criard o seu 

proprio jogo. A barra de ferramentas deve conter todos os objetos que podem ser 

incorporados no jogo, tais como: desenhos de linhas e objetos geometricos, sons, 
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imagens, videos, cores, textos, campos para palavras cruzadas, icons, caminhos para 

jogos de corrida, cartas para jogos de memOria, caixas de mensagem para fornecer 

informacOes ao jogador. 

A ferramenta proposta deve ser elaborada visando a facil utilizacao por parte dos 

usuarios, tanto professores quanto alunos, para que os mesmos trabalhem de forma 

construtiva, ou seja, construindo seus proprios ambientes de aprendizagem. 0 professor 

pode utilizar a ferramenta e fornecer os jogos para os alunos; pode fornecer os jogos e 

propor alteracOes; pode deixar que os alunos sugiram e alterem os jogos fornecidos ou 

ainda, que os alunos criem seus proprios jogos, individualmente ou em grupo, sempre 

sob a orientacao do professor. Na figura a seguir demonstra-se uma proposta para a 

interface da ferramenta. 0 contexto escolhido para o desenvolvimento do prototipo foi a 

educacao para o transit°, visando servir como apoio as aulas que abordam este tema. 

Educacgo para allanisb2 atiarik de 'fogs 

URI  r 
JE11 

11 

410 8 

9 

10 

IT c 
18 [A1  12 

19 L 71, 13 

20 

Figura 1: Proposta de Interface para a Ferramenta 

Legenda: 

1 - Criar novo jogo 

2 - Abrir jogo 
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3 - Salvar jogo 

4 - Jogar 

5 - Ajuda 

6 - Imprimir tela do jogo 

7 - Sair da ferramenta 

8 - Inserir sons 

9 - Definir senha de entrada para o jogo 

10 - Estabelecer tempo para o jogo 

11 - Apagar (excluir) objetos do jogo 

12 - Inserir textos 

13 - Assistente do jogo de palavras cruzadas 

14 - Inserir animacoes 

15 - Desenhar 

16 - Definir cores dos objetos 

17 - Selecionar objetos 

18 - Inserir figuras 

19 - Assistente do jogo do caminho. 

20 - Area de trabalho. 

Observagao: Os botoes 13 e 19 demonstram apenas dois jogos que poderiam ser inseridos na 

ferramenta. Alem destes, poderiam existir outros bothes contendo assistentes que auxiliariam o usuario na 

elabora(gio de jogos tais como memoria, jogos de corrida, domino, etc. 

Consideracoes Finais 
Segundo Wolf [WOA 97], as criancas, atualmente, formam parte de um novo 

modo de ser e pensar, influenciado pela combinacio de diversas tecnologias, tais como 

a televisa-o, o computador, o videogame, entre outras. Estas tecnologias podem e devem 

servir de aliados a tarefa de ensinar, visando facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Cabe aos educadores criar pianos pedagogicos para a aplicacao adequada 

destas tecnologias. 

Estas afirmacOes confirmam as vantagens da utilizacao do computador como 

recurso em sala de aula, citadas por varios autores. Akin das vantagens da utilizacao do 

computador na escola o professor pode aproveitar-se das vantagens de utilizar-se dos 

jogos educativos e da multimidia. Segundo Rizzo [RIZ 88], os jogos constituem urn 

poderoso recurso de estimulacdo no desenvolvimento integral do aluno, desenvolvendo 

atencao, disciplina, autocontrole, respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras 

relativas a cada tipo de jogo oferecido. 
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A ferramenta proposta nesta pesquisa serve como recurso ao professor, para a 

elaboracAo de seus proprios jogos educativos, utilizando recursos em multimedia. Alem 

disso, os professores podem permitir que os proprios alunos tambem criem seus jogos, 

definindo regras, objetivos e tambem jogando os jogos construidos. A dinimica de sala 

de aula pode incluir a utilizacao de jogos criados pelo professor num momento, jogos 

criados pelos alunos, jogos criados por grupos de alunos que estabelecem regras e 

objetivos, etc., fazendo corn que os alunos, alem de construirem seu proprio 

conhecimento sobre o assunto abordado no jogo tambem experimentem o trabalho em 

equipe. 
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Resumo 

Este trabalho descreve o tema da pesquisa que esta sendo desenvolvida em nivel 
de Dissertacao de Mestrado, que é o estudo e construcao de uma ferramenta de autoria 
em multimidia, voltada para a elaboracdo de jogos educativos. Esta ferramenta 
aproveita-se das vantagens dos jogos educativos computadorizados como alternativa 
para a utilizacao da informatica na escola, alem de possibilitar que o professor ou o 
proprio aluno elabore seus jogos, construindo assim, o seu conhecimento. 0 presente 
trabalho descreve algumas vantagens da utilizacao dos jogos educativos no processo de 
ensino e aprendizagem e aborda a utilizacao das ferramentas de autoria em multimidia 
para elaboracao de software educativo. Tambem define-se uma proposta inicial de uma 
ferramenta para elaboracao de jogos educativos no contexto da educacao para o transit°. 

Mestrando em Ciencia da Computacao pela UFRGS. Professor da ULBRA - Universidade Luterana do 
Brasil. 
6  Professor do Curso de Pos-Graduacao em Ciencia da Computacdo (CPGCC) e do Curso de Ns-
Graduacao em Informatica na Educacao (PGIE) - UFRGS. 
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IntroducAo 

A utilizacao dos computadores nas escolas esta ampliando-se cada vez mais. Ja 
existem inumeros software no mercado que sao largamente utilizados nos laboratorios 
de informatica de escolas de ensino fundamental e medio. Muitos destes software sao 
ditos educativos, mas nao apresentam relevancia pedag6gica ou quase nenhuma. 
Possuem, muitas vezes, apenas uma interface agradavel, colorida, mas sao pobres no 
seu conteudo. Aleut disso, exploram na maioria das vezes a repeticao de exercicios, 
caracterizando os chamados CAI (Computer Aided Instruction) - InstrucAo Auxiliada 
por Computador, que sao classificados como os mais simples software educativos, 
inclusive porque refletem em grande parte as propostas de Sidney Pressey sobre a 
utilizacao de uma "miquina de ensinar". Esta "miquina de ensinaf' era uma miquina 
que aplicava testes de multipla escolha e o aluno, ao responder cada teste, recebia o 
feedback, indicando se a sua resposta estava ou Ito correta. 

Urn dos tipos de software educativo que tenta fugir a monotonia dos CAI's sao 
os jogos educativos computadorizados. Atraves de urn jogo, o aluno pode "aprender" 
pelo conteudo embutido no jogo. Os jogos educativos computadorizados sao preferidos 
pelos alunos por despertar neles o interesse em "brincar", ou seja, o aluno "aprende 
brincando". 

A proposta de desenvolvimento de tese enfoca o estudo e construcao de uma 
ferramenta de autoria multimidia onde possam ser elaborados jogos educativos. A 
utilizacao de uma ferramenta de autoria por parte do professor liberta-o para criar seus 
proprios software educativos sem a presenca de um Informata, devido ao fato de que o 
professor nao precisa ter conhecimentos de programacao. 

1 A UtilizacAo de Ferramentas de Autoria Multimidia no 
Desenvolvimento de Software Educativo 

0 desenvolvimento de software educativo é uma das areas onde as ferramentas 
de autoria tern major aplicacao. Atraves de uma ferramenta de autoria, os prOprios 
professores podem criar seu material didatico sem o auxilio de urn tecnico em 
informatica. E claro que, muitas vezes, estes programas tornam-se muito simples, 
devido aos limitados recursos oferecidos pelas ferramentas, o que nao influencia no 
conteudo do software. De nada adianta urn software educativo repleto de recursos 
graficos se nab existe urn conteudo que disponha de relevancia pedag6gica, ou seja, que 
seja realmente util para os alunos. Aleut disso, os professores podem buscar apoio de 
tecnicos em informatica, atraves da criacao de equipes interdisciplinares, o que fara corn 
que o software seja adequado quanto aos recursos da informatica e tambem possua urn 
conteudo relevante pedagogicamente. 

Segundo Struchiner & Santos, os sistemas de autoria sao o tipo de ferramenta de 
autoria de mais facil utilizacao mas, os programas educativos elaborados a partir deles 
ocupam muito espaco e podem ser de execucao lenta, alem de nao possuirem muita 
flexibilidade, pois seguem os modelos pre-definidos pelo ambiente. Estes modelos 
indicam que tipo de software pode ser desenvolvido pelo usuario, como, por exemplo, 
urn livro eletronico ou urn CAI (Computer Aided Instruction). Muitas vezes, o software 
educativo reduz-se apenas a um tutorial, que poderia ser facilmente implementado 
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atraves de urn software de apresentacao, como o PowerPoint, por exemplo. No caso da 
utilizacio de urn sistema de autoria, o professor pode criar o seu software educativo sem 
que haja necessidade da presenca de um Informata que o auxilie e the de o apoio tecnico 
na elaboracao do software. Vendo pelo ponto de vista educacional, isto é uma grande 
vantagem, devido ao fato de que nem sempre o professor podera ter a sua disposicao um 
tecnico da area de informatica e muitas vezes nao tern nem como estabelecer uma 
equipe que conte com um profissional desta area [STR 90]. 

Utilizando-se uma linguagem de programacao, a criacao dos software torn-se 
muito mais flexivel mas requer urn conhecimento muito maior de programa*, o que 
pressupoe que, ou o professor conhece e domina a tarefa de programar urn computador 
ou ele precisara contar corn urn programador que se disponha a colaborar corn o 
desenvolvimento do seu software. Neste ponto, faz-se necessaria a definicao de uma 
equipe de trabalho interdisciplinar, que fara a uniao dos conhecimentos da area 
pedagogica corn a informatica. Urn software educativo elaborado atraves da utilizacAo 
de uma linguagem de programa* convencional pressupoe a cria* de uma equipe de 
profissionais das areas envolvidas no projeto. Se o software educativo proposto deve ser 
utilizado em aulas de Quimica, a equipe que desenvolvera o projeto deve ser formada 
por professores de Quimica e por Informatas. A jun* e a colaboracAo do 
conhecimento destas duas areas do conhecimento ark corn que possa ser elaborado um 
software educativo com relevancia pedagogica utilizando-se os recursos disponiveis nos 
meios computacionais. 

Atualmente, os ambientes de autoria existentes no mercado podem ser vistos 
dentro de duas categorias: linguagem de autoria e sistemas de autoria. Muitos destes 
ambientes permitem a cria* de software educativo a partir de uma interface grafica, 
sem que seja necessaria a codificacao das acties desejadas em linhas de programa*. 
Mesmo assim, estes sistemas de autoria possuem uma linguagem de programa*, que 
pode ser utilizada para programar no- es mais elaboradas do ponto de vista 
computacional. Cabe ao usuario aproveitar todos os recursos oferecidos por estes 
ambientes. Se o usuario nao tern urn grande conhecimento do funcionamento do 
computador ele pode simplesmente utilizar este ambiente como urn sistema de autoria e 
criar seu software educativo a partir da interface, utilizando uma barra de ferramentas. 
Pode incluir textos, botoes, imagens, graficos, sons, etc., de maneira rapida e facil. Caso 
o usuario necessite de algum recurso mais elaborado, que nao é fornecido de maneira 
(interativa), torn-se necessario escrever algumas linhas de codigo (ou muitas linhas, 
dependendo do recurso desejado). Isto requer algum conhecimento de programa* e 
face ao exposto, requer que o usuario possua nocties de programacao ou busque o 
auxilio de alguem que o saiba. [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 

A utilizacao da multimidia como recurso para o desenvolvimento de software 
educativo pode trazer ininneras vantagens. Urn software educativo em multimidia pode 
tornar o aprendizado mais agradavel e interessante, devido a possibilidade da inclusAo 
de sons, fotos, imagens, animacoes entre outras midias. Este tipo de software pode 
contribuir no processo de ensino e aprendizagem, tomando as aulas menos monotonas e 
despertando no aluno o interesse a investiga* e a descoberta. Urn software em 
multimidia tambem pode ser elaborado para que o aluno "aprenda brincando". Isto se 
torna possivel atraves da utiliza* de jogos educativos. Estes jogos educativos podem 
utilizar-se de recursos multimidia e tornam a sala de aula um local mais agradavel e 
divertido. [HER 90] [THA 93] [VAU 94] [WOL 95] 
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2 Jogos Educativos Computadorizados 

Os jogos desempenham urn papel importante no desenvolvimento da crianca. 0 
jogo representa esforco e conquista, uma necessidade vital. 0 jogo possibilita o 
equilibrio entre o mundo interno e o externo, canalizando as energias das criancas e 
transformando em prazer suas anglistias. [ARA 92] [ROD 92] 

"0 jogo a uma atividade rica e de grande efeito que responde as 
necessidades ludicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e 
representando, assim, importante contribuicao na aprendizagem." [GRO s.d., p.86] 

A influencia do brinquedo no desenvolvimento da crianca é muito grande. 
Atraves deste, a crianca aprende a agir cognitivamente, sendo livre para determinar suas 
noes. 0 brinquedo estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfianca, 
proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentracao da 
atencao. [VYG 89] 

"Desde muito cedo o jogo na vida da crianca é de fundamental importancia, pois 
quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que esti a sua volta, atraves de 
esforcos fisicos e mentais..." [ARA 92, p.14] 

Segundo Piaget, (Piaget apud [ARA 92]), o jogo tern uma relaclo estreita corn a 
construcao da intelige'ncia e possui uma efetiva influencia como instrumento 
incentivador e motivador no processo de ensino e aprendizagem. 

Os jogos educativos computadorizados sac) elaborados para divertir os alunos e 
aumentar a chance de aprendizagem de conceitos, conteudos e habilidades embutidas no 
jogo. Um jogo educativo pode propiciar ao aluno urn ambiente de aprendizagem rico e 
complexo; estes ambientes sao denominados "micromundos", porque fornecem urn 
mundo imaginario a ser explorado e no qual os alunos podem aprender. Cabe a equipe 
de desenvolvimento de software educativo desenvolver jogos que sejam atrativos e ao 
mesmo tempo possuam um cunho educativo. [COB 88] 

Estes jogos tornaram-se intrinsecamente motivadores, devido ao desafio, 
fantasia e a curiosidade que despertam nas criancas. Os jogos podem fornecer resultados 
nao previstos, mas tao importantes quanto os previamente determinados, oferecendo 
oportunidades para que o aluno utilize a logica, raciocinio e habilidades de organizacao 
para resolver problemas de maneira mais interessante, do que seriam expostos em urn 
exercicio comum. Um jogo simples pode "ensinar" varias habilidades e conceitos, de 
maneira sofisticada, para que os alunos nao se cansem rapidamente do jogo. [COB 88] 
[STA 91] 

Segundo [FER 79, p. 18], "jogar contribui para a fortnacao intelectual sem 
arrastar a crianca para um intelectualismo dessecante e rigido: é nisso que o jogo é 
insubstituivel dentro do processo pedag4co. Conserva o dinamismo do vivente, do 
motivante, do prazer, e, ao mesmo tempo, milita nas fileiras do seri°, do formal, do 
equipamento intelectual logico-matemitico". 

Segundo Berger & Carlson, (Berger & Carlson apud [STA 91]), os jogos 
educativos sac> ambientes nos quais o aluno aprende atraves da descoberta. Estes 
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ambientes de aprendizagem possuem urn enfoque heuristico, nao fornecendo o contend° 
diretamente ao aluno. 0 que o aluno vai aprender, as respostas para alcancar o objetivo, 
nao sao pre-determinadas. Os jogos educativos utilizam-se do cognitivismo, o aluno 
"aprende" atraves da busca, da descoberta e do raciocinio. 

Os jogos educativos sao uma area que pode tomar-se alvo de innmeras 
pesquisas, principalmente os computadorizados, por estarem sendo utilizados em 
diversas escolas, muitas vezes atendendo apenas ao apelo de marketing imposto pelas 
outras escolas e pelos alunos, mas sem estarem inseridos em um projeto pedagogico, 
que leve em consideracao os aspectos educativos dos software. 

Os jogos sac) ambientes de aprendizagem que nao fornecem o contend° 
diretamente ao aluno, mas incentivam a descoberta, a busca e o raciocinio. A ferramenta 
proposta aproveita-se das vantagens da utilizacao da multimidia e dos jogos educativos 
no processo de ensino e aprendizagem, alem das vantagens propiciadas pela utilizacao 
de uma ferramenta de autoria em multimidia, que pode ser manipulada pelo pr6prio 
professor ou ate mesmo pelos alunos. 

Segundo Jacquim (apud [RIZ 94]), "o jogo é para a crianca a coisa mais 
importante da vida. 0 jogo é, nas maos do educador, urn excelente meio de formar a 
crianca. Por essas duas razoes, todo educador (...) deve nao so fazer jogar como utilizar 
a forca educativa do jogo" (p. 15) . 

3 Defmicao Inicial da Ferramenta 

A ferramenta deve servir de apoio a elaboracao de jogos educativos 
computadorizados, tanto por parte dos professores como tambem dos alunos. Atraves da 
ferramenta, o usuario (professor ou aluno) selecionari os objetos que farao parte do jogo 
e podera definir suas propriedades e acoes. Por propriedades entende-se a cor, formato, 
tamanho, tipo da fonte, espessura, entre outras. 

A ferramenta preve a inclusao de um assistente para facilitar a elaboracao de 
jogos mais "tradicionais", tais como palavras-cruzadas, jogo de memoria, jogo de 
corrida, entre outros. Neste caso, a ferramenta indicara ao usuario a serie de passos que 
deve ser seguida para elaborar o jogo. Como exemplo, pode-se citar a elaboracao de um 
jogo de conida. 0 objetivo do jogo é de que os jogadores, a partir de urn ponto de 
partida, alcancem a chegada. Na elaboracao deste jogo, o usuario podera definir: o 
ponto de partida, o ponto de chegada, as imagens que comporao os "quadros" que 
constituem o caminho da corrida, as acties que devem ser disparadas quando o jogador 
atinge uma ou outra "casa" especifica, a pontuacao, os sons que devem ser incorporados 
ao jogo e, inclusive, perguntas e/ou explicacoes sobre urn determinado contend°, 
servindo de passagem por uma "casa". 

Alem disso, a ferramenta tambem preve a configuracao do ambiente do jogo, 
como por exemplo: cores, pontuacao, tinnier° de jogadores, entre outros itens. Atraves 
da utilizacao do assistente ou utilizando a ban-a de ferramentas o usuario criara o seu 
proprio jogo. A barra de fen -amentas deve conter todos os objetos que podem ser 
incorporados no jogo, tais como: desenhos de linhas e objetos geometricos, sons, 
imagens, videos, cores, textos, campos para palavras cruzadas, icons, caminhos para 
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jogos de corrida, cartas para jogos de memotia, caixas de mensagem para fornecer 
informacoes ao jogador. 

A ferramenta proposta deve ser elaborada visando a facil utilizacao por parte dos 
usuarios, tanto professores quanto alunos, para que os mesmos trabalhem de forma 
construtiva, ou seja, construindo seus proprios ambientes de aprendizagem. 0 professor 
pode utilizar a ferramenta e fornecer os jogos para os alunos; pode fornecer os jogos e 
propor alteracoes; pode deixar que os alunos sugiram e alterem os jogos fomecidos ou 
ainda, que os alunos criem seus proprios jogos, individualmente ou em grupo, sempre 
sob a orientacao do professor. Na figura a seguir demonstra-se uma proposta para a 
interface da ferramenta. 0 contexto escolhido para o desenvolvimento do prot6tipo foi a 
educacao para o transit°, visando servir como apoio as aulas que abordam este tema. A 
figura abaixo mostra a proposta de interface para a ferramenta. 

8 
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1 - Criar novo jogo 
	

12 - Definir senha de entrada para o jogo 
2 - Abrir jogo 
	

13 - Inserir figuras 
3 - Salvar jogo 
	 14 - Assistente do jogo do caminho 

4 - Jogar 
	 15 - Inserir pistas para as palavras cruzadas 

5 - Formatar fonte dos tex-tos 
	

16 - Desenhar 
6- Ajuda 
	

17 - Inserir sons 
7 - Imprimir tela do jogo 
	

18 - Definir tempo para o jogo 
8 - Sair da ferramenta 
	

19 - Apagar um objeto 
9 - Selecionar um objeto 
	

20 - Inserir um texto 
10 - Inserir filmes 
	

21 - Assistente do jogo de palavras cruzadas 
11 - Definir cores 
	 22 - Area de trabalho da ferramenta 

Observacao: Os bot6es 14 e 21 demonstram apenas dois jogos que poderiam ser inseridos na 
ferramenta. Alem destes. poderiam existir outros botoes contendo assistentes que auxiliariam o usuario na 
elaboracao de jogos tail como memoria. jogos de corrida, domino. etc. 
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Na figura mostrada abaixo, pode visualizar a tela de um jogo de pala \a -as 
cruzadas criado com a utilizacao da ferramenta proposta. 

  

a a Tiiialoatietvés de Joel= -EciucarAci 

 

  

Jogos Edits 'Jaw inn& AjI4a looks Si 

ralavras Cruzadas 
Caixa de 

Texto 

FTTYP 
1-177 

FT-TFPF 
ET 

Dispara o 
som 

inserido no 
jogo 

1st09iseoa1e57 CM-CC- UFRGS 

L'ITIT.391111:1 

Figura 

Figura 2: Exemplo de Jogo Criado com a Ferramenta Proposta 

Consideracties Finals 

Segundo Wolf [WOA 97], as criancas, atualmente, formam parte de urn novo 
modo de ser e pensar, influenciado pela combinacao de diversas tecnologias, tais como 
a televisao, o computador, o videogame, entre outras. Estas tecnologias podem e devem 
servir de aliadas a tarefa de ensinar, visando facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. Cabe aos educadores criar pianos pedag6gicos para a aplicacao adequada 
destas tecnologias. 

Estas afirmacoes confinnam as vantagens da utilizacao do computador como 
recurso em sala de aula, citadas por varios autores. Alem das vantagens da utilizacao do 
computador na escola, o professor pode aproveitar-se das vantagens de utilizar-se dos 
jogos educativos e da multimidia. Segundo Rizzo [RIZ 88], os jogos constituem urn 
poderoso recurso de estimulacao no desenvolvimento integral do aluno, desenvolvendo 
atencao, disciplina, autocontrole, respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras 
relativas a cada tipo de jogo oferecido. 

A ferramenta proposta nesta pesquisa serve como recurso ao professor, para a 
elaboracao de seus pr6prios jogos educativos, utilizando recursos em multimidia. Alem 
disso, os professores podem permitir que os proprios alunos tamb6m criem seus jogos, 
definindo regras, objetivos e tambem jogando os jogos construidos. A dinamica de sala 
de aula pode incluir a utilizacao de jogos criados pelo professor num momento, jogos 
criados pelos alunos, jogos criados por grupos de alunos que estabelecem regras e 
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objetivos, etc., fazendo com que os alunos, alem de construirem seu proprio 
conhecimento sobre o assunto abordado no jogo tambem experimentem o trabalho em 
equipe. 

Referencias Bibliograficas 

[ARA 92] ARAUJO, Vania Carvalho de. 0 jogo no contexto da educacao 
psicomotora. Sao Paulo: Cortez, 1992. 106p. 

[COB 88] COBURN, Peter et al. Informatica na educacao. Rio de Janeiro: Livros 
Tecnicos e Cientificos Editora, 1988. 298p. 

[FER 79] FERRAN, Pierre et al. Na Escola do Jogo. Colecao Tecnicas de Educacao. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1979. 

[GRO s.d.] GROSSI, Esther Pillar (Org.). Escolas infantis: leitura e escrita. Erechim: 
Edelbra, s.d., 92p. 

[HER 90] HERNANDEZ, Manuel Gonzalez. Impacto de la Multimedia en la 
Educacion. In: Anais do I Simp6sio Brasileiro de Informatica na 
Educacao. 1990. 

[RIZ 88] RIZZO, Gilda. 0 metodo natural de alfabetizacao. In: Alfabetizacao  
Natural. Rio de Janeiro: Francisco Alvez, 1988. p. 33-129. 

[RIZ 94] RIZZI, Leonor; HAYDT, Regina Celia. Atividades Ludicas na Educacao da 
Crianca. 5. ed. Sao Paulo: 1994. 

[ROD 92] RODRIGUES, Maria. 0 desenvolvimento do pre-escolar e o jogo. Sao 
Paulo: Icone, 1992. 

[STA 91] STAHL, Marimar M. 	Ambientes de ensino-aprendizagem 
computadorizados: da sala de aula convencional ao mundo da fantasia. 
Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, 1991. 

[STR 90] STRUCHENER, Miriam; SANTOS, Neide. Elaborarao de Software 
Educacional pelo Professor: afinal, qual a melhor opcao? In: Anais do I 
Simposio Brasileiro de Informatica na Educacao. Rio de Janeiro, 1990. 

[THA 93] THALMANN, Nadia Magnenat. Mundos Virtuais e Multimidia. Rio de 
Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos, 1993. 

[VAU 94] VAUGHAN, Tay. Multimidia na Pratica. Sao Paulo: Makron Books, 1994. 
[VYG 89] VYGOTSKY, L. S. 0 papel do brinquedo no desenvolvimento. In: A 

formacao social da mente. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989. p.106-118. 
[WOA 97] WOLF, Lilian Alford. La Educacion en El Mundo de Hoy. Disponivel por 

WWW em: http://www.eca.usp.beeca/profmoran/lilian.htm . Consultado 
em dezembro de 1997. 

[WOL 95] WOLFGRAM, Douglas E. Criando em Multimidia. Sao Paulo: Campus, 
1995. 



118 

Bibliografia 

[ADU 83] ADUAN, Wanda Engel. 0 Computador na Educacao: Her6i ou bandido? 
Tecnologia Educacional, Rio de Janeiro, n. 52, p. 47-53, maio/jun. 
1983. 

[ALC 98] ALCANTARA, Paulo. Tecnologia Multimidia Aplicada na Escola. 
Disponivel por WWW em 
http://www. ars. com . br/antecip a/ago 97/pagina5. htm Consultado em 
marco de 1998. 

[ALM 90] ALMEIDA, Paulo Nunes. Educacao Ludica: Tecnicas e jogos pedag6gicos. 
5. ed. Sao Paulo: Loyola, 1990. 

[ALV 95] ALVES, Angela Christina Souza. Informatica Educativa: Razao e Proposta 
In: A Educacio na Perspectiva Construtivista: Reflexoes de uma 
equipe interdisciplinar. Petropolis, RJ: Vozes, 1995. p. 105-117. 

[ARA 92] ARAUJO, Vania Carvalho. 0 Jogo no Contexto da Educacao 
Psicomotora. Sao Paulo: Cortez, 1992. 

[ARI 96] ARIZA, Adolfo. Soluciones Informaticas Multimediales para Nuevas 
Propuestas Pedagogicas In: CONGRESSO DA REDE 
IBEROAMERICANA DE INFORMATICA NA EDUCACA 0, 3., 1996, 
Colombia, Barranquilla. Anais... [S.1.: s.n.], 1996. 

[BAD 94 ] BADGETT, Tom; SANDLER, Corey. Criando Multimidia em seu PC. 
Sao Paulo: Makron Books, 1994. 

[BAQ 98] BAQUERO, Ricardo. A Zona de Desenvolvimento Proximal e a Analise das 
Praticas Educativas In: Vygotsky e a Aprendizagem Escolar. Porto 
Alegre: Artes Medicas, 1998. p. 97-116. 

[BAR 93] BARKER, Philip; KING, Terry. Evaluating Interactive Multimedia 
Courseware: a methodology. Computers & Education, Oxford, v. 21, 
n.4, p. 307-319, 1993. 

[BEC 94] BECKER, Bertilo F. Informatica na Educacao ou o Computador na Escola? 
In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO, 5., 
1994, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: PUCRS, 1994. 

[BEH 92] BEHAR, Patricia Alejandra. Psicologia Cognitiva e Aprendizagem 
Computadorizada. Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1992. 

[BON 98] BONGIOLO, Cyntia Elvira Franco et al. Subindo e Escorregando: Jogo para 
introducao do conceito de adicao de ninneros inteiros In: CONGRESSO 
DA REDE IBEROAMERICANA DE INFORMATICA NA 
EDUCAC AO, 4., 1998, Actas... Brasilia: Universidade de Brasilia, 1998. 



119 

[BOS 85] BOSSLIET, Gerard. 0 Computador na Escola: 0 sistema LOGO. Porto 
Alegre: Artes Medicas, 1985. 

[BRE 96] BRENELLI, Rosely Palermo. 0 Jogo como Espaco para Pensar: A 
construcao de nocties logicas e aritmeticas. Campinas, Sao Paulo:  
Papirus, 1996. 

[CAB 95] CABRAL, Maria Alzira. Criancas e Computadores In: CONGRESSO 
IBERO-AMERICANO DE INFORMATICA NA EDUCAcAO, 2., 
1995, Lisboa. Memorias... [S.1: s.n.], 1995. 

[CAL 9?] CALTECH INFORMATICA. Visual Class 4.1 Monousuario. [S.1.]: 
Caltech Infonnatica, [199?]. Manual do Usuario. 

[CAC 94] CAMPOS, Femanda C. A. et al. Hipermidia na Educacao: Uma lista de 
atributos para verificacao da qualidade In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
INFORMATICA NA EDUCACAO, 5., 1994, Porto Alegre. Anais... 
Porto Alegre: PUCRS, 1994. 

[CAF 96] CAMPOS, Fernanda; CAMPOS, Gilda; ROCHA, Ana Regina. Dez Etapas 
para o Desenvolvimento de Software Educacional do Tipo Hipermidia 
In: CONGRESSO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
INFORMATICA NA EDUCACAO, 3., 1996, Colombia, Barranquilla. 
Anais... [S.1.: s.n.], 1996. 

[CAM 94] CAMPOS, Marcia de Borba. Informatica na Educacao. In: CLAUDIO, 
Dalcidio Moraes; VICCARI, Rosa Maria (Orgs.). Compendio de 
Trabalhos sobre Informitica na Educacao. Porto Alegre: CPGCC-
UFRGS, 1994. v. 1. 

[CAM 96] CAMPOS, Marcia de Borba. Sistema Hipermidia para Apoio as Relacoes 
Espaco-Temporal e Lateralidade Baseado em Hiperhistorias. Porto 
Alegre: CPGCC-UFRGS, 1996. Disserfacao de Mestrado. 

[CAN 91] CANDAU, Vera Maria F. Infonnatica na educacao: urn desafio. Tecnologia 
Educacional, Rio de Janeiro, v. 20, n. 98/99, p. 14-23, jan./abr. 1991. 

[CAR 97] CARRETERO, Mario. Construtivismo e Educacao. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 1997. 

[CAS 97] CASTRO, Maria Alice Soares et al. Infra-Estrutura de Suporte a Editoracao 
de Material Didatico Utilizando Multimidia. Revista Brasileira de 
Informitica na Educacao, Florianopolis, n. 1, set. 1997. 

[CHM 95] CHAPMAN, G. M.; MARTIN, J. F. Computerized Business Games in 
Engineering Education. Computers & Education, Oxford, v. 25, n.1/2 
p. 67-73, 1995. 

[CHA 87] CHATEAU, Jean. 0 Jogo e a Crianca. 2. ed. Sao Paulo: Summus, 1987. 



120 

[CHA 98] CHAVES, Eduardo 0. C. Informitica na Educacio: uma reavaliacao. 
Disponivel por WWW em: http://www2.people.com.bricevec.htm . 
Consultado  em marco de 1998. 

[CHA 98a] CHAVES, Eduardo 0. C. Informitica e Educacio. Disponivel por WWW 
em: http://www2.people.com.bricartgraf.htm. Consultado  em marco de 
1998. 

[CLU 96] CLUNIE, Gisela E. T.; CAMPOS, Gilda H. B.; ROCHA, Ana Regina C. 
ESCOLA: Meta-Ambiente de Aprendizagem Baseado em 
Hipertecnologias In: CONGRESSO DA REDE IBEROAMERICANA 
DE INFORMATICA NA EDUCAcAO, 3., 1996, Colombia, 
Barranquilla. Anais... [S.1.: s.n.], 1996. 

[COB 88] COBURN, Peter et al. Informatica na Educacao Rio de Janeiro: Livros 
Tecnicos e Cientificos, 1988. 

[COI 87] COICOECHEA, Norma. La Simulacion como Medio de Enseiianza. In: 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE INFORMATICA, 1987, 
Le Hebana. Anais... [S.1.: s.n.], 1987. 

[COR 91] CORTES, Helena Sporleder. Instrumentalizacao de Professores dos 
Cursos de Licenciatura para o Uso Critico de Tecnologias 
Educacionais Informatizadas. Porto Alegre: PUC -RS, 1991. 
Dissertacdo de Mestrado. 

[COS 98] COSTA, Fernando Albuquerque. Concepcdo de Sistemas de Forrnacao 
Multimedia: Elaboracao de urn Guido de Autor. In: SIMPOSIO 
INVESTIGAcA0 E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
EDUCATIVO, 3., 1998, Evora, Portugal. Disponivel por WWW em: 
http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comunicacoes/fcosta.html.  

[DAL 98] DALL IGNA JUNIOR, Alcino. Informitica na Educacio X Educacio em 
Informatica. Disponivel por WWW ern .  
http://www.fapeal.brinies/trab/infedu_x_eduinf  html. Consultado em 
marco de 1998. 

[DEL 96] DELORS, Jacques et al. Educacio: urn tesouro a descobrir. Lisboa, Portugal: 
EdicOes Asa, 1996. Relatorio para a UNESCO da Cornissdo Internacional 
sobre Educacdo para o seculo XXI. 

[EBE 98] EBERSPACHER, Henri Frederico; KAESTNER, Celso Antonio Alves. A 
Geraclo de uma Ferramenta de Autoria para Sistemas Tutores 
Inteligentes 	In: 	SIMPOSIO 	INVESTIGAc AO 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCATIVO, 3., 1998, 
Evora, Portugal. Disponivel por WWW em: 
http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comunicacoes/Eberspacher/Artig  
oITS. html. 



121 

[FAG 92] FAGUNDES, Lea da Cruz. Informatica na Escola. Tecnologia Educacional, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 107, p. 79-84, jul./ago. 1992. 

[FAZ 79] FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integracio e Interdisciplinaridade no 
Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1979. 

[FER 95] FERNANDES, Liicio Dutra et al. Jogos no Computador e a Formacao de 
Recursos Humanos na IndUstria In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
INFORMATICA NA EDUCACAO, 6., 1995, Florianopolis. Anais... 
Florianopolis: SBC-UFSC-EDUGRAF, 1995. 

[FEM 92] FERNANDEZ, M. et al. Multimedia y Pedagogia: Un binomio actual In: 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMATICA EDUCATIVA, 
1992, Santo Domingo, Republica Dominicana. Memorias... Republica 
Dominicana: [s. n.], 1992. 

[FEP 79] FERRAN, Pierre; MARIET, Francois; PORCHER, Louis. Na Escola do 
Jogo. Lisboa: Editorial Estampa, 1979. (Colecao Tecnicas de Educacao). 

[FIG 92] FIGUEROA, Franz Josef; FRANCIOSI, Beatriz Regina T. Multimidia na 
Educacao. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA 
EDUCAcAO, 3., 1992, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBC-
UFRJ, 1992. 

[FLO 93] FLOYD, Esteve. Introducao as Areas de Aplicacio da Multimidia. In: 
Manual de Multimidia da IBM: Guia completo para hardware e 
aplicacoes de software. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos, 
1993. p. 245-298. 

[E, RA 95] FRANCO, Sergio Roberto Kieling. 0 Construtivismo e a Educacao. 4. ed . 

Porto Alegre: Mediacao, 1995. 

[FRE 95] FREIRE, Femanda M. P.; PRADO, Maria Elisabete B. B. Professores 
Construcionistas: a formacao em servico. In: CONGRESSO DE 
INFORMATICA EDUCATIVA DO MERCOSUL, 1., 1995, Porto 
Alegre. Anais... [S.1.: s.n.], 1995. 

[FRL 98] FREITAS, Luiz A. (Coord.) Novo Codigo de Transito: Lei n°  9.503 de 23 de 
setembro de 1997. [SI]: ETJ — Equipe Tecnico-Juridica, 1998. 

[GAR 95] GARDNER, Howard. Inteligencias Multiplas: a teoria na pratica. Porto 
Alegre: Artes Medicas, 1995. 

[GEL 95] GELLER, Marlise; PAPROCKI, Leandro Luis; SILVEIRA, Sidnei Renato. 0 
Uso dos Computadores nas Escolas. Revista de Divulgacio Cientifica 
Logos, Canoas, p. 3-11, 1995. 

[GEL 98] GELLER; Marlise; SILVEIRA, Sidnei Renato. Estudo e Analise de Jogos 
Educativos Computadorizados: Relatorio de Pesquisa. Canoas: 
Universidade Luterana do Brasil, 1998. 



122 

[GER 91] GERTLER, Nat. Multimidia Bustrada. Sao Paulo: Axcel Books, 1991. 

[GIA 98] GIARETTA, Leticia da Luz et al. Camaleao: Ferramenta de apoio a confeccao 
de jogos educativos computadorizados In: CONGRESSO DA REDE 
IBEROAMERICANA DE INFORMATICA NA EDUCAC -AO, 4., 1998, 
Brasilia. Actas... Brasilia: Universidade de Brasilia, 1998. 

[GIR 94] GIRAFFA, Lucia Maria Martins; GARCIA, Luis Fernando Fortes; SILVA, 
Leticia Souza da. Gutemberg: Ferramenta de hipermeios para aplicacoes 
educacionais. SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA 
EDUCAcAO, 5., 1994, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: PUCRS, 
1994. 

[GIR 95] GIRAFFA, Lucia Maria Martins. Fundamentos de Teorias de Ensino-
Aprendizagem e sua Aplicacio em Sistemas Tutores Inteligentes. 
Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1995. 

[GRE 93] GREC, Waldir. Informitica para Todos. Sao Paulo: Atlas, 1993. 

[GRO 9?] GROSSI, Esther Pillar (Org.). Escolas Infantis: leitura e escrita. Erechim: 
Edelbra, [199?]. 

[GUI 91] GUILHERME, Vera Maria. Produclo e Avaliacao de Softwares 
Educacionais: relacao entre teoria e pratica. Porto Alegre: Faculdade 
de Educacao, UFRGS, 1991. 

[HER 92] HERNANDEZ, Manuel Gonzalez. Impacto de la Multimedia en la 
Educacion. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE 
LNFORMATICA EDUCATIVA, 1992, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. Tomo II. Memorias... Republica Dominicana: [s. n.], 
1992. v. 2. 

[ISS 98] ISSING, Ludwig J. Conceitos Basicos de Diditica para Multimedia. 
Disponivel por WWW em: http://penta2.ufrgs.br/edu/telelab/tdidmult.htm . 
Consultado em marco de 1998. 

[JAM 93] JAMSA, Kris. Multimidia for Windows 3.1. Sao Paulo: Makron Books, 
1993. 

[KAH 91] KAHN, Brian. Os Computadores no Ensino da Ciencia. Lisboa: 
Publicacoes Dom Quixote, 1991. 

[KAW 96] KAWASAKI, Evelise Izumi; FERNANDES, Clovis Tones. Modelo para 
Projeto de Cursos Hipermidia. SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
INFORMATICA NA EDUCAcAO, 7., 1996, Belo Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: SBC-UFMG, 1996. 

[KEN 94] KENNETH, E. H. et al. Students as Multimedia Composers. Computers & 
Education, Oxford, v. 23, n.4, p. 301-317, 1994. 



123 

[KIS 93] KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos Infantis: 0 jogo, a crianca e a 
educacao. Petropolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1993. 

[KOT 97] KOTLIARENCO, Maria Angelica. El Juego como Posibilidad de Refuerzo a 
la Resiliencia In: Brinquedoteca: 0 lndico em diferentes contextos. 
Petropolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1997. p. 41-43. 

[TM 90] LA TAJLLE, Yves de. Ensaio sobre o Lugar do Computador na Educacio. 
Sao Paulo: Iglu, 1990. 

[LAC 96] LACERDA, Teresa; MACHADO, Altamiro Barbosa. Concepcao de 
Interfaces para Documentos Educativos Hipermedia In: SIMPOSIO 
INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
EDUCATIVO, 1., 1996, Costa da Caparica. Disponivel por WWW em: 
http://phoenix.sce.fct.unIpt/simposio/07.htm . Consultado em julho de 
1998. 

[LEB 85] LEBOVICI, S.; DIATKINE, R. Significado e Funcio do Brinquedo na 
Crianca. Porto Alegre: Artes Medicos, 1985. 

[LEI 78] LEIF, Joseph; BRUNELLE, Lucien. 0 Jogo pelo Jogo: a atividade ludica na 
educacao de criancas e adolescentes. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

[LEV 98] LEVY, Pierre. A Miquina Universo: criacao, cognicao e cultura 
informatica. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

[LID 93] L1DTKE, Doris K.; MOURSUND, David. Computers in Schools: past, 
present and how we can change the future. Communications of the 
ACM, New York, v. 36, n. 5, p. 84-86, May 93. 

[LIG 97] LIGUORI, Laura M. As Novas Tecnologias da Informacao e da Comunicacao 
no Campo dos Velhos Problemas e Desafios Educacionais In: Tecnologia 
Educacional: Politica, historias e propostas. Porto Alegre: Artes Medicos, 
1997. p. 78-97. 

[LIN 95] LINDSTROM, Robert L. Guia Business Week para Apresentacoes em 
Multimidia. Sao Paulo: Makron Books, 1995. 

[LIT 96] LITTO, Fredric. Repensando a Educacao em Funcao de Mudancas Sociais e 
Tecnologicas e o Advento de Novas Formas de Comunicacao. In: 
CONGRESSO DA REDE IBEROAMERICANA DE INFORMATICA 
NA EDUCACAO, 3., 1996, Colombia, Barranquilla. Anais... s.n.], 
1996. 

[LOL 91] LOLLINI, Paolo. Diditica e computador: quando e como a informatica na 
escola. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1991. 

[MAc 94] MACADA, Debora Laurin. Software no Ensino. In: CLAUDIO, Dalcidio 
Moraes; VICCARI, Rosa Maria (Orgs.). Compendio de Trabalhos 



124 

sobre Informatica na Educacao. Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 
1994. v. 1. 

[MAE 94] MAENZA, Rosa Rita. Hipertexto como Ferramenta de Apoio no Processo 
de Ensino-Aprendizagem. Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1994. 
Dissertacao de Mestrado. 

[MAR 92] MARTIN, James. 0 que é Hipermidia? In: Hiperdocumentos e como cril-
los. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 03-09. 

[MEA 95] MEAI■IOS, Zulema Paredes. Hacia urn Nuveo Perfil Profesional In: Hacia la 
Profesionalizacion del Docente. Buenos Aires: El Ateneo, 1995. p. 56-
60. 

[MEC 94] MECE, Programa. Ministerio de Educacion do Chile. Informitica 
Educativa: principio y usos. Disponivel por WWW em: 
http://www.enlaces.ufro.cl/documentos/infonnatica.html . Consultado 
em julho de 1998. 

[MEI 94] MEIRELLES, Fernando de Souza. Ambientes, Integrados, Integradores e 
Interface Grafica In: Informitica: Novas aplicacoes com 
Microcomputadores. 2. ed. Sao Paulo: Makron Books, 1994. p. 301-320. 

[MEN 9?] MENDES, Maria Emilia Xavier; HALL, Wendy. The SHAPE of 
Hypermedia Authoring for Education. [S.1.: s.n, 199?]. 

[MOR 97] MORAN, Jose Manoel. 0 Professor no Contexto das Novas Tecnologias 
da Comunicaciio e da Informacio. Notas de Palestra Proferida na 
Universidade Luterana do Brasil - Semana de Planejamento 
Academic°, 1997. 

[MRE 97] MRECH, Leny Magalhaes. A Crianca e o Computador: Novas formas de 
pensar In: Brinquedoteca: 0 ludic° em diferentes contextos. Petropolis, 
RJ: Vozes, 1997. p. 62-80. 

[NEG 94] NEGRINE, Airton. Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil: 
simbolismo e jogo. Porto Alegre: PRODIL, 1994. v. 1. 

[NET 92] ROSA NETO, Ernesto. Laboratorio de Matematica In: Didatica da 
Matemitica. Sao Paulo: Atica, 1992. p. 44-84. 

[NIS 93] NISKIER, Arnaldo. Informatica na Educaca'o In: Tecnologia Educacional: 
Uma visa° politica. Petropolis, RJ: Vozes, 1993. p. 99-121 

[OLI 93] OLIVEIRA, Marta Kohl. Desenvolvimento e Aprendizado. In: Vygotsky: 
aprendizado e desenvolvimento - um processo socio-historico. Sao 
Paulo: Scipione, 1993. p. 55-79. 

[PAP 94] PAPERT, Seymour. A Miquina das Criancas: repensando a escola na era da 
informatica. Porto Alegre: Artes Medicas, 1994. 



125 

[PAL 95] PAPROCKI, Leandro Luis; SILVEIRA, Sidnei Renato. Brincando com as 
Fracoes: Sistema de Jogos Educativos. Canoas: Universidade Luterana 
do Brasil, 1995. (Trabalho de Conclusao de Curso). 

[PAN 97] GALVIS-PANQUEVA, Alvaro H. Software Educativo Multimidia: Aspectos 
criticos no seu ciclo de vida. Revista Brasileira de Informitica na 
Educacio, Florianopolis, n.1, p. 9-17, set. 1997. 

[PAN 98] GALVIS-PANQUEVA, Alvaro H. Micromundos Ludicos Interactivos: 
Aspectos criticos en su diserio y desarrollo In: CONGRESSO DA 
REDE IBEROAMERICANA DE INFORMATICA NA EDUCAcAO, 
4., 1998, Brasilia. Actas... Brasilia: Universidade de Brasilia, 1998. 

[PAS 97] PASSARELLI, Brasilina. Teoria das Multiplas Inteligencias & Multimidia 
na Educacio: Novos rumos para o conhecimento. Disponivel por WWW 
em: http://www.apple.com.br/html/educacao.html . Consultado em 
dezembro de 1997. 

[PAV 95] PAVEL, Paulo et al. Sisautor: um sistema de autoria para construcAo de 
tutores hipermidia em Cardiologia In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
INFORMATICA NA EDUCAcAO, 6., 1995, Florianopolis. Anais... 
Florianopolis: SBC-UFSC-EDUGRAF, 1995. 

[PET 93] PETRAGLIA, Izabel Cristina. Interdisciplinaridade: 0 cultivo do professor. 
Sao Paulo: Pioneira, 1993. '75p. 

[PIM 98] PIMENTA, Aluisio. A Educarlo na Era da Informacio. Disponivel por 
WWW em: http://www.bis.com.be--techoje/ed9504-1.htm . Consultado em 
marco de 1998. 

[PER 89] PIRES, Glaucia Nascimento da Luz. A Brincadeira e o Jogo Infantis como 
Representaclo do Mundo Adulto e Aprendizagem dos Modelos Sociais. 
Educacio em Debate, Fortaleza, v. 1, n. 17/18, p. 67-77, 1989. 

[PRO 96] PROENcA, Alberto; MAIA, Jorge. Matriz Hipermedia , para 
Desenvolvimento de Material Pedagogico. SIMPOSIO 
INVESTIGAQA0 E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
EDUCATIVO, 1., 1996, Costa da Caparica. Disponivel por WWW 
em: http://phoenix.sce.fct.unl.pt/simposio/18.htm . Consultado em 
julho de 1998. 

[RAP 90] RAPKIEWICZ, Clevi Elena. A Informatizacdo do Professor no Processo de 
Informatizacao da Escola. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
INFORMATICA NA EDUCAcAO, 1., 1990, Rio de Janeiro. Anais... 
Rio de Janeiro: SBC-COPPE UFRJ, 1990. 

[REI 91] REISMAN, S; CARR, W. A. Perspectives on Multimedia Systemns in 
Education. IBM Systems Journal, Armonk, v. 30, n. 3, 1991. 



126 

[RES 92] RESTREPO, Claudia Maria Zea; CHACON, Berta A. Solorzano. Nuevas 
Tendencias Informaticas y sus Posibilidades en los Sistemas 
Educativos: multimedios e hipermedios. In: CONGRESSO 
IBEROAMERICANO DE INFORMATICA EDUCATIVA, 1992. 
Santo Domingo, Republica Dominicana. Anais... Republica 
Dominicana: [s. n.], 1992. v. 2. 

[RIB 94] RIBEIRO, Alexandre Moretto. Discussio sobre Aplicacoes de Informatica na 
Educaclo. In: CLAUDIO, Dalcidio Moraes; VICCARI, Rosa Maria 
(Orgs.). Compendio de Trabalhos sobre Informatica na Educacao. 
Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1994. v. 1. 

[RIG 98] RIBEIRO, Jose Geraldo da Cruz Gomes. A Construciio Coletiva do 
Conhecimento em Ambientes de Aprendizagem LOGO. Disponivel por 
WWW em: http://www.fapeal.br/nies/trab/construcao_coletiva.html . 
Consultado em marco de 1998. 

[RIZ 88] RIZZO, Gilda. 0 Metodo Natural de Alfabetizacao. In: Alfabetizacao 
Natural. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. p. 33-129. 

[RIL 94] RIZZI, Leonor; HAYDT, Regina Celia. Atividades Ltidicas na Educacio da 
Crianca. Sao Paulo: [s.n.], 1994. (Serie Educacao). 

[ROC 92] ROCHA, Ana Regina C.; STAHL, Marimar M. America a Vista: 0 
descobrimento numa viagem atraves de hipermidia. CONGRESSO 
IBEROAMERICANO DE INFORMATICA EDUCATIVA, 1992, Santo 
Domingo, Republica Dominicana. Memorias... Republica Dominicana: 
[s. n.], 1992. 

[ROD 92] RODRIGUES, Maria. 0 Desenvolvimento do Pre -Escolar e o Jogo. Sao 
Paulo: Icon, 1992. 

[RON 93] RODRIGUES, Neidson. Por Uma Nova Escola: 0 transitorio e o 
permanente na educacao. Sao Paulo: Cortez, 1993. 

[ROA 84] RONCA, Antonio Carlos Caruso. Jogos e Simulacoes In: Tecnicas 
Pedagegicas: Domesticacio ou desafio a participacao. 3. ed. 
Petropolis: Vozes, 1984. p. 49-70. 

[ROS 79] ROSAMILHA, Nilson. Teorias, Classificacoes e Funcoes dos Jogos In: 
Psicologia do Jogo e Aprendizagem Infantil. Sao Paulo: Pioneira, 
1979. p. 47-64. 

[SAB 83] SABBATINI, Renato M. Microcomputadores e Simulacao no Ensino. 
Tecnologia Educacional, Rio de Janeiro, n. 52, p. 21-28, mai./jun. 1983. 

[SAD 9?] SADOK, Djamel H. et al. An Authoring Paradigm with Parametrization 
and Project Design Support. [S.1.: s.n., 199?]. 



127 

[SAL 94] SALVADOR, Cesar Coll. A Construcao do Conhecimento no Ambito das 
Relacoes Interpessoais e suas ImplicacOes para o Curriculo Escolar. In: 
Aprendizagem Escolar e Construct o do Conhecimento. Porto Alegre: 
Artes Medicas, 1994. p. 135-143. 

[SAH 97] SANDHOLTZ, Judith Haymore et al. Ensinando com Tecnologia: criando 
salas de aula centradas nos alunos. Porto Alegre: Artes Medicas, 1997. 

[SAN 96] SANTAROSA, Lucila Maria Costi et al. Criacao de Historias em Ambiente 
Multimidia/Hipermidia In: CONGRESSO DA REDE 
IBEROAMERICANA DE INFORMATICA EDUCATIVA, 3., 1996, 
Colombia, Barranquilla. Anais... [S.1.: s.n.], 1996. 

[SAN 98] SANTAROSA, Lucila Maria Costi et al. 0 Processo de Alfabetizacao de 
Criancas com Dificuldades de Aprendizagem em Ambientes Ludicos 
Computacionais. Disponivel por WWW em: 
http://niee.educom.ufrgs.br/publicacoes/artigos/art_lu93.html  

[SAT 98] SANTOS, Carlos Antonio. Jogos e Atividades Ludicas na AlfabetizacAo. 
Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 

[SAC 97] SANTOS, Fabiano Calixto; VIEIRA, Marina Teresa Pires. Uma Ferramenta 
de Autoria para Aplicacoes MHEG-5 In: WORKSHOP EM SISTEMAS 
MULTIMIDIA E HIPERMIDIA, 3., 1997, SIo Carlos. Anais... Sao Paulo: 
UFSCar, 1997. 

[SEA 98] SEABRA, Carlos. Software Educacional e Telematica: Novos recursos para 
a escola. Disponivel por WWW em: 
http://penta.ufirgs.bdedu/edu3375/lecionar.htm . Consultado em marco de 
1998. 

[SET 95] SETTE, Sonia Schechtman et al. Infonnatica nas Licenciaturas: Um espaco 
em construcao. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA 
EDUCACAO, 6., 1995, Florianopolis. Anais... Florianopolis: SBC, UFSC, 
1995. 

[SIL 94] SILVA, Roselaine Limberger. Um Estudo sobre Multimidia. Canoas: 
Universidade Luterana do Brasil, 1994. Trabalho de Conclusao de Curso. 

[SIJ 96] SILVA, Casturina Jaira. A Informatica como urn Novo Desafio ao Professor. 
In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE INFORMATICA 
EDUCATIVA, 3., 1996, Colombia, Barranquilla. Anais... [S.1.: s.n.], 1996. 

[SIR 98] SILVEIRA, Sidnei Renato; BARONE, Dante Augusto Couto. Jogos 
Educativos Computadorizados Utilizando a Abordagem de Algoritmos 
Geneticos In: CONGRESSO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
1NFORMATICA NA EDUCACAO, 4., 1998, Brasilia. Actas... Brasilia: 
Universidade de Brasilia, 1998. 



128 

[SOU 97] SOUZA, Helena Saint Pastous. Ambiente de Ensino e Treinamento 
Baseado em Hiperdocumentos. Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1997. 
Dissertacao de Mestrado. 

[STA 90] STAHL, Marimar M. Software Educacional: Caracteristicas dos tipos basicos. 
In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO, 1., 
1990, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBC, 1990. 

[ STA 91] STAHL, Marimar M. Ambientes de Ensino-aprendizagem 
Computadorizados: da sala de aula convencional ao mundo da 
fantasia. Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, 1991. 

[ STR 90] STRUCHINER, Miriam; SANTOS, Neide. Elaboracao de Software 
Educacional pelo Professor: afinal, dual a melhor opcao? In: 
SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO, 1., 
1990, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBC, 1990. 

[THA 93] THALMANN, Nadia Magnenat. Mundos Virtuais e Multimidia. Rio de 
Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos, 1993. 

[VAU 94] VAUGHAN, Tay. Multimidia na Pratica. Sao Paulo: Makron Books, 1994. 

[VIE 94] VIEIRA, Clarice V et al. Brinquedo. Porto Alegre: Faculdade Porto-
Alegrense de Educacao, Ciencias e Letras, 1994. 

[VYG 89] VYGOTSKY, L. S. 0 Papel do Brinquedo no Desenvolvimento. In: A 
Formacio Social da Mente. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989. p. 106-
118. 

[WAN 94] WANG, Wallace. Visual Basic 3 for Windows. sao Paulo: Berkeley, 1994. 

[WOR 92] WOLFE, Christopher R. Using an Authoring System to Facilitate Student-
Centered Discovery Orienteds Learning. Computers & Education. 
Oxford, v. 19, n.4, p. 335-340, 1992. 

[WOL 95] WOLFGRAM, Douglas E. Criando em Multimidia. Sao Paulo: Campus, 
1995. 

[WOA 97] WOLF, Lilian Alford. La Education en El Mundo de Hoy. Disponivel por 
WWW em: http://www.eca.usp.br/eca/prof/moran/lilian.htm . 
Consultado em dezembro de 1997. 



nei Wazlawick (UFSC) 

Prof. Dr. Jose aldeni de Lima 

Profa a. Rosa aria Viccari 

Prof. 

Informatica UFRGS 

PROGRAMA DE POS-GRADUAQA0 EM COMPUTAcA0 

"Estudo de uma Ferramenta de Autoria Multimidia para a Elaboraceio de Jogos 
Eduacativos" 

por 

Sidnei Renato Silveira 

Dissertack apresentada aos Senhores: 

Vista e permitida a impressao. 
Porto Alegre,,,  29 /0.6/19  . 

Prof. Dr. Dante Augu Couto Barone, 
Orientador. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129

