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Resumo 

Neste projeto de Iniciação Cientifica temos como 
objetivo a produção de um jogo eletrônico para PC 
(computador) que auxilie no processo de 
alfabetização infantil. Estimulando o raciocínio, 
criatividade e interação social. Apresentando de 
forma interativa uma plataforma que influencie a 
diversão em diferentes mundos baseado em 
famosas histórias infantis, com um ar aventuresco 
e design amigável.  

 

                      Figura 1. Letra 

 

Introdução 

Os meios de comunicação e entretenimento 
mudaram e evoluíram, mas se sabe desde os 
tempos mais antigos que a arte do entretenimento 
se deve principalmente ao visual, e deste há varias 
ramificações. Tal como um desenho animado, 
cheio de cores e peripécias de seus personagens, 
são indicados e focados à um público infantil (Entre 
5 a 7 anos), e um jornal é indicado para adultos. 
Cada qual com suas características e 
peculiaridades, mas todos com um objetivo em 
comum: Transmitir uma informação. Hoje, temos 
diversas formas de adquirir informações, sejam  
 

 
 
elas quais forem, e para tudo (mesmo que com 
mais importância para uns e menos para outros)  
 
transmitem algo. Seja um aprendizado, 
informação, dica, resultados, ou simples 
entretenimento. E onde entra a educação infantil 
nessa história? Pois bem, se há meios de 
transmitir informações, toda ferramenta gera um 
impacto em um tipo de público, é nesse ponto que 
partimos nossa premissa. 
 
Perante pesquisas realizadas pelos presentes 
neste projeto tivemos a união de uma vertente 
muito popular no século 21, a Inclusão Digital. 
Hoje, uma criança “Já nasce sabendo mexer em 
um celular”. Tendo como base tal pensamento (E 
fato), buscamos formas de agregar novas  
 
Ferramentas à alfabetização infantil. Buscando 
não apenas o visual em si, tais como animações, 
livros ilustrados e afins, mas algo de fato interativo, 
dando a liberdade a criança para que a mesma 
aprenda e se divirta ao mesmo tempo, além de 
melhorar seus reflexos e raciocínio, com 
exercícios envolvendo a alfabetização, 
matemática, ciência, entre outros fatores que 
levam a formação da criança a uma introdução a 
sua educação.  

 
Temos hoje o mercado do entretenimento digital 
como um dos mais rentáveis do mundo, se 
comparando até mesmo a produções 
cinematográficas. Mas não só de renda se baseia 
este mercado. Hoje, jogos digitais são 
mundialmente populares e uma ferramenta 
extremamente forte para  o alcance de diversas 
faixas etárias, e uma das poucas mídias onde o 
criador tem total liberdade para criar histórias dos 
mais diversos tipos, temas e enredos, e o usuário 
pode da mesma forma procurar  o título que melhor 
lhe convém.  
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Temos consequentemente a utilização dos jogos 
digitais como forma de transmitir informações, e 
neste caso, o aprendizado, a alfabetização infantil. 
Cada vez mais empresas usam os recursos de 
jogos para alavancarem seus trabalhos, 
oferecendo uma forma interativa do usuário 
aprender sobre seus produtos e serviços, e hoje, 
escolas também usam tal modelo para auxiliar na 
educação. 
 
Jogos de tabuleiro como jogo da memória, caça 
palavras e quebra cabeça são ótimos exemplos de 
jogos educativos que existem desde muito tempo 
atrás. O que o mercado digital está trazendo hoje 
é a modernização de tais práticas, uma vez se 
adaptando as mudanças naturais comparando as 
crianças de 10 anos atrás com as de hoje. Os 
conceitos são os mesmos, mas a forma de 
alcançar novos tipos de personas se expande, 
fazendo assim da plataforma digital hoje a forma 
mais efetiva de captar a atenção das crianças. 

 
Se tratando especificamente de crianças é obvio 
deduzir que o visual se torna assim sua principal 
ferramenta para atrair os olhares atenção dos 
pequenos. Como já dito, as formas de transmitir a 
informação mudaram, mas o design continua 
sendo essencial para uma boa “captação de 
leads”.  
 
O colorido se torna atrativos e as formas inocentes 
e desenhadas fazem par perfeito com um enredo 
aventuresco, alegre e divertido. A criança tem a 
possibilidade de conhecer novos mundos e 
personagens através do jogo digital, do qual 
poderão se identificar, interagir e aprimorar seus 
reflexos institivamente.  
 

 
              Figura 2. Rainha 
 

 

Objetivo 
 
Visamos o estudo de novas formas para alcançar 
a pratica da alfabetização infantil por meio de 
novas tecnologias. Uma vez o entretenimento 
digital sendo uma das formas mais eficazes de 
hoje alcançarmos a atenção de uma criança, 
usamos isso ao nosso favor de forma que 
agreguemos a alfabetização a uma plataforma 
interativa, chamativa e visualmente agradável.  
 

 
                       Figura 3. Porta 

 

Métodos e procedimentos 

Temos o “visual” o “ótico” de forma que este seja o 
principal fator para alcançarmos um público 
especifico de modo efetivo. Sendo a mídia digital 
hoje (Animações, filmes, etc) uma das práticas 
mais versáteis de transmitir uma mensagem, 
temos como objetivo além do ensino de forma 
visual; à interação. Um ambiente digital onde a 
criança poça exercer seus conhecimentos de 
forma inteligente, racional e logica. Agregando não 
apenas sua capacidade de reconhecer formas, 
mas sim, interagir com elas, fazer cálculos, 
formular frases e palavras, e claro, tudo isso 
unindo de modo coeso o divertimento, 
coordenação e estímulos para a curiosidade da 
criança e formação de sua personalidade 
 
Por meio de estudos bibliográficos referentes a 
alfabetização infantil, junto a profissionais da 
educação, realizamos o desenvolvimento e 
aplicação da alfabetização à softwares que 
auxiliem em tal pratica.   
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                          Figura 4. Dodo 

 

Resultados e Discussões 
 
Com a união de ideias discutidas em reuniões e o 
acumulo de informações por meio de bibliografias, 
analisamos qual a melhor forma de adaptarmos a 
pratica da alfabetização infantil com novas 
tecnologias. Tais como mídias interativas: Vídeo 
Games, Computadores e Mobiles. 
 
 

 
 

                      Figura 5. Avatar 

 
 
 

 
 

Figura 6 – Gato Alice no País das maravilhas 

 

 
Conclusão 

Nesta jornada de aprendizado e alfabetização 
temos os conceitos visuais como nosso principal 
fator para o processo de adequação de um jogo 
digital para uma ferramenta de educação, 
utilizando peças gráficas que estimulem a 
criatividade e personalidade da criança. Temos a 
conclusão das ideias e metas traçadas do que será 
o resultado final de nosso projeto. Visão, roteiro, 
artes, inteligência artificial e diálogos. Todas as 
fases estão sendo elaboradas cada qual na função 
de um colaborador para seu fim. A fim de uni-las 
para a conclusão de uma primeira demo jogável 
para computador.  

 
 

 

              Figura 7. Biblioteca 
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