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RESUMO  
 

Nesta monografia é explanada uma análise de quatro jogos educacionais 

aplicados a jovens com deficiência cognitiva. O projeto descreve como num 

processo da educação inclusiva o aluno com deficiência é inserido no uso de 

softwares e as possibilidades de inserção de tecnologia assistiva na escola e o que 

é defendido pela computação e afetividade. O objetivo foi avaliar jogos que 

possam ter um desempenho eficaz no ensino de alunos com deficiência cognitiva, 

para que, a partir desta análise se possa descobrir a melhor maneira de utilizar 

software que resulte em um melhor aprendizado e crescimento do estudante.  

 

Palavras-chave: Software, Avaliação, Educação Inclusiva. 
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ABSTRACT 
 

In this monograph is an analysis of four educational games applied to young 

people with cognitive deficiency. The project describes how in a process of 

inclusive education the disabled student is inserted in the use of softwares and 

the possibilities of insertion of assistive technology in the school and what is 

defended by the computation and affectivity. The objective was to evaluate games 

that can perform effectively in the teaching of students with cognitive deficits, so 

that from this analysis one can find out the best way to use software that results 

in better student learning and growth.  

 

Keywords: Software, Evaluation, Inclusive Education. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Na medicina, na educação, no lazer, nas atividades da vida diária, no 

trabalho, em casa, os computadores estão presentes em nossa 

sociedade, possuindo inúmeras funções e exercendo influencias 

diversas, transformando o modo como percebemos e construímos a 

realidade (PEREIRA ; FREITAS, 2004, pág 1). 

 

Atualmente, nota-se ainda, que a utilização das ferramentas tecnológicas 

como instrumento pedagógico na aprendizagem dos conteúdos em sala de aula 

vem sendo tratada de uma forma meio que preconceituosa, já que consideram o 

seu uso como uma forma de substituição do professor e suas capacidades 

pedagógicas. Outro julgamento, é pela forma que os alunos utilizam a ferramenta, 

buscando o entretenimento, por meio das redes sociais, e não conteúdos que 

influenciem o seu aprendizado. 

Daí se tira a importância da conscientização de todo o corpo docente e da 

gestão que compõem o quadro das escolas, em primeiro lugar para a capacitação 

dos professores na utilização destas ferramentas em sala de aula, para que assim 

eles possam trazer melhores resultados na sua aplicação. Tirando o olhar de que 

o professor será substituído com a utilização de ferramentas de aprendizagem, 

mas que os resultados obtidos no aprendizado dos alunos serão melhorados com 

a utilização de jogos educacionais no ambiente escolar. Além disso, a necessidade 

de jogos educacionais que tenham um equilíbrio entre as funções técnicas e 

educacionais. Pois os softwares que empregam a acessibilidade são escassos, e 

pouco utilizados. A partir daí torna-se difícil analisar a eficiência de jogos 

voltados para pessoas com deficiência cognitiva. 

Hoje é consenso que as novas tecnologias de informação e comunicação 

podem potencializar a mudança do processo de ensino e de 

aprendizagem e que, os resultados promissores em termos de avanços 

educacionais relacionam-se diretamente com a ideia do uso da 

tecnologia a serviço da emancipação humana, do desenvolvimento da 

criatividade, da autocrítica, da autonomia e da liberdade responsável. 

(ALMEIDA ; PRADO, 1999, p.1 apud SARAIVA, Márcio de C. 2009, p.1)  
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Visto que a informática utilizada de forma correta é capaz de auxiliar o ser 

humano em diversas tarefas, inclusive no processo educacional, já existem 

diversos programas que promovem a inclusão de ferramentas tecnológicas como 

auxílio ao conteúdo que deve ser abordado em sala de aula, como por exemplo, o 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) que, segundo o portal 

do MEC, tem como objetivo tornar a tecnologia acessível ao ensino fundamental 

e médio em escolas da rede pública de todo o país. 

Com a possibilidade de que o uso de tecnologias para crianças, jovens e 

adultos com deficiência cognitiva, pode trazer algum benefício para os alunos, foi 

pensado em analisar alguns jogos educacionais para tentar identificar se 

realmente pode acarretar num melhor aprendizado e desenvolvimento do aluno 

nas atividades propostas no ensino regular. 

O objetivo geral é analisar a eficiência de jogos educacionais voltados para 

pessoas com deficiência cognitiva. Tendo como objetivos específicos a análise dos 

softwares, a fim de saber se eles estão aptos a trazer para o usuário uma boa 

interação, facilitando a aquisição de conhecimento educativo. A aplicação de 

questionários, para que os professores avaliem os programas, com a finalidade de 

extrair e analisar estes requisitos com base na interface, interação, interatividade, 

dentre outros. E a avaliação dos jogos educativos, incluindo soluções para àqueles 

que apresentam dificuldades. 

Esse trabalho tem como importância a necessidade de investigar alguns 

sistemas que são voltados ao apoio no processo de alfabetização e comunicação 

alternativa de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. Essas 

ferramentas servem de apoio aos professores que atuam no processo de 

alfabetização do mesmo.  

Isto pode ser comprovado por Gladcheff, Zuffi e Silva (2001), quando 

afirmam que o uso dos softwares tem sua importância no desenvolvimento 

cognitivo de cada aluno por facilitar um trabalho adaptável aos diferentes ritmos 

de aprendizagem, além de permitir que os alunos aprendam com os próprios 

erros. 

O projeto se justifica pela necessidade de avaliar estes jogos educacionais 

que serão primordiais para inclusão de pessoas com deficiência cognitivas. 
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Além da base pedagógica, os sistemas serão analisados do ponto de vista 

técnico, ou seja, serão observados, entre outros, os seguintes aspectos: 

Interatividade; Interação; Grau de esforço. Estes aspectos servem para facilitar e 

melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos com necessidades cognitivas. 

Este trabalho apresenta-se da seguinte forma: na revisão da literatura 

tratamos da importância da educação inclusiva nos dias atuais, demonstrando 

que pessoas com deficiência podem apresentar um desenvolvimento educacional, 

através de jogos educacionais. Tratamos também sobre tecnologia assistiva e 

computação e afetividade, mostrando como é importante a inserção de 

tecnologias como ferramenta de auxílio do professor, não substituindo o seu 

trabalho. Outro item que apresentamos são as análises e avaliações que foram 

realizadas. Apresenta-se também a metodologia do trabalho. Outro tópico trata-

se da utilização de softwares educativos em sala de aula, mostrando sua 

importância e evidenciando que bons resultados podem ser obtidos através da 

sua correta utilização. Expomos, ainda, os resultados colhidos na aplicação dos 

questionários e por último as considerações finais do trabalho.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Por muito tempo acreditava-se que pessoas com algum tipo de deficiência 

eram incapazes de aprender, e por tanto, não podiam frequentar escolas e locais 

que proporcionam educação com “pessoas normais”. Quando crianças 

conseguiam entrar nas escolas, logo eram rotuladas como “deficientes”, ou seja, 

incapazes e, portanto, exclusas do convívio escolar. Embora, tenha-se melhorado 

este convívio, a educação atual ainda passa por essas mesmas dificuldades, sendo 

necessárias ainda de mais modificações nas políticas públicas e na consciência 

das pessoas sobre educação inclusiva (CALDAS, ET AL, 2014). 

Na Constituição Brasileira de 1988 conceitua-se educação especial como 

verificado no Art. 58: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 

Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. Sendo 

verificado ainda, o reconhecimento do direito à proteção de pessoas com 

necessidade educacional especial, como no Art. 208, inciso III, que prevê: “O 

dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino”.  

A escola é um direito de todos os cidadãos. Com um ensino de qualidade, 

com boas condições de aprendizado e que se adapte à diferença social, cultural e 

física dos alunos que a irão frequentar. Pois além de necessitarem do aprendizado 

vindo do professor, os alunos aprendem muito com os seus colegas, que acabam 

lhe ensinando como aprender de acordo com suas capacidades e limitações. 

Visto isso, a ideia de educação inclusiva surgiu com a Declaração de 

Salamanca (1994), defendendo o pensamento de que nenhuma criança com 

algum problema cognitivo ou físico deve se afastar do convívio das outras, 

somente por apresentar algum tipo de carência corporal ou mental.  

A política de educação especial no Brasil passou por algumas mudanças 

conceituais e estruturais nas últimas décadas. Parte dessa mudança está 
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relacionada à adoção de uma perspectiva inclusiva no âmbito da educação 

nacional, com particularidades relacionadas ao público-alvo das políticas de 

educação especial (Brasil, 2008). 

Assim, em 24 de abril de 2007, o Presidente da República assinou o 

decreto n. 6.094, dispondo sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, destacando o processo 

de inclusão social no art. 2°, IX, onde se encontra:  

Art. 2°. A participação da União no Compromisso será pautada pela 

realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo 

e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e 

respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 

(...) 

IX – Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, 

fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas; (...) (BRASIL, 

2007, seção 1, pág 5.) 

 

Ainda outro Decreto foi assinado pelo Presidente da República, em 26 de 

setembro de 2007, de n. 6.215, onde estabelece o comprometimento pela Inclusão 

das Pessoas com Deficiência, em que se pode destacar o Art. 1°, que podemos ler: 

Art. 1°. Fica estabelecido o Compromisso pela Inclusão das Pessoas com 

Deficiências, com o objetivo de conjugar esforços da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em proveito da melhoria das condições 

para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade brasileira. 

Parágrafo único – Os entes participantes do Compromisso atuarão em 

colaboração com as organizações dos movimentos sociais, com a 

comunidade e com as famílias, buscando potencializar os esforços da 

sociedade brasileira na melhoria das condições para a inclusão das 

pessoas com deficiência. (BRASIL, 2007, seção 1, pág 19.) 

Nos dias atuais, a educação inclusiva vem sendo debatida como algo 

essencial para a construção de um país melhor, que tem os olhos voltados para 

àqueles que tem necessidades específicas, e como o próprio nome já diz: insere as 

pessoas com alguma deficiência ou problemas de cognição e aprendizado, ao 

meio comum de escolas. Para que elas possam estar imersas neste mundo e 

aprender com colegas de classe que não necessitam de atendimentos especiais. É 
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de suma importância esta visão vinda das autoridades governamentais. Que o 

aluno, precisa de um ensino de qualidade, de acordo com suas limitações. 

Com este pensamento podemos analisar de que forma esta inserção pode 

trazer benefícios para o aluno, visando um aprendizado contínuo e totalmente 

idêntico a toda a turma. Com um olhar mais atencioso, mas que busque os 

mesmos resultados, fazendo com que a pessoa possa ter as mesmas 

oportunidades na vida profissional e cotidiana.  

Para a promoção da inclusão educacional é necessário realizar 

treinamento, conscientização e capacitação dos profissionais da educação para o 

acolhimento adequado dos alunos, capacitando estes para plena participação 

social, em busca de uma educação democrática (CAMPOS, 2011). Ao mesmo 

tempo, GARCIA (2013), também afirma bastante atenção ao preparo/formação 

dos profissionais, destacando a importância que a formação no serviço inclusivo 

recebeu ao longo da década no país. 

Deve-se levar em conta por parte dos agentes de educação os esforços 

realizados pelos alunos com necessidades educativas especiais em sala de aula, e 

compreender que muitas vezes o que parece uma simples atividade para os 

demais, para este aluno especial pode representar um significativo avanço e uma 

conquista muito mais significativa (TAVARES & MEIRA, 2012).  

Um erro bastante frequente é supor que essa nova forma de educação tem 

o dever de normatizar todas as crianças, em que o tido como diferente seja 

transformando em igual, e só a partir disso, promover a educação. No entanto, 

essa forma de pensamento ao invés de inclusão, acaba gerando exclusão por 

repetir os moldes passados da educação. A escola é o lugar para diferentes tipos 

de pessoas, e todas essas devem ser respeitadas, sendo este o ponto de partida em 

que devem ser trabalhadas as escolas atualmente (CALDAS, et al. 2014). 

A educação inclusiva, ainda é vista com desconfiança por muitos 

estudiosos. Inicialmente pela escassez de softwares que possam de fato auxiliar 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Pois, para que estas ferramentas possam 

ser eficazes se faz necessário um bom desenvolvimento, para que tanto a parte 

tecnológica, como a parte pedagógica sejam abordadas de forma abrangente e 

concisa, acarretando assim um programa que traga boas consequências na sua 

utilização como ferramenta de apoio ao professor em sala de aula. 
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Pelo fato de haver uma diferença enorme entre o que pensam os 

desenvolvedores, designers, professores e profissionais de diversas áreas acerca 

do processo de ensino-aprendizagem, acabam-se encontrando muitas 

dificuldades na produção de um software educativo de qualidade. (MANDEL, 

1997). 

Com esta visão, nota-se que o campo pedagógico preza muito pelo 

conteúdo que será apontado no software, na maneira pelo qual vai ensinar o 

aluno aquilo ele necessita, buscando suprir todas as necessidades didáticas, para 

que assim o conteúdo abordado possa ser o mais educativo possível, 

possibilitando melhores resultados no aprendizado. 

Já a área tecnológica enfatiza naquilo que prende a atenção do usuário, ou 

seja, nos pontos que vão fazer com que quem está fazendo uso da ferramenta se 

prenda em suas opções. Como a interface, usabilidade, interatividade e etc.  

Os programadores, desenvolvem softwares de acordo com aquilo que é 

determinado pelos estudiosos do campo pedagógico, mas, como ainda é difícil de 

se encontrar pessoas que tenham conhecimentos de ambas as áreas, para que 

possam compreender o lado pedagógico e tecnológico para tirar um maior 

proveito no desenvolvimento de ferramentas eficazes e “perfeitas” para o ensino, 

acabam havendo falhas na sua produção, pela dificuldade de encontrar soluções 

que abordem a didática e a tecnologia simultaneamente. 

Para que novas tecnologias possam resultar em práticas pedagógicas que 

tenham seu foco voltado para o conhecimento, é necessário muitas outras 

concepções, partindo do aluno, do professor e de transformações vindas do 

processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, capacitações para demonstrar a 

importância do uso de tecnologias em sala de aula, inserindo o aluno num 

ambiente em que ele possa desenvolver suas capacidades igualmente a alguém 

que não possui deficiência alguma, melhorando o processo de aprendizagem e o 

desenvolvimento de suas emoções no aprendizado. 
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2.2 TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

Tecnologia Assistiva consiste em toda ferramenta ou processo que consiga 

dar independência de ações a pessoas com deficiência ou algum problema para a 

construção do aprendizado. Esta tecnologia é definida como “uma ampla gama 

de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para 

minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências." (COOK ; 

HUSSEY, 1995) 

Utiliza-se os softwares como mediação entre o indivíduo e a máquina, 

assim buscando gerar uma construção de conhecimentos, que proporcionará uma 

melhora do raciocínio por meio da interação, desenvolvimento, comunicação, 

entre outro. Ou seja, todos os sentidos que envolvem o aluno na utilização dos 

ambientes educacionais. Como seu aprendizado tem de ser visto com um olhar 

mais cuidadoso, visto que a aquisição de conhecimentos é prejudicada pela 

deficiência, seja ela física ou mental, tais ferramentas partem do princípio de que 

simples artefatos como lápis, jogos e os ambientes educacionais existentes que 

tem como foco à acessibilidade, acabam abrindo a imaginação dos alunos, 

propiciando simulações do cotidiano dentro da sala de aula, melhorando assim 

as capacidades cognitivas e motoras de quem as utiliza. 

Existem dois pontos que podem ser trabalhados na tecnologia assistiva, 

que são: Os recursos e os serviços. 

 [...] a Tecnologia Assistiva se compõe de recursos e serviços. Os 

recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto 

ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, 

manter ou melhorar as capacidades funcionais das 21 pessoas com 

deficiência. Os serviços são definidos como aqueles que auxiliam 

diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar 

os recursos acima definidos. Recursos podem variar de uma simples 

bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos 

brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares e hardwares 

especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos 

para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual 

e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e 

acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, 

materiais protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou 
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disponíveis comercialmente. (SANT’ANNA ; ZULIAN, 2006, p. 947 

apud VERUSSA,  Edna de O., 2009, p. 20-21). 

O objetivo da tecnologia assistiva é proporcionar à pessoa com deficiência, 

seja ela física ou cognitiva a ter uma qualidade de vida melhor, a incluir ela na 

sociedade e fazer com que a pessoa não seja mais dependente de auxílio de outros 

para determinadas tarefas, aprimorando assim a sua comunicação, integração e 

habilidades de aprendizado. 

2.3 COMPUTAÇÃO E AFETIVIDADE 
 

O uso das tecnologias no âmbito escolar vem modificando a maneira de 

pensar na construção do conhecimento. Segundo Moraes (2002), estas 

tecnologias, ao prestigiarem tão-somente a função informativa e a instrucionista 

da educação, terminam por desconsiderar a função construtivista, isto é, os 

aspectos reflexivos e criativos. 

A informática apoia a teoria de que pensamento e aprendizagem são como 

um conjunto de ações que devem ser tomadas simultaneamente. Algo que pode 

ser vantajoso para o auxílio do desenvolvimento cognitivo dos alunos, entretanto, 

os ambientes educacionais são pensados de maneira que consigam abordar a 

construção do conhecimento, juntamente com as práticas pedagógicas, 

esquecendo-se do lado afetivo de quem vai utilizar estas ferramentas.  

Analisando o lado afetivo, ou seja, onde os sentimentos e emoções do aluno 

vão estar envolvidos, Pinto (2005) aponta que os aspectos psicológicos 

funcionam “de maneira dinâmica e construtiva, sendo então de pouca 

importância dividi-las em fragmentos dissociados”. Nesta perspectiva pode-se 

dizer que os softwares educacionais devem ser pensados também de maneira 

afetiva, estudando não somente a tecnologia e formas pedagógicas de abordar o 

conteúdo em seus ambientes, mas, colocando a psicologia para verificar quais 

pontos emocionais são inseridos, gerando assim um melhor aprendizado e 

compreensão do conteúdo que estará contido. 

A partir deste pensamento, verifica-se a computação que se atenta aos 

aspectos afetivos como uma maneira de estudar como obter um bom 

desenvolvimento de softwares que auxiliam no processo de aprendizagem. O 
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conceito de computação afetiva foi criado nos laboratórios do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) pela professora Rosalind Picard (1997), 

quem definiu computação afetiva como "a computação que está relaciona com, 

que surge de, ou influencia deliberadamente as emoções humanas"  

Na observação da professora, este conceito serve para apontar e simular 

como o indivíduo se comporta diante do uso de ambientes educacionais. Na visão 

de Izard (1984) quando o indivíduo tem emoções positivas o desempenho dos 

estudantes em tarefas cognitivas é melhorado, enquanto emoções negativas tem 

um efeito contrário. Assim determinando que, para que o aprendizado do aluno 

seja efetivo e traga benefícios ao aumento de sua capacidade cognitiva, devem ser 

estimuladas emoções positivas, saindo da exclusividade no pensamento 

computacional ou pedagógico. 

Para que a abordagem significativa dos alunos venha a ser mais eficaz, 

existem os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) que são, de acordo com Woolf 

(2010) aplicações computacionais que empregam técnicas de inteligência 

artificial para simular e expressar o comportamento de um tutor humano, 

fornecendo-lhe uma feedback e/ou instrução personalizada para os estudantes.  

Após identificar qual o emocional do indivíduo que irá utilizar a 

ferramenta, é importante que os softwares saibam trabalhar o aspecto 

educacional de uma maneira pedagógica contundente e que sejam capazes de 

transformar os pontos afetivos em aprendizado. Além dos benefícios na 

aprendizagem, esses agentes, quando bem empregados, também favorecem a 

autoestima do aluno e sua interação social. 
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3. ANÁLISE DE SOFTWARES EDUCATIVOS 

 

Para que um software educativo seja introduzido no cotidiano dos alunos, 

é necessário que se faça uma análise de qual instrumento utilizar. Para isto, 

requer uma crítica sobre aquilo que é apresentado no mercado. Segundo Santos 

e Amaral (2012), o foco desta avaliação está ligado à procura de melhores 

resultados educacionais, fazendo com que os professores possam escolher 

melhores recursos na aquisição de softwares educativos. 

Pedagogicamente falando, a utilização de ambientes informatizados, 

empregando-se softwares educativos avaliados previamente pelo 

professor, acompanhados de uma didática construtiva e evolutiva, pode 

ser uma solução interessante para os diversos problemas de 

aprendizagem em diferentes níveis. (MAGEDANZ, 2004. p.6, Apud 

SILVA; CORTEZ; OLIVEIRA, 2010, p.87).  

Para que a avaliação ocorresse, foram analisados 4 jogos: Ariê, Gcompris, 

Coelho Sabido e Participar. Cada um desses jogos tem uma função diferente, 

como será explicado a seguir. 

Ariê: Partindo de um conjunto de quatro jogos infantis, O jogo Brincando 

com Ariê (Aragão & Nez, 2010) consiste em uma introdução aos números, letras, 

cores e formas. O jogo é indicado para crianças que ainda estão em fase de 

alfabetização e facilita o desenvolvimento de habilidades básicas de linguagem, 

matemática, raciocínio lógico, criatividade e coordenação motora. O Ariê tem 

como objetivo principal, trazer diversão na hora do ensino, com jogos de colorir, 

memória, frutas e associação, como mostram as figuras abaixo. 

Para que haja uma interação entre o jogo e quem está jogando, existe um 

agente pedagógico, denominado de Gato Ariê. Agentes pedagógicos são utilizados 

em sistemas desenvolvidos justamente para fins educacionais, agindo como 

professores, alunos ou até mesmo como companheiros virtuais de ensino, 

auxiliando alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

De início, o jogador deve informar seu nome, como a Figura 1 ilustra. Essa 

informação é importante para que o aluno treine a capacidade de compreender 

palavras soltas, e assim formar o seu nome. Nesta etapa, o aluno ainda se depara 

com um diferencial, onde ele tem a opção de mudar o teclado para o idioma 
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hebraico, fazendo assim com que ele pratique outros idiomas antes de dar início 

ao jogo. 

Figura 1: Primeira tela - Brincando com o Ariê 

 

Fonte: Aragão ; Nez (2010)  

Na segunda etapa, o jogador conhece o personagem principal do jogo, o 

gato Ariê, que será seu guia durante todo o tempo em que permanecer jogando, 

como aparece na figura 2. O gato se apresenta e é responsável por explicar como 

jogar os quatro jogos: colorir, memória, frutas e associação. Toda esta interação 

entre o personagem e o jogador é feita através de áudio, facilitando assim a 

compreensão de todos os alunos, levando em consideração que alguns podem 

sentir dificuldades em compreender grandes textos. 

Figura 2: Tela principal - Brincando com o Ariê 

 

Fonte: Aragão ; Nez (2010) 

Após digitar seu nome e conhecer o Gato Ariê, o aluno escolhe por qual 

jogo deseja começar, mostra a primeira opção de jogo partindo da esquerda para 

a direita, que é de colorir. Esta opção apresenta uma diversidade de desenhos e 
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cores, para que o jovem pinte toda a imagem, do jeito que preferir. No final de 

cada desenho, ele recebe uma medalha por concluir o trabalho. 

Outra opção de jogo trabalha com a memorização do aluno. No jogo da 

memória ele deve adivinhar onde os pares iguais se encontram. Para isso é 

necessário clicar em um objeto e memorizar o seu lugar, em seguida tentar 

descobrir onde está o outro par. Assim que a dupla for encontrada, o personagem 

do jogo informa ao aluno o nome deste objeto, fazendo assim com que ele consiga 

associa-los. Ao formar a dupla das figuras, o personagem do jogo informa ao 

aluno através de áudio, qual foi o objeto descoberto por ele, possibilitando que a 

memorização seja feita de forma mais eficaz, pois através do áudio o aluno 

consegue assimilar melhor a figura.  

O terceiro jogo é o jogo das frutas. Nele o aluno vai se deparar com alguns 

cestos, que estarão com o nome de uma fruta. O jogador precisa arrastá-la para 

seu respectivo cesto. Se a fruta for colocada no lugar errado, ela voltará, 

automaticamente para o local de origem, e o jogador continua até completar a 

missão. Neste jogo, o objetivo principal é estimular a associação de palavras e 

objetos, fazendo o aluno se questionar sobre o porquê do objeto necessitar de um 

nome.  Nesta fase o personagem não auxilia o aluno, por isso cabe ao educador 

ou acompanhante explicar que cada objeto possui um nome especifico, e que não 

poderá um objeto ser colocado em um cesto que não possua o nome 

correspondente.  

O último jogo é semelhante ao jogo das frutas, onde a principal função é 

associar palavras e objetos. Porém, no jogo do Rio, a associação é necessária para 

que o Gato Ariê consiga atravessar o rio e concluir o estágio.  

Esses jogos cultivam o entretenimento educativo nas escolas, por meio de 

softwares, já que eles buscam uma evolução cognitiva dos usuários através de 

brincadeiras, além de explorar a necessidade dos alunos em aprender o nome e 

as formas geométricas dos objetos que os cercam. É importante salientar também 

que com jogos educativos o aprendizado se torna mais divertido e lúdico. 

Partindo da premissa de que os jogos servem para estimular o público a 

realizar determinadas tarefas, o jogo Brincando com o Ariê serve como um bom 

exemplo, já que no final de cada jogo, ou até mesmo após a conclusão de todos, o 
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aluno é premiado com medalhas e parabenizado por ter atingido os objetivos 

propostos. Como é demonstrado na Figura 3  

Figura 3: Conclusão dos jogos – Brincando com o Ariê 

 

Fonte: Aragão ; Nez (2010) 

 

Gcompris: O GCompris trata-se de um pacote de jogos educacionais, 

onde oferece 78 opções de interatividade entre o usuário e a ferramenta, entre 

elas: matemática, funções de leitura e jogos educativos.  Ele é voltado para 

crianças de 2 a 10 anos, ajudando-os a desenvolver o raciocínio e o conhecimento. 

Em sua composição, o Gcompris possui algumas atividades lúdicas e é voltado à 

educação.  

O programa é de fácil manejo, porém não é rico em conteúdos a serem 

trabalhados, fazendo assim como não seja indicado para ser inserido como 

ferramenta de auxílio ao educador. Além disso, mesmo o Gcompris sendo 

gratuito, alguns jogos só funcionam de forma paga, devido a sua versão. 

O jogo possui algumas categorias como: Descoberta do computador, onde 

a criança aprende a digitação simples, conhece as funções de um mouse, e outras 

ferramentas que existem no computador; atividades de descoberta através de 

cores, sons e memória; de experiência que são baseadas em movimentos físicos; 

além das atividades de divertimento que consistem em brincadeiras e desenhos. 

Na categoria em que a criança conhece o computador, os mecanismos de 

digitação e mouse, além da atividade de descoberta são utilizados. Nesta etapa, 
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tudo que ocorre no jogo é transformado em som, que servem para guiar aqueles 

jogadores que apresentam dificuldades na hora de identificar objetos ou letras. 

Logo de início, no lado esquerdo da tela, o aluno pode identificar todas as 

categorias de jogos disponíveis (Como mostra a figura 4). Ao clicar em um deles 

outras opções de jogos, relacionadas a esta categoria, aparece. 

Figura 4: Tela inicial - GCompris 

 

Fonte: GCompris (2017) 

Dentre estes jogos, o jogo “Letras cadentes” consiste na associação de 

letras com o teclado do computador. A partir do momento em que as letras vão 

caindo, o jogo emite um áudio informando qual letra deve ser pressionada no 

teclado. A partir do momento em que a criança erra a letra, o sistema acusa o erro. 

A dificuldade do jogo vai aumentando, conforme o usuário passa de nível, 

estimulando assim a agilidade e compreensão do jogador. 

Já na opção “localize os países”, a criança vai conhecer as funções do 

mouse, arrastando países ou continentes (presentes no lado esquerdo da tela) 

para os pontos indicados. A partir do momento em que o jogador posiciona os 

desenhos nos locais corretos, poderá passar para o próximo nível que terá um 

grau de dificuldade cada vez maior. 

Outro jogo que chama a atenção do usuário é o Clique e desenhe (Figura 

5), onde a criança deve ligar os pontos e descobrir a figura que está sendo 

formada. Ao completar o desenho, outra fase é iniciada, com pontos mais difíceis. 

Como nas outras categorias, quanto maior o nível do jogo, maior a dificuldade. 
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Figura 5: Clique e desenhe. 

 

Fonte: Gcompris (2017) 

O último jogo avaliado chama-se “a letra desaparecida”. Nele o usuário 

precisa completar a palavra. A cada acerto a dificuldade aumenta e o número de 

letras selecionadas é maior.  

Coelho Sabido Maternal: O jogo “Coelho sabido maternal” (The 

Learning Company 1980) apresenta uma interface muito interativa e que chama 

a atenção dos usuários através de suas atividades. Por ser de fácil manejo, o 

sistema não oferece dificuldades para trabalhar nas funções oferecidas por ele. O 

Coelho Sabido traz consigo músicas e um coelho que interage com a pessoa que 

está utilizando, sendo este um dos pontos mais fortes da ferramenta.  

Neste jogo, o usuário vai à área que desejar, não tendo uma linha de 

pensamento a ser seguida. Ele ainda é motivado quando erra, dando um bom 

referencial a este erro, fazendo com que ele sinta-se determinado a prosseguir e 

tentar novamente, até o acerto. 

Mesmo com estas características positivas, o Coelho Sabido Maternal 

trata-se de um software que traz mais da diversão do que propriamente da 

educação. Ele oferece jogos educativos, que dão uma noção de letras do alfabeto, 

palavras, números, mas o teor do aprendizado é escasso. 

Na tela inicial do jogo, é apresentado o personagem assistente, o coelho. A 

função dele é questionar qual lugar o usuário gostaria de ir, possibilitando que a 

pessoa escolha livremente qualquer uma das opções (figura 6). 
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Figura 6: Tela inicial. 

 

Fonte: Coelho Sabido Maternal (2017). 

 

Ao selecionar o castelo acima, o ambiente muda, e o jogador é direcionado 

para o castelo das bolhas, onde deverá estourar bolas com uma varinha e libertar 

animais delas, o objetivo é libertar todos os animais que aparecerem presos em 

bolhas durante o estágio. A cada cinco animais de uma determinada espécie 

resgatados para o castelo, outra espécie aparece para dar continuidade ao jogo. 

Conforme é visto na figura 7. 

Figura 7: Castelo das Bolhas 

 

Fonte: Coelho Sabido Maternal (2017). 

 

Ao escolher a pastagem de selva, o usuário será conduzido a um jogo onde 

tudo fica escuro e ele terá de encontrar os animais perdidos na noite com o auxílio 
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de uma lanterna, direcionando o cursor do mouse ao encontro dos olhos perdidos 

na escuridão. Quando resgatados, os animais fazem seus respectivos sons e dão 

lugar a outros que precisam ser encontrados. (Figura 8). 

 

Figura 83: Safari na Selva 

 

Fonte: Coelho Sabido Maternal (2017) 

Entre as escolhas de ambiente, o usuário ainda pode selecionar o lugar 

onde está situado o céu. Neste, ele é conduzido a uma aventura onde terá que 

levar as formas aos lugares correspondentes. Concluindo a ação, um objeto é 

formado no céu e o jogador é levado à figura seguinte.  

Levando em consideração que os outros jogos do coelho sabido maternal 

possuem esta mesma essência, nota-se que eles são divertidos para crianças e 

pessoas com necessidades especiais, porém não apresentam uma diversidade de 

conteúdo educativo. Proporcionando prioritariamente o entretenimento 

daqueles que o utilizam sem desenvolver os seus conhecimentos. 

Participar: O software Participar 2 é uma ferramenta que auxilia no 

processo de aprendizagem dos alunos que tem necessidades especiais cognitivas. 

Segundo consta no site oficial¹ do software: 1“O software educacional Participar 

2 é uma ferramenta pedagógica complementar ao trabalho já desenvolvido pelos 

professores atuantes no processo de alfabetização de jovens e adultos com 

                                                     
1 http://www.projetoparticipar.unb.br/download-participar-2 
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deficiência intelectual. O objetivo é ampliar as possibilidades de comunicação 

alternativa do estudante por meio do uso de computadores. ” 

Pela análise feita, foi constatado que o seu ponto principal se dá no 

aprendizado das letras do alfabeto e que produzem o conhecimento na formação 

de palavras, apresentando também alguns números, para que o usuário que está 

iniciando o aprendizado tenha mais consciência do que é aquele número ou letra, 

de como escrevê-lo e de como emprega-lo em algumas palavras.  

Este programa traz um bom sistema de motivação ao usuário, que ao errar 

determinada atividade, tem um vídeo de uma pessoa com as mesmas 

necessidades o incentivando a continuar. Além dessa motivação o sistema traz 

também uma pessoa que cita as palavras e letras que foram colocadas para 

aprendizado 

A Figura 9, mostra o design do menu inicial. Nesta tela, o usuário tem as 

opções de ouvir algumas pessoas portadoras da síndrome de down lhe desejando 

boas-vindas, e se depara com a opção de ajuda e o botão que dá início as 

atividades. 

Figura 9: Tela Inicial Participar 2 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

Em seu menu, conforme é visto na figura 10, são oferecidas as opções de 

atividades, entre elas: pontuação, acentuação, exploração do teclado, exercícios e 

as letras e números do alfabeto, que trabalham diversos aspectos da língua 

portuguesa.  
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Figura 10: Menu de início das atividades 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

Ao clicar em uma letra, o usuário aprende como se escreve, como se fala, 

além de observar palavras que contenham a letra escolhida. O mesmo ocorre ao 

clicar em um número, porém sem completar palavras, apenas identificando o 

número e vendo a forma como se escreve. Um exemplo, é ilustrado na figura 11. 

 

 

Figura 11: Completar a palavra 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

 

Ao clicar na exploração do teclado, será apresentado ao usuário as letras 

distribuídas num teclado, podendo ser escolhida qualquer letra ou número para 

ser pronunciado por uma pessoa que aparece na ferramenta.  
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Ao selecionar o menu acentuação, a pessoa será levada a um local onde irá 

aprender, junto com um amigo virtual, como acentuar as palavras. Nesta etapa 

do jogo, são mostrados que apenas algumas letras podem receber acento e 

indicam quais delas são disponíveis para cada sinal. Em seguida, algumas 

palavras são mostradas e os alunos precisam acentuá-las. O mesmo acontece 

quando se acessa o menu pontuação. 

Na aba exercícios, o usuário é levado a praticar tudo aquilo que já foi visto 

nas outras opções apresentadas, servindo de revisão, além de praticar mais três 

funções que fazem com que o aluno interaja com a máquina (figura 12):     

 

 

Figura 12: Exercícios 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

Ao escolher a função do bate papo, o aluno é levado a outro menu onde há 

um “cadastro” (Figura 13), a partir daí, ele tem a possibilidade de conversar com 

um agente virtual, apresentado na figura 14. 
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Figura 4: Tela de cadastro do aluno para o bate papo 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

Figura 14: Tela do bate papo virtual 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

 Ainda dentro do jogo, o aluno tem a opção de escolher os temas 

alimentos ou objetos, em seguida, ele é levado a digitar com o teclado ou mouse 

o nome das palavras indicadas pelas figuras representadas. Como pode ser 

apresentado o exemplo da figura 15. 
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Figura 15: Alimentos 

 

Fonte: Participar 2 (2017) 

 

Avaliando o Participar, após observação da utilização dos alunos conclui-

se que a sua interface é muito prática, ou seja, faz com que o usuário não encontre 

dificuldades em acessar todos os conteúdos que são propiciados no software, há 

ainda a facilidade de compreender o conteúdo apresentado trazendo um lado 

positivo para o conhecimento do aluno. Porém, não apresenta figuras ou cores 

que sejam atrativas aos olhos daqueles que utilizam. Sendo assim um ponto fraco 

que necessita ser melhorado na ferramenta. 
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4. METODOLOGIA 
 

Este item foi escrito com a intenção de apresentar todos os procedimentos 

necessários para a realização da pesquisa. 

Conforme Magina, et al. (2001), um dos aspectos a observar é a 

possibilidade de o software fazer emergir um conjunto de estratégias eficazes e 

conhecimentos relevantes sobre o campo conceitual nele envolvido. 

 

Mas para serem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam ter 

objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das 

disciplinas aos usuários, ou então, promover o desenvolvimento de 

estratégias ou habilidades importantes para ampliar a capacidade 

cognitiva e intelectual dos alunos. (SAVI & ULBRICHT, 2008, p.2) 

 

Visto que é de grande valia a utilização de ferramentas educacionais em 

sala de aula, para auxiliar os educadores no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos com necessidades cognitivas. Foi decidido analisar os seguintes 

softwares: Arie, Gcompris, Participar 2 e Coelho Sabido Maternal.  

Foram aplicadas as ferramentas em uma sala com seis alunos da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Especiais) com necessidades diferentes, entre 

elas: síndrome de down e Autismo em níveis diferentes. Numa atividade com o 

auxílio da professora, foram testadas as ferramentas citadas acima e verificado 

nelas suas funcionalidades, como: Usabilidade, Funcionalidade, Eficiência, 

Interatividade, Interface, Conteúdos abordados. 

Na análise, foram convidados os alunos que estavam num nível mais 

avançado do aprendizado, todos utilizaram os softwares propostos e foi 

verificado suas funcionalidades de acordo com os critérios de um questionário da 

engenharia de software. Como ilustrado no quadro 1. 
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Quadro 1: Questionário utilizado com as professoras 

Fonte: O Autor (2017) 

A pesquisa é de cunho descritivo, pois, visa analisar os pontos oferecidos 

pelos jogos e mostrar seus pontos fortes e fracos, de acordo com a utilização feita 

pelos alunos. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno 

ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo 

de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das 

relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos 

resultantes em uma empresa, sistema de produção ou 

produto (PEROVANO, 2014, p. 1). 

A pesquisa utilizou um questionário, onde, baseado na engenharia de 

software buscava obter informações que iriam acarretar numa análise das 

funções de cada programa, tendo assim uma resposta sobre se o que é oferecido 

por cada um dos softwares analisados, é, de fato, interessante para uma possível 

aplicação como ferramenta de auxílio de aprendizagem em sala de aula. Pereira 

et al. (2016) descrevem que as avaliações devem contemplar critérios da tríade: 

elementos pedagógicos, qualidade de uso e qualidade de software. 

http://oferta.vc/omib
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Verificando-se que a utilização de softwares educativos está cada vez mais 

comum e da necessidade de um equilíbrio entre a área computacional e a 

educacional, a análise dos jogos educativos servirá de base para o 

desenvolvimento de novos jogos que busquem propiciar ao usuário ao mesmo 

tempo uma diversão através dos aspectos lúdicos, mas que possa contribuir 

também no aprendizado do aluno. 

Para comprovar as pesquisas e avaliações desses softwares, os jogos (Ariê, 

Gcompris, Coelho Sabido Maternal e Participar) foram levados à Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Garanhuns, onde cinco jovens 

utilizaram as ferramentas com base em uma tabela, sendo monitorados por suas 

professoras, que, ao verificarem os recursos utilizados pelos alunos avaliaram as 

principais características de cada programa com “sim”, “parcialmente” e”não”. 

Após a utilização destas ferramentas como metodologia de auxílio ao 

professor no conteúdo abordado em sala de aula e questionário respondido pelos 

docentes, conclui-se que dentre todos os softwares verificados, o Participar 2 se 

mostra como mais completo, pois atende a quase todos os requisitos submetidos, 

segundo a engenharia de software. O Participar 2 apresenta conteúdos relevantes 

para o ensino. Dando autonomia ao educador de como trabalhar o alfabeto e 

aspectos da língua portuguesa, como pontuação e acentuação, encerrando o 

ensino com exercícios. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 
 

Durante o processo de aplicação do software, foi realizado um 

experimento, com os alunos da APAE de Garanhuns, na intenção de saber se o 

programa estava apto ou não para crianças e adolescentes com deficiência 

cognitiva. O local disponibilizou uma sala de computação, onde haviam três 

máquinas funcionando e nenhuma tinha acesso à internet. Por tanto foi 

necessário levar os jogos baixados e instalar na máquina para que eles pudessem 

utilizá-los. Para isso, foi necessária a autorização da diretora do local, que 

escolheu juntamente com suas professoras seis alunos, com uma média de idade 

entre 12 e 23 anos que já tinham certo conhecimento e desenvolvimento com 

relação à informática e saberiam utilizar as ferramentas de jogos.  

Durante três encontros, um por semana, os alunos fizeram a utilização dos 

4 jogos (Ariê, GCompris, Coelho Sabido Maternal e Participar 2), e as quatro 

professoras presentes responderam um questionário avaliando estes jogos, 

individualmente, por meio de categorias como: Acessibilidade, interatividade, 

etc. Aplicando notas, por meio de escalas, onde “não” equivalia a nota zero; 

“parcialmente” equivale a cinco; e “sim”, nota 10. 

A partir dessas notas, nove gráficos foram criados informando o que os 

educadores acharam dos jogos, de acordo com as características citadas, como por 

exemplo, se o programa auxiliou na memorização do aluno, se houve alguma 
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discriminação, dificuldade na interpretação dos jogos, entre outros pontos de 

avaliação que elas responderam. Essas informações foram convertidas em  

porcentagem, como demonstram as figuras abaixo.

 

Figura 16: Gráfico de avaliação sobre memorização 

Fonte: O  autor 

 Neste gráfico (figura 16), foram analisadas as respostas dadas pelas 

quatro professoras, com base no questionário (quadro 1) referentes a questão de 

memorização por parte do aluno. Na qual, as docentes puderam, a partir da 

utilização dos jogos pelos alunos, dar sua opinião sobre como cada ferramenta 

pode ajudar na capacidade de guardar as informações apresentadas pelo 

software. 
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Figura 17: Gráfico de avaliação sobre erros 

Fonte: O autor 

 Neste gráfico (figura 17), as professoras responderam as questões 

(quadro 1) referentes a como o erro é apontado nos jogos, dando sua contribuição, 

se é algo colocado de forma motivadora ou que faz com que o aluno se frustre. 

 

Figura 18: Gráfico de avaliação sobre interação 

Fonte: O autor 
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 Neste gráfico (figura 18), foi respondida a questão que avalia como 

foi a forma da interação entre diferentes disciplinas que são abordadas no jogo 

com o usuário e de que forma o aluno pôde compreender tudo o que estava sendo 

apresentado. 

 

Figura 19: Gráfico de avaliação sobre clareza 

Fonte: O autor 

 No gráfico (figura 19) foi baseado nas respostas dadas pelas 

professoras de acordo com o questionamento se o conteúdo abordado em cada 

jogo era colocado de uma forma clara e que era de fácil compreensão para os 

alunos. 
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Figura 20: Gráfico de avaliação sobre discriminação 

Fonte: O autor 

 As educadoras avaliaram se os softwares apresentavam alguma 

forma de discriminação em relação à deficiência cognitiva dos seus alunos e foi 

gerado o gráfico (figura 20) de acordo com as suas respostas. 

 

Figura 21: Gráfico de avaliação sobre navegação 

Fonte: O autor 
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 Este gráfico (figura 21) é baseado nas respostas dadas pelas 

professoras referentes ao questionamento sobre os jogos, se apresentam uma 

navegação fácil, em que o aluno não tenha necessidade de se esforçar muito para 

poder navegar por eles. 

 

 

Figura 22: Gráfico de avaliação sobre interface 

Fonte: O autor 

 Uma análise foi feita sobre como é apresentada a interface, se ela 

pôde trazer tranquilidade naquilo que o usuário via, ou se era colocado de uma 

forma confusa e sem nexo. De acordo com a resposta das professoras, foi criado 

o gráfico (figura 22) que representa as suas respostas dadas. 
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Figura 23: Gráfico de avaliação sobre Ajuda 

Fonte: O autor 

 Neste gráfico (figura 23), foram analisadas as respostas dadas pelas 

quatro professoras, com base no questionário (quadro 1) referentes a questão de 

como é colocada a ajuda nos jogos apresentados. Se em todo o software é dada 

esta opção e a forma como é apresentado. 
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Figura 24: Gráfico de avaliação sobre interação 

Fonte: O autor 

Nesta análise o gráfico foi gerado (figura 24) de acordo com o que foi falado 

pelas professoras sobre a interação dos jogos com o usuário, verificando se não 

os pontos sugestivos a comunicação entre o usuário e a ferramenta. 

A partir deste experimento e da avaliação das professoras, que foi realizada 

através do questionário (quadro 1), foram retiradas as respostas dadas por eles 

na utilização dos softwares e registradas através destas tabelas acima.  

“O foco desta avaliação está ligado à procura de melhores resultados 

educacionais, fazendo com que os professores possam escolher melhores 

recursos na aquisição de softwares educativos.” (SANTOS E AMARAL, 2012, p. 

83-93).  Com esta afirmação, conclui-se que o uso dos softwares pode auxiliar o 

ensino na sala de aula. As educadoras terão mais facilidade de ensinar e auxiliar 

no progresso dos alunos, além de despertar o interesse dos mesmos. Além de ser 

uma forma divertida e prática de educação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O software que propõe uma interação com o usuário faz com que a sua 

atenção se volte para o lúdico, que é o que lhe chama à atenção, e lhe traz como 

consequência o aprendizado do conteúdo abordado na ferramenta, dando a ela a 

autonomia de conhecer os conteúdos colocados. A inserção de programas como 

auxílio em sala de aula, é visto como um passo importante para a educação, 

trazendo assim boas consequências, quando são bem utilizados, não substituindo 

o professor em sala, mas o incentivando-os a se capacitar para bem utilizá-las e 

apoiando no processo de aprendizado do aluno. 

Visto que esta maneira de abordar o conteúdo atrai ainda mais o aluno e 

prende sua atenção àquilo que está sendo proposto, acarreta numa inclusão das 

pessoas ao meio em que estão inseridas.  

Ao analisar softwares, que de alguma forma possam ser utilizados como 

apoio em sala de aula, a pesquisa se deparou com ferramentas que trazem 

conteúdos para pessoas que obtém uma necessidade de auxílio, pois não tem 

facilidade de aprendizado. Focando em diversos pontos das disciplinas, como: 

matemática, português, melhorando o raciocínio lógico, entre outros. 

Dentre as ferramentas analisadas, o software “Participar 2”, traz consigo 

um trabalho muito importante no aprendizado, pois não apenas apresenta algo 

divertido e interativo, mas mostra também conteúdos que podem ser 

trabalhados, como acentuação e pontuação. Ao mostrar pessoas com síndrome 

de down lhes dando apoio para tentar novamente, faz com que os usuários 

sintam-se motivados a prosseguir e continuar o aprendizado. 

O jogo Ariê se mostrou eficiente, fazendo com que a atenção dos alunos se 

voltasse para ele, e não obtiveram medo de utilizar da maneira que o agente 

pedagógico os mostrava. Todos eles conseguiram concluir suas atividades 

rapidamente. 

O Gcompris apresenta algumas formas de aprendizado, porém peca muito 

em alguns pontos: Vários jogos não funcionam na versão gratuita, não tem 

interação com o aluno, não existe agente pedagógico e o usuário pode sentir-se 

perdido diante da sua interface, por não ter uma boa organização. 
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O Coelho Sabido Maternal apresenta um agente pedagógico, que é o coelho 

que guia o usuário por todo o jogo, é interativo, divertido ao usuário, porém tem 

pouco conteúdo que auxilie no processo de aprendizagem do aluno, fazendo com 

que assim não seja tão eficaz como ferramenta de ajuda ao professor. 

Os alunos com deficiência cognitiva têm diversas formas de aprender, e 

características diferentes de captar o conhecimento. Alguns possuem mais 

facilidade por determinados conteúdos, os demais por outras práticas. Eles 

precisam que o conteúdo seja abordado em sala de aula, e apresentado de uma 

forma que corresponda as suas capacidades, fazendo com que programas 

interativos sejam de grande valia no processo de conhecimento, visto que cada 

um tem sua particularidade. 

A partir do momento em que foi apresentado o questionário, as 

professoras não obtiveram dificuldades em respondê-los sozinhos, e na utilização 

dos jogos, por se tratar de jovens que já tinham um conhecimento mais avançado, 

necessitaram apenas da explicação de cada questionamento, para conseguir 

respondê-los. Quando compreenderam as perguntas, eles sentiram-se motivados 

a utilizar novamente as ferramentas, mostrando assim que o seu uso em sala de 

aula seria aceito com facilidade. 

A presente pesquisa trouxe bons resultados na utilização de programas 

como ferramenta de auxílio do professor em sala de aula. Boa porcentagem da 

turma conseguiu atingir os objetivos propostos. O participar 2, o coelho sabido e 

o ariê mostraram-se educativos, com um bom conteúdo, colaborando com o 

ensino. Contudo, por trazer recursos que são oferecidos apenas na versão paga do 

jogo, o Gcompris acabou não permitindo que se analisasse todos os recursos e 

fosse verificado se de fato são boas para a utilização em sala. 

Como trabalho futuro, é interessante que seja implementado um software 

que apresente boa interatividade, interface, agente pedagógico e um bom 

conteúdo proposto, com botões explicativos e sons que ajudem na compreensão 

do que se é pedido, facilitando a usabilidade dos usuários. 

Além disso é necessário promover mais pesquisas relacionadas a avaliação 

dos programas que podem ser utilizados para auxiliar na educação, construindo 

novas ferramentas apropriadas no processo de ensino-aprendizagem. 
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