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Resumo 
 
Durante muito tempo os jogos estavam associados apenas as atividades de 
entretenimento. Com o advento tecnológico, os jogos se tornaram ricos e interativos 
capazes de atrair um grande número de admiradores que abrange pessoas de todas as 
idades, se tornando uma ferramenta valiosa para a prática do processo de ensino-
aprendizagem. Esse trabalho trata de um estudo sobre a importância dos jogos 
eletrônicos no meio educacional e da sua utilização como ferramenta de apoio à 
explicação de conteúdos. Apresenta a proposta de um jogo educacional que visa ensinar 
as crianças sobre a vida marinha utilizando raciocínio baseado em casos. 
 
Palavras-Chaves: Jogos, Raciocínio baseado em casos, explicação de conteúdos. 
 

 
Abstract  
 
Traditionally the games are associated with entertainment activities. With the advent of 
technology, the game became much more interactive, attracting a great number of 
admirers of all ages, becoming a valuable tool in the learning and teaching process. This 
paper is about the importance of electronic games in educational area and the use as a 
support tool as explanation. Presents a proposition of a educational game that aims 
teaching marine life to children, using case-based reasoning. 
 
Keywords: Games, Case-Based Reasoning, Explanation. 
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Introdução 

 

As pesquisas na área de tecnologias educacionais atravessam um período em que 

a diversidade tecnológica se destaca. Em especial, o uso da informática na educação 

revela um imenso campo de possibilidades, sendo possível destacar um campo 

específico: o dos jogos digitais.  

O ensino ministrado nas escolas deve acompanhar as tendências e o avanço da 

tecnologia. É corriqueiro perceber o interesse crescente dos jovens pela informática, 

jogos e internet, por exemplo, e a desmotivação pelas cadeiras escolares tradicionais. É 

por esta razão que a escola deve implantar em seu sistema pedagógico novas didáticas 

como forma de estímulo para trazer de volta o estudante as suas cadeiras escolares, 

facilitando e tornando prazerosa a aprendizagem.  

A necessidade de mudança de paradigma no sistema de ensino e aprendizagem 

nos obriga a repensar no processo de ensinar, dando ênfase à apresentação de conteúdos 

de leitura fácil, concisos e atrativos, recorrendo à interatividade através de imagens, 

vídeos, sons (LIMA e CAPITÃO, 2003). É nesse aspecto que os jogos eletrônicos se 

enquadram como excelentes ferramentas de auxílio ao processo de ensino, por 

permitirem trabalhar com vídeos, sons e imagens, e ainda gerar interatividade, 

motivação, desafio, fantasia e curiosidade. 

Através dos jogos, muitos jovens conseguem não só aprender novos conceitos, 

como também se interessar por aprendê-los, quando muitas vezes não apresentam o 

mesmo interesse para aprender conceitos de mesmo nível de complexidade abordados 

nas disciplinas escolares (CLUA e BITTENCOURT, 2004). Segundo pesquisa realizada 

pelos autores isso se dá devido a fatores como: atração e desafio presentes nos jogos.  

Nesse sentido, os jogos são capazes de contribuir para o “processo de resgate do 

interesse do aprendiz, numa tentativa de melhorar sua vinculação afetiva com as 

situações de aprendizagem” (TAROUCO e CUNHA, 2006, p. 07). 

 

Classificação dos jogos 

 

Independente dos jogos serem de uso educacional ou não, eles estão presentes ao 

ser humano desde a sua infância, existindo várias categorias de jogos onde podemos 

destacar:  
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• Jogos de ação: auxiliam o desenvolvimento psicomotor de um indivíduo, 

desenvolvendo reflexos, coordenação e auxiliando no processo de pensamento 

rápido frente a uma situação inesperada. Dentro do âmbito educacional o ideal é 

que possa treinar as atividades cognitivas, alternando-as com habilidades 

motoras (TAROUCO ET ALL, 2004). Um exemplo seria o jogo FIFA. 

• Jogos de aventura: nesta categoria o jogador deve possuir um alto 

controle do personagem do jogo em relação ao ambiente que será descoberto. 

Pedagogicamente, pode auxiliar em alguma atividade que dificilmente será 

integrada dentro da sala de aula (TAROUCO ET ALL, 2004), por exemplo: um 

desastre ecológico, uma viagem ao centro da terra - Journey to the Centre of the 

Earth da Mayfair Games. 

• Jogos Lógicos: exigem muito mais da mente que dos reflexos. Nesta 

categoria inclui-se o xadrez, jogo de damas, caça-palavras, palavras-cruzadas e 

jogos que incluem resoluções matemática (TAROUCO ET ALL, 2004). Esses 

jogos são muito bons para serem utilizados na área educacional, pois melhora a 

concentração, raciocínio lógico e estratégico, velocidade de raciocínio, 

percepção visual e espacial, tomada de decisões e planejamento. 

• Jogos Estratégicos: Focam no conhecimento e habilidades para solução 

de problemas, principalmente no que se refere a construção e administração de 

algo. Normalmente esses tipos de jogos apresentam uma simulação na qual o 

usuário deverá colocar em prática seus conhecimentos para solução do problema 

(TAROUCO ET ALL, 2004), por exemplo: administrar uma tropa na conquista 

de territórios em uma guerra (Age of Empires), administrar uma cidade 

(SimCity). O SimCity por exemplo, costuma ser utilizado em cursos de 

Administração de Empresas, para que o aluno desenvolva competências na área 

de gestão de recursos. 

• Role Playing Game (RPG): Neste tipo de jogo, o jogador assume o 

controle de um personagem em um determinado ambiente, permitindo uma 

interação direta entre os personagens que constroem dinamicamente uma 

história. Oferecendo um ambiente cativante e motivador (TAROUCO ET ALL, 

2004).  

 

 

http://www.mayfairgames.com/shop/product/3300-4499/pages/3306.htm
http://www.mayfairgames.com/shop/product/3300-4499/pages/3306.htm
http://www.mayfairgames.com/
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Aprendizado através de jogos eletrônicos 

 

Os jogos de computador são considerados bastante eficazes quando construídos 

para ensinar determinada competência ou conhecimento. São considerados excelentes 

veículos para explicitação de conteúdos e atividades práticas, bem como aumentar a 

percepção e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a resolução de 

problemas, validação de estratégias e obtenção de respostas inteligentes (ABRANTES e 

GOUVEIA, 2007).  

Em um levantamento realizado, constatou-se que os jogos eletrônicos 

desenvolvem uma série de habilidades (ABRANTES e GOUVEIA, 2007), entre elas: 

• A leitura: É essencial que os jogos promovam a leitura, mesmo que seja 

uma leitura relacionada ao jogo. A facilidade pelo gosto da leitura ocorre pelo 

fato de estar envolvido e relacionar o conteúdo ao que está sendo visto. Os textos 

devem ser apresentados de forma clara, concisos e essencialmente atrativos. 

Exemplo: Senhor dos Anéis (RPG). 

• Pensamento lógico: Ajudam no pensamento sobre como resolver 

problemas, propor estratégias para atingir o objetivo e antecipar resultados. 

• Observação: Habilidade muito usada durante os jogos devido a grande 

quantidade de elementos existentes, exigindo que o jogador seja capaz de 

observá-los tendo que conhecer as características de cada um. 

• Espaço ou localização: Capacidade de desenvolver o conhecimento 

referente à cartografia, geomorfologia, clima, hidrografia, vegetação, utilização 

de mapas e bússolas. O jogador precisará guiar seu personagem no decorrer do 

jogo.  

• Resolução de Problemas e tomada de decisões: Permitem ao jogador se 

posicionar em função de um determinado problema, muito comum em jogos de 

estratégia; 

• Planejamento estratégico: Este aspecto está relacionado a Resolução de 

problemas, onde o jogador deve preparar estratégias para que façam com que 

consiga atingir o seu objetivo, envolvendo um alto nível de  atividade mental. 

 

Além das habilidades já citadas, são desenvolvidas outras que também são 

importantes para o jogador, como: habilidade motora, a curiosidade, a iniciativa e a 
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autoconfiança, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração (BATISTA ET ALL, 2008). 

Auxiliam a crianças, habilidades sociais como: respeito, solidariedade, 

cooperação, obediência e responsabilidade (BATISTA ET ALL, 2008). 

 

Raciocínio Baseado em Casos 

 

Para a construção do jogo proposto, utilizamos o modelo de explicação científica 

de Raciocínio baseado em casos (RBC), que será utilizado no processo de explicação de 

conteúdos sobre vida marinha. A utilização do RBC, técnica da Inteligência Artificial 

(IA), foi utilizado na construção desse game devido o seu bom desempenho e por ser de 

fácil entendimento. 

Segundo Durkin (1994), Inteligência Artificial é o campo da ciência que tenta 

explicar a origem da natureza do conhecimento. Geralmente acredita-se que a 

capacidade das pessoas em resolver problemas é simplesmente pela acumulação de seus 

conhecimentos de toda a vida. Porém não é fácil essa etapa de armazenamento de 

conhecimento, para isto há um ciclo completo de processamento de informações, que 

vai desde a coleta do conhecimento pelos sentidos, até seu armazenamento no cérebro. 

A representação de conhecimentos é uma técnica da IA que trata de explicar a 

organização do pensamento humano ou de representar dados em um sistema 

computacional.  

De acordo com Weber (1996), IA é um ramo da Ciência da Computação 

dedicado ao estudo das técnicas computacionais que representam algum aspecto da 

cognição humana. Através de estudos feitos observa-se que IA simula a inteligência 

humana.  

Para Carvalho (1996), a capacidade das pessoas de compreender e aprender 

estão ligados ao processo de recordar, considerando um aspecto crucial da memória 

humana. Ao tentar compreender o que está vendo e ouvindo, o ser humano sempre 

busca em sua memória mesmo que inconsciente algo que possa ajudá-lo nesta 

compreensão, que de alguma forma lhe é útil na compreensão da situação atual. 

No modelo de RBC o conhecimento é representado na forma de casos que 

segundo Kolodner (1993, p. 13) define um caso como um pedaço contextualizado de 

conhecimento representando uma experiência que ensina uma lição fundamental para 

atingir o objetivo do aprendiz. 
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 Esse modelo teve origem em 1977 com os trabalhos desenvolvidos por Schank e 

Abelson, que propuseram que o conhecimento das pessoas está gravado em scripts na 

estrutura de memória de nosso cérebro (SÁ, 2007). Essa estrutura de memória é 

chamada de MOP (Memory Organisation Packet – Pacote de Organização de Memória) 

(PESSÔA NETO, 2006). Um exemplo, um script que descreve uma ida a Universidade. 

Seria um conjunto de ações sempre utilizadas quando o indivíduo se dirige a 

Universidade.  

Esse modelo aplicado à educação tem como vantagem, que os alunos não serão 

meros aplicadores de regras pré-estabelecidas, mas sim construtores do conhecimento. 

Isso através de problemas que serão apresentados a eles, onde deverão encontrar 

soluções através dos conhecimentos de problemas solucionados (conhecidos) 

anteriormente; permitindo-o reutilizar ou adaptar esses casos similares para a sua 

solução do problema. Permitindo a aquisição de novos conhecimentos, tornando o 

modelo uma ferramenta interessante no processo de ensino/aprendizagem (PESSÔA 

NETO, 2006). 

 

Etapas de desenvolvimento de um sistema utilizando RBC 

 

No desenvolvimento de sistemas utilizando RBC é necessário estipular como a 

base de casos será organizada e indexada para que a recuperação de um caso ocorra de 

forma eficiente. Um caso pode ser visto sob dois aspectos: o que ele pode ensinar e o 

contexto no qual ele se insere. 

A etapa de recuperação inicia com a descrição do problema e acaba quando a 

melhor escolha de um caso semelhante é encontrada.  A forma de obtenção de casos 

semelhantes é um processo realizado por meio de uma medida de similaridade que 

retornará um conjunto de casos que sejam suficientemente similares ao novo, e 

ordenados na seqüência dos mais similares com o problema atual. Caso(s) mais 

similar(es) é (são) sugerido(s) como solução potencial para o problema. 

Para que essa busca seja possível é necessário que os casos sejam armazenados 

de forma organizada. Para cada caso a ser armazenado é necessário descrevê-lo como 

uma coleção de atributos e indexá-lo em uma estrutura apropriada de memória, através 

de suas características que os diferenciam de outros casos na memória. 

Os casos armazenados incluem índices que são rótulos e designam situações 

pelo qual os casos são utilizáveis. Quando se procura por uma solução para um novo 
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problema, procura-se um caso similar por intermédio dos índices dos casos 

armazenados. A escolha dos índices é de vital importância para o processo de 

recuperação, pois bons índices fornecem condições suficientes para serem reconhecidos. 

O algoritmo implementado nesse trabalho para o cálculo da similaridade foi o do 

Vizinho mais Próximo (Nearest Neighbor) pelo motivo de ser simples e de fácil 

implementação.  Conforme fórmula a seguir: 

     n 

Similaridade (A,B)= Σ f |(Ai,Bi)| x Wi 

    i=1 

Onde: 

A é o caso de entrada (novo caso) 

B é o caso na base de dados 

n é o número de atributos de cada caso 

i é um atributo individual 

f é a função de similaridade para o atributo i nos casos A e B 

W é o peso dado ao atributo i 

Esse algoritmo baseia-se na comparação entre um novo caso e aqueles 

armazenados no banco de dados utilizando uma soma ponderada das suas 

características. 

O algoritmo assume que cada caso B = {b1, b2, ..., bn} é definido por um 

conjunto de n características i. Dado um novo problema A, a biblioteca de casos B, e o 

peso w de cada característica i, o algoritmo recupera o caso mais parecido com o novo 

problema, ou seja, aquele que tiver a menor distância. A função de similaridade entre o 

novo caso e os casos da base de dados é dada por |Ai-Bi|, já que as características dos 

casos são todas numéricas. Com isso, o caso mais parecido com o novo problema é 

aquele que possuir a menor distância. 

 

Marine Life 

 

Esse projeto intitulado como “Marine Life”, visa ensinar crianças do ensino 

fundamental conhecimentos sobre a vida marinha. O jogo transmite a sensação de que o 

jogador está em uma viagem em um submarino e tem como objetivo identificar os seres 

marinhos da região no qual se encontra. 
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 Para a participação no jogo, deverão ser criadas as equipes, cada uma com três 

participantes, e cada participante com o seu próprio papel, que pode ser: operador de 

sonar, mergulhador ou biólogo. Os participantes de uma equipe poderão se comunicar 

através de um recurso de chat presente no jogo. 

 

 
Figura 1: Tela de escolha do papel do jogador 

 

Devido ao fato de cada um ter seu papel, implica que o desafio do jogo só 

poderá ser superado de forma colaborativa. Cabe ao jogador responsável pelo sonar 

informar ao jogador mergulhador que algo foi identificado e que este deve 

imediatamente ir até as proximidades da ocorrência para fotografá-la. O jogador biólogo 

através das fotos tiradas pelo mergulhador deverá utilizar o recurso de  explicação 

presente no jogo, para  que possam ser recuperados todos os casos armazenados na base 

de dados de animais similares (da mesma família) ou até do próprio animal, para que 

todos os integrantes através desses casos identifiquem a espécie fotografada, os animais 

que pertencem a sua família e as características de todos eles. Todas as crianças são 

responsáveis pelo resultado e têm que trabalhar como uma equipe para obter êxito. 

 
Figura 2 – Imagem de um animal presente no jogo 
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O jogo tem como objetivo incentivar o comportamento colaborativo dos 

jogadores, sendo estimulados através dos recursos presentes como vídeos, imagens e 

sons, exigindo dos participantes a troca de informações durante o decorrer da partida. 

Ao invés de utilizar um ambiente onde o aprendiz interage simplesmente com o game, 

preferiu-se construir um jogo de múltiplos jogadores possibilitando que eles 

interagissem entre si e com o ambiente. As possibilidades de interação presentes no 

jogo fazem dele, um instrumento para desenvolvimento de amizades, troca de 

informações e aquisição de habilidades. 

 

Conclusão 

 

Como podemos observar, os jogos eletrônicos desenvolvem uma série de 

habilidades no estudante, sendo uma forte ferramenta a ser utilizada na área 

educacional, facilitando o aprendizado e aumentando a capacidade de retenção do que 

foi ensinado. O jogo “Marine Life” apresenta-se como uma ferramenta interessante para  

utilização por professores do ensino fundamental ao trabalharem conteúdos referentes à 

vida marinha, além de ser uma ferramenta que trata o conteúdo estudado de forma 

lúdica, promovendo o desenvolvimento de habilidades como: leitura, pensamento 

lógico, observação, localização, concentração, curiosidade, iniciativa, autoconfiança, 

concentração, habilidade motora e principalmente a cooperação que é extremamente 

proveitoso para o processo de ensino-aprendizagem. 
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