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Abstract. The adaptation of the learning environment to the digital age has 

promoted the interest of many researchers in the development of 

computational resources with educational content that will serve as an aid to 

teaching and pedagogical practices. In this context is the MemoEduque - a 

memory game that addresses content coming from the discipline of Portuguese 

as a way of assisting the construction of knowledge about the concept of 

substantives. The game involves learning and fun and provides accessibility 

features allowing visually impaired people can also use it. 

Resumo. A adaptação do ambiente de ensino à era digital tem promovido o 

interesse de muitos pesquisadores no desenvolvimento de recursos 

computacionais com teores educacionais que sirvam como auxílio às práticas 

didático-pedagógicas. Neste contexto insere-se a proposta do MemoEduque – 

um jogo da memória que aborda conteúdos advindos da disciplina de 

português como forma de auxiliar a construção do conhecimento a respeito do 

conceito de substantivos. O jogo envolve aprendizado e diversão e provê 

recursos de acessibilidade permitindo que pessoas com deficiência visual 

possam também utilizá-lo.  

1. Introdução 

Na era do conhecimento e da convergência tecnológica, também o mundo da educação 

se debruça sobre os desafios da inclusão digital e da adoção das novas tecnologias em 

sala de aula. Isto porque já é reconhecido pela maioria dos especialistas que o uso das 

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) nas práticas pedagógicas pode ter um 

papel importante como auxiliar no processo ensino-aprendizagem [Antunes 2009], 

[Brougère 1998], [Maluf 2003]. 

 É no esforço de incorporar o uso da tecnologia à sala de aula e imprimir uma 

nova dinâmica ao processo ensino-aprendizagem que diversos projetos estão sendo 

desenvolvidos na Universidade Regional Integrada que visam o desenvolvimento de 

ferramentas computacionais voltadas para a educação. Neste cenário destaca-se a 

concepção do MemoEduque – um jogo da memória que aborda conteúdos advindos da 

disciplina de português como forma de auxiliar a construção do conhecimento a respeito 

do conceito de substantivos. 



  

 Além disso, outro aspecto que está sendo levando em consideração no 

desenvolvimento das ferramentas, além do cunho pedagógico, diz respeito ao 

atendimento de requisitos de acessibilidade [Ministério da Ciência e Tecnologia 

2012][Ornstein 2010]. Esta, sem dúvida, é uma preocupação que começa aflorar na 

concepção de novas tecnologias visto que aprendizes com deficiência estão sendo, cada 

vez mais, incluídos na sala de aula do ensino regular e o professor encontra-se desafiado 

a assumir um novo papel, em que deverá dinamizar o processo de ensino de forma que 

todos os aprendizes, independentemente de suas diferenças, tenham acesso igualitário ao 

conhecimento. 

 Nesta perspectiva enquadra-se a proposta do MemoEduque que tem como 

objetivo disponibilizar um jogo de memória, voltados para crianças de 9 a 11 anos de 

idade, que possuem ou não deficiência visual. As próximas seções apresentam as 

principais características do software em desenvolvimento, incluindo as interfaces que 

estão sendo concebidas para compor o ambiente. 

2.  Princípios considerados no Projeto do MemoEduque 

A interface proposta no MemoEduque visa contemplar padrões flexíveis e 

abrangentes de acessibilidade baseados nos sete princípios fundamentais do desenho 

universal [Ministério da Ciência e Tecnologia  2012][Ornstein  2010], dentre os quais se 

destacam: 

 Equiparação nas possibilidades de uso: o design é útil e comercializável às 

pessoas com habilidades diferenciadas. Por exemplo, se o usuário estiver com as mãos 

ocupadas ou não possuir movimentos com as mesmas, o software pode possuir 

tecnologia de reconhecimento de voz. 

 Flexibilidade no uso: o design atende a uma ampla gama de indivíduos, 

preferências e habilidades. Por exemplo, os usuários que possuem baixa visão podem 

usar a opção de acessibilidade, ou seja, pode aumentar o tamanho da fonte ou ativar o 

modo que possibilita a pronuncia em áudio do conteúdo exibido. 

 Uso Simples e intuitivo: o uso do design é de fácil compreensão, 

independentemente de experiência, nível de formação, conhecimento do idioma ou da 

capacidade de concentração do usuário. Por exemplo, no desenvolvimento de um 

software de aprendizagem, as informações devem ser organizadas de forma a eliminar a 

complexidade.   

 Captação da informação: o design comunica eficazmente ao usuário as 

informações necessárias, independentemente de sua capacidade sensorial ou de 

condições ambientais. Por exemplo: utilizar distintas formas para apresentar a 

informação em um software, ou seja, através de textos e áudio.   

 Tolerância ao erro: o design minimiza o risco e as conseqüências adversas de 

ações involuntárias ou imprevistas. Como, por exemplo, estruturar o software de forma 

a minimizar riscos e erros, e providenciar avisos sonoros quando uma atividade foi 

desenvolvida de forma incorreta. 

 Mínimo esforço físico: o design pode ser utilizado com um mínimo de esforço, 

de forma eficiente e confortável. Ou seja, minimizar ações repetitivas de um software. 



  

 Dimensão e espaço para uso e interação: o design oferece espaços e dimensões 

apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho, 

postura ou mobilidade do usuário. Isto significa que o usuário pode prover alternativas 

na forma de utilização de um software, com teclado, mouse e a voz, possibilitando 

escolha na interação com o sistema.  

Além disso, algumas características importantes na interface foram consideradas 

durante o projeto do MemoEduque correspondente à forma de apresentação das 

informações como, por exemplo: 

 Textos: A utilização de textos na cor preta colocados sobre um fundo de cor clara 

permite uma leitura mais agradável do que apresentados sobre um fundo  de cor mais 

escura ou sobre figura. Além disso, utiliza-se o negrito para dar destaque para as 

palavras. Uso de tipos de fonte já conhecidas, de tamanho grande e em maiúscula para 

fornecer mais destaque a palavra. 

 Imagens: As imagens possuem um apelo visual muito forte, podendo motivar o 

usuário a executar ou ler determinada funcionalidade ou podendo ser ignorada. Além 

disso, a associação de textos às imagens é recomendada, pois assim quando ocorre à 

visualização da imagem com o texto ocorre uma associação melhor sobre o texto lido, 

deixando a leitura mais interessante. As imagens concebidas para o jogo contemplam 

esta característica. 

 Layout de tela: Esse aspecto é direcionado diretamente a aparência do software e 

dizem respeito ao tamanho, cor e a disposição dos elementos na tela. São considerações 

muito importantes, pois podem influenciar a facilidade com que os usuários localizam 

os elementos. Segundo estudos já realizados os elementos como botões e vídeos em 

tamanhos maiores são encontrados mais facilmente. Além disso, a cor deve ser 

agradável para que não resulte em um ambiente poluído e a disposição dos elementos é 

deverá prender a atenção do usuário, onde conteúdos mais importantes tenham destaque 

no centro do software. Na utilização de cores é preciso conhecer a faixa etária que 

utilizará o software, crianças preferem cores mais vivas, coloridas, já os adultos 

preferem cores mais neutras, discretas, através dessa característica que pode ser definida 

a aceitabilidade do sistema. Sobre a visibilidade do software apenas as coisas 

necessárias devem estar visíveis, para não confundir o usuário com informações 

desnecessárias. 

 Som: A opção de utilização de som deve ser disponibilizada no jogo como uma 

escolha de configuração de acordo com as necessidades do usuário. 

 Feedback: É importante que a cada ação executada pelo usuário executar seja 

retornado o resultado obtido, motivando o usuário a continuar executando a atividade 

com o objetivo de conseguir resultados melhores que os anteriores. 

3. Principais Recursos do MemoEduque 

O MemoEduque pode ser caracterizado como um software educativo uma vez que 

concentra-se no ensino de português, mais especificamente, no conceito de substantivos, 

sua classificação e formação. Além disso, já é comprovado que o jogo de memória pode 

estimular e melhorar a capacidade de memorização e raciocínio de seus usuários, o que 



  

contribui significativamente na velocidade de aprendizado em atividades futuras e até 

mesmo, no nível de complexidade máxima que poderá ser entendido [Gioca 2009]. 

 Para tornar possível a utilização do jogo por usuários com deficiência visual 

foram utilizados diversos eventos do jogo como gatilhos da reprodução de sons com 

instruções de ações. O recurso sonoro disponibilizado pelo ambiente caracteriza-se 

como reprodução de áudios explicativos, que transmitem a informação necessária para a 

orientação do usuário no jogo. Cada som realiza uma função específica no jogo, 

podendo estar em uma de três categorias: ambientação, possibilidades ou retorno pós-

ação. Tal recurso esta, por default, habilitado desde o início da interação com o jogo, 

permitindo que o usuário receba informações do que é apresentado na tela, quais as suas 

opções de ação e como executar essas ações. Dessa forma o jogador está sempre 

consciente do ambiente do jogo. Já, para usuários sem deficiência visual, o recurso 

sonoro poderá se desabilitado, caso preferir.  

Um evento disparado no jogo pode executar um ou mais arquivos de som. A 

Tabela 1 descreve alguns conteúdos dos sons do jogo, mostrando as instruções que são 

passadas aos usuários. 

Tabela 1. Lista de arquivos de som criados para o jogo 

Inicio.wav “Bem vindo ao jogo de memória MemoEduque.” 

InformeCateg.wav 

“Se você consegue visualizar o conteúdo da janela que está 

sendo exibida, use o mouse para jogar. Mas se você não 

consegue visualizar o conteúdo, use o teclado. Para 

movimentar-se pelas opções, use as 4 setas direcionais. 

Para confirmar uma seleção, use barra de espaço. Para sair, 

use a tecla esc. Para ouvir as instruções novamente, use a 

tecla F1. Pressione agora a barra de espaço para iniciar o 

jogo com as instruções sonoras habilitadas.” 

SelecioneTema.wav 

“Escolha o tema que será usado no jogo. Use as setas 

direcionais para cima ou para baixo para escolher entre as 

opções, e barra de espaço para confirmar a opção 

selecionada.” 

Tema.wav 

“Tema Substantivos Próprio selecionado. Para confirmar 

use barra de espaço. Para selecionar outro tema use a seta 

para baixo. Para sair use esc.” (Obs.: Existe um conteúdo 

sonoro para cada tema contemplado no ambiente) 

SelecioneNivel.wav “Escolha o nível de dificuldade do jogo. Pode ser nível 1, 

nível 2 ou nível 3. Use as setas direcionais para cima ou 

para baixo para escolher entre as opções, e barra de 

espaço para confirmar a opção selecionada.” 

Nível_1.wav 

“Nível 1 selecionado. Para confirmar use barra de espaço. 

Para selecionar o próximo use a seta para baixo. Para sair 

use Esc.” (Obs.: Existe um conteúdo sonoro para cada 

nível contemplado no ambiente) 

EncerrarJogo.wav “Opção encerrar jogo selecionada. Para confirmar use 

barra de espaço. Para selecionar outra opção, use seta da 



  

direita ou da esquerda.” 

ConfirmaFim.wav 
“Deseja realmente encerrar o jogo? Para confirmar saída, 

use barra de espaço. Para cancelar saída, use esc.” 

JogoEncerrado.wav “Jogo encerrado.” 

RetomaJogo.wav 

“Opção retomar jogo selecionada. Para confirmar use barra 

de espaço. Para selecionar outra opção, use seta da direita 

ou da esquerda.” 

MenuJogo.wav “Você acessou o menu do jogo.” 

NaoPar.wav 
“Cartas não formam par. Use as setas para escolher outra 

carta.” 

ParOk.wav “Cartas formam par.” 

Continue.wav “Selecione outra carta usando as setas.” 

Carta1.wav 
“Carta 1 selecionada. Para virar use barra de espaço. Para 

escolher outra, use as setas direcionais.” 

 Além dos quesitos de acessibilidade, também há um esforço direcionado ao 

atendimento de princípios de usabilidade, visto que o ambiente deverá oferecer uma 

interface que também seja capaz de suprir as necessidades de aprendizes que usufruam 

dos recursos visuais do jogo, sem a necessidade de utilizar os sons. 

Segundo Nielsen, uma interface mais usável deve preencher alguns requisitos 

como: facilidade na execução e aprendizado de tarefas, memorização, velocidade nas 

interações com o ambiente e apresentar uma quantidade mínima de problemas [Ornstein  

2010]. Assim, a interface projetada para o MemoEduque contempla uma série de 

elementos que visam prover: (a) facilidade de aprendizado, (b) facilidade de uso, (c) 

eficiência de uso, (d) produtividade, (e) satisfação do usuário, (f) flexibilidade, (g) 

utilidade e (h) segurança no uso. Para demonstrar como os requisitos listados foram 

contemplados no ambiente, são apresentadas na próxima seção as principais interfaces 

do jogo. 

4. Principais Interfaces do Jogo 

  As cartas foram criadas com a associação de imagens a palavras, aumentando a 

facilidade de interpretação do conteúdo. Adotou-se um contraste forte para maior 

destaque do conteúdo das cartas. A Figura 1 traz um exemplo de carta usada no jogo. 

 

FIGURA 1. Exemplo de carta do jogo 



  

As telas foram criadas com plano de fundo atraente, com foco na faixa 

etária dos usuários. Cada imagem busca passar a idéia da inclusão das crianças 

portadoras de deficiência ao ambiente normal. A Figura 2 mostra a interface da tela 

inicial do jogo. 

 

FIGURA 2. Interface principal do MemoEduque 

Ao clicar em “INICIAR JOGO” são apresentadas as opções de temas, sendo que 

o usuário deverá selecionar um deles. A Figura 3 apresenta a lista de temas do jogo. 

 

FIGURA 3. Temas do Jogo 

Após escolher o tema, uma nova interface com as cartas é carregada. Esta 

interface prove informações de navegação e respostas das ações. A Figura 4 apresenta a 

interface proposta. 

 



  

 

FIGURA 4. Exemplo de carta do jogo 

 Cabe destacar que para validar o conteúdo e a interface proposta, foram 

realizados testes de uso do mesmo com crianças na faixa etária de 9 a 11 anos e 

professores de uma escola pública. Os testes resultaram em sugestões de ampliação do 

escopo do jogo que serão descritas, em maiores detalhes na próxima seção. 

5. Conclusões 

Faz algum tempo que a tecnologia da informação começou a promover uma verdadeira 

revolução nas comunicações, na forma de fazer e consumir bens e serviços, impactando 

até mesmo o acesso à educação e à cultura. Os desafios da educação se avolumaram 

diante de um cenário que avança rumo a uma sociedade inclusiva em que todos tenham 

garantido os seus direitos, o que inclui o acesso ao conhecimento [Sá  2012].   

 Em resposta a essa nova realidade, múltiplas experiências ganham forma em 

todos os continentes, na intenção de levar a tecnologia para a sala de aula e assegurar a 

tão necessária inclusão digital. É na conjugação desses dois mundos – educação e 

tecnologia – que se enquadra a proposta do MemoEduque que busca contribuir para a 

construção de um ambiente pedagógico que facilite e incite o processo de ensino-

aprendizagem, visto que as tecnologias despertam a atenção de toda uma geração de 

crianças e jovens, plugada por natureza ao mundo digital. 

 Com vistas a avaliar a proposta do jogo, o mesmo foi apresentado e 

disponibilizado para uso em duas escolas do município de Santo Ângelo. O jogo foi 

utilizado por turmas do 5º e 6º ano, cujo a idade dos aprendizes está de acordo com o 



  

público-alvo da proposta . Dentre as considerações feitas pelas professoras que fizeram 

uso do jogo em suas práticas-pedagógicas destacam-se: 

(a) “É muito instigante o trabalho utilizando o jogo MemoEduque  como instrumento 

pedagógico, pois os resultados são mais visíveis. Você percebe a concentração dos 

alunos e a busca dos conhecimentos passados em sala de aula para encontrar as soluções 

propostas pelo jogo. Além disso, torna a aprendizagem mais prazerosa para que os 

alunos, pois os mesmos passam a encontrar na escola muito além do quadro de giz, 

cadernos, lápis, borracha e livros.” (Pedagoga com mais de 12 anos de experiência no 

ensino da língua portuguesa). 

(b) “Está na hora de muitos profissionais da educação rever sua postura e se 

conscientizar de que os jogos e as brincadeiras, quando adequados ao momento 

educativo, são ferramentas importantíssimas no processo de aprendizagem. Gostei 

muito da iniciativa da universidade em desenvolver softwares de cunho educacional e 

disponibilizar para as escolas, pois assim muitos professores vão perceber que o uso de 

softwares como apoio às suas aulas não é coisa de outro mundo. O uso do MemoEduque 

está sendo muito bom como complemento ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Os 

alunos realmente aprendem brincando. Eles tiveram muita facilidade no uso do jogo.” 

(Pedagoga com 5 anos de experiência no ensino da língua portuguesa). 

 Depoimentos também foram coletados dos aprendizes após a utilização do jogo. 

A seguir algumas considerações feitas pelos aprendizes:  

- “Gostei do jogo porque estou cansado de ver esse assunto da mesma maneira, aí assim 

eu posso aprender de outro jeito, mais divertido.” (aprendiz de 9 anos do sexo feminino) 

- “Achei muito legal o jogo. Eu já conhecia o jogo da memória, mas não tinha coisas de 

português para aprender. Este tem bem o que estou estudando em português.” (aprendiz 

de 10 anos do sexo masculino) 

- “Gosto de ir para o laboratório de informática e utilizar o computador para aprender. O 

jogo da memória que utilizamos hoje ajuda a gente a estudar o que a professora ensina 

na sala de aula. É divertido e achei muito fácil de usar.” (aprendiz de 9 anos do sexo 

masculino) 

 Já, para verificar se os recursos de acessibilidade disponibilizados no ambiente 

estavam adequados para atender as necessidades do público com deficiência visual, 

foram feitos experimentos junto a pessoas com deficiência visual participantes do 

Projeto InfoAcesso [Santos  2011]. O intuito foi verificar se as instruções fornecidas 

pela ferramenta para utilização do ambiente eram bem compreendidas pelo aprendiz e se 

as formas de interação eram suficientes para atendimento das suas necessidades. Os 

testes realizados resultaram em avaliações satisfatórias, pois não foram detectados 

problemas quanto ao entendimento e interação dos participantes do teste no uso do jogo. 

 Como trabalho futuro prevê-se a ampliação do escopo do jogo, contemplando 

atividades que envolvam outras matérias, como matemática, geografia, inglês, etc. Além 

disso, novos recursos de acessibilidade deverão ser incorporados no MemoEduque 

como, por exemplo, alteração do tamanho da fonte para usuários com baixa visão, uso 

de libras para facilitar o uso por deficientes auditivos, configurações de alto contraste 

para aprendizes com daltonismo, dentre outros.  



  

 Enfim, acredita-se que o jogo estimula a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança e proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração da atenção. Além disso, o uso dos jogos e brincadeiras 

contribuem para que professores dinamizem mais suas aulas, assim, a aprendizagem se 

dá espontaneamente, sem que haja a imposição dos conteúdos de forma hierarquizada 

como vem sendo feito em muitas escolas e para que o conhecimento seja acessível aos 

alunos de forma mais prazerosa.  Utilizando o jogo adequadamente o professor dispõe 

de mais uma estratégia que o auxiliará no planejamento de suas aulas. 
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