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Resumo

Como um trabalho de conclusão do segundo semestre do curso de Sistema e Mídias Digitais
da UFC, e tendo como cliente obrigatória a professora Carolina Morais, a criação do RED
(Recurso  Educativo  Digital)  denominado  como  The  Gatsby’s Party  teve  como  objetivo
principal solucionar o problema da professora em classe, que era a dificuldade dos alunos
lerem os paradidáticos necessários para a disciplina.  Sendo a interação uma das melhores
formas de garantir o interesse do aluno, o recurso criado foi na forma de um jogo digital, do
estilo escape.
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Abstract

As a conclusion project of the second semester of Sistemas e Mídias Digitais of the UFC, and 
having as a client the professor Carolina Morais, the creation of a DER (Digital Educational 
Resource) denominated as “The Gatsby's Party” has as a principal objective a solution for the 
professor problem in class, which was the students difficult of reading the didatic book 
necessary to the discipline. Being the interaction one of the best ways to ensure the students 
interest, the resource created was a digital game, that follows the escape style.

Palavras-chave: digital educational resource; objective a solution; interaction; interest; 

digital game; escape;
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1. Descrição do recurso

O recurso foi desenvolvido como um trabalho de conclusão do segundo semestre do

curso de Sistemas  e  Mídias  Digitais  da Universidade Federal  do Ceará  – UFC, e  para

solucionar a problemática apresentada pela cliente obrigatória, Carolina Moraes Ribeiro,

professora de inglês no CLEC (Centro de Línguas Estrangeiras do Ceará). Ela apresentou a

dificuldade  existente  no  que  tange  a  criar  interesse  para  que  seus  alunos  leiam  os

paradidáticos que ela indica para acompanhamento da disciplina. The Great Gatsby é um

desses paradidáticos e foi o escolhido para basear o recurso.

Com a finalidade de resolver este problema foi criado um recurso na forma de jogo

digital,  isso  porque  a  interação  é  uma  das  melhores  formas  de  garantir  o  interesse  do

estudante, já que há a prática.

O aluno  deverá  acessar  o  blog  da  equipe  responsável  pelo  desenvolvimento  do

recurso,  nele  ele  terá  acesso ao download do jogo e  ao manual  de instruções de como

acessar a aplicação, visto que algumas pessoas não sabem o que é uma extensão HTML

(Hyper Text Markup Language). No momento, no entanto, é possível acessar o jogo através

da internet pelo PC através do link de testes que está disponível no blog da equipe.

Na tela inicial,  o usuário deverá inserir  o nome e escolher um dos personagens,

todos  peças  fundamentais, para o decorrer da história do livro,  já  que  o  personagem

escolhido também servirá de orientador do jogo de escape, após essa escolha o jogador será

levado a tela de quiz do personagem.

O aluno responderá 5 perguntas sobre o personagem – as perguntas e respostas estarão

em inglês, mas na versão de demonstração acima ainda estão em português – caso consiga

acertar quatro ou mais perguntas ele desbloqueará seu mentor, este vai guiá-lo durante toda a
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história e também dará dicas essenciais  no decorrer do jogo. Vale salientar que algumas

perguntas só podem ser respondidas por aqueles que já leram o livro, não sendo possível

responder apenas com os conhecimentos dos filmes, isso se justifica pelo fato de que nosso

objetivo é que o aluno se interesse pela leitura do livro The Great  Gatsby de  F. Scott

Fitgerald.

Depois do quiz, o jogador deverá selecionar a fase que deseja jogar, caso ela esteja

debloqueada ele entrará no jogo, caso contrário ele verá uma tela com um cadeado e não

terá acesso a ela. As fases se passam em ambientes diferentes. A primeira fase se ambientará

na  Mansão  de  Gatsby, enquanto  a  segunda  fase  será  na  Mansão  dos Buchanan,  todos

personagens do livro.

O jogo será baseado no estilo escape, nele o jogador terá que se mover entre as telas

do cenário mudando de ambiente à medida que veja a necessidade de buscar novas pistas e

partes da história. Alguns ambientes como portas estarão trancados e o jogador deverá

encontrar a chave para acessar o local. Será  necessário que o jogador interaja com o

ambiente para achar pistas, fragmentos da história, curiosidades sobre os personagens e

itens necessários para o avanço no jogo e na história.

A forma de se interagir com os ambientes é clicando. Caso o jogador encontre uma

lanterna, por  exemplo, ele deverá clicar nela e assim poderá coletá-la. Essa mesma

mecânica funciona para as portas, assim, caso o jogador deseje entrar em uma sala, ele só

precisa clicar na porta e será direcionado ao ambiente que está atrás dela, caso a mesma

esteja aberta.

A seguir alguns exemplos de ambientes que o jogador poderá explorar com portas e

objetos clicáveis e pistas que ele terá de desvendar. São elas a tela de entrada na mansão de

Gatsby – onde as portas levarão a outros ambientes, a tela da área da piscina – com uma

lanterna próxima ao vaso que deve ser coletada pois servirá para iluminar o porão da casa e

procurar por mais pistas, a tela do porão – iluminado pela lanterna que o jogador deve

coletar na área da piscina e,  por fim, uma pista do cofre  de Myrtle Wilson – uma das

personagens do jogo que esconde um segredo, esse segredo é revelado no livro através de

uma coleira, objeto que será guardado dentro do seu cofre no jogo.
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A solução que criamos é,

portanto,  não apenas  divertida,  mas também desafiadora,  nela  se  faz necessário  ter  um

conhecimento prévio adquirido na leitura do livro, fazendo o aluno ter a necessidade de ler

para que possa continuar se divertindo e aprendendo com o jogo.

2. Classificação do recurso

O recurso se classifica na Teoria

Sociocultural, essa teoria se fundamenta na

relação entre a interação social do indivíduo e o

seu  desenvolvimento  cognitivo,  ou  seja,

apresenta  como  conceito  central  o

conhecimento sendo um resultante da interação

de uma pessoa com o meio social e com os outros indivíduos, sendo essas interações as

principais  promotoras  da  aprendizagem.  O  conhecimento  adquirido  por  uma  pessoa

depende  do  ambiente  social  no  qual  ela  se  encontra  e  também  do  seu  conhecimento

adquirido anteriormente desde o seu nascimento. Essa aprendizagem é feita por intermédio

de diversas ferramentas, entre elas a linguagem, que é considerada a mais importante.

Em suma, todo o conhecimento é adquirido através de hábitos, gestos e crenças e

não dependem só do sujeito, mas da história e da cultura onde ele está inserido. Todo esse

conhecimento adquirido por meio das interações sociais e com o ambiente transformam o

indivíduo,  tornando-o capaz de  filtrar  e  usar  esse conhecimento  para resolver  situações

sozinho, que é exatamente o que o nosso Recurso Educativo Digital dispõe.

3. Como os processos cognitivos da teoria selecionada se alinham com o recurso 
escolhido

A teoria sociocultural se adequa perfeitamente com a forma que o aluno vai obter o

conhecimento através do nosso recurso, isso porque haverá interação com seu mentor – o

personagem escolhido no início do jogo, que não só lhe transmitirá sabedoria, mas também

será um mediador entre o aluno e o conhecimento, pode ser notada aqui a aplicação do

Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP) que é um dos níveis de desenvolvimento criado

por Vygotsky e basicamente aponta a capacidade que o indivíduo pode vir a desenvolver
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por  meio  da  socialização com companheiros  ou  tutores  mais  capazes  em determinadas

funções.

O objetivo proposto com o jogo é que, com o decorrer dos desafios e da história,

torne-se  real  essa possibilidade de que o jogador receba o conhecimento de forma

verdadeira, pode ser notada a Zona  de Desenvolvimento Proximal (ZDP) criada por

Vygotsky. É justamente na ZDP que o desenvolvimento  potencial  se  torna  algo  real

resultando no desenvolvimento do pensamento cognitivo.

Explicando melhor, a interação com o meio histórico e cultural será essencial para a

compreensão da história, e o desenvolvimento de um pensamento cognitivo será de extrema

importância  no decorrer  do jogo,  esse pensamento  poderá  ser  adquirido  nos  momentos

iniciais,  onde o aluno será exposto às mecânicas do jogo e  às informações próprias do

mesmo, para que,  no decorrer  dele,  não sejam mais necessários estímulos externos e o

jogador saiba o que fazer apenas com o conhecimento já adquirido anteriormente através do

meio ao qual ele foi exposto.

Segundo  Matta  (2001),  o  desenvolvimento  cognitivo  é  permanentemente

influenciado  pela  aprendizagem,  mesmo  o  desenvolvimento  cognitivo  progredindo  de

maneira mais lenta, ele está diretamente ligado ao processo de aprendizagem, ou seja, um

indivíduo que teve mais oportunidades de  aprender  terá  o  desenvolvimento  cognitivo

melhor que o que não teve as mesmas oportunidades.

Baseado nisso o indivíduo que buscar o conhecimento dentro do jogo através de

pistas e das leituras dos documentos terá maior facilidade em avançar no jogo, pois terá um

melhor desenvolvimento  cognitivo  em  relação  aos  que  não  adquiriram  os  mesmos

conhecimentos, através de pistas e dos documentos presentes no jogo.

Logo, esses documentos e pistas servindo como bonificações para aqueles que já

obtinham de um conhecimento sobre o tema tratado anteiorimente, que no caso da proposta,

seria a leitura do livro The Great Gatsby. 
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