
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

ITALO MIRANDA DE NOVAIS 

 

 

 

 

 

 

Novel: Um Software Educativo para a Aprendizagem 
Autônoma de Ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitória da Conquista-BA 
2017



 

 

ITALO MIRANDA DE NOVAIS 
 

 

 

 

 

 

 

Novel: Um Software Educativo para a Aprendizagem 
Autônoma de Ortografia 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho monográfico apresentado ao 

Programa de Graduação em Bacharelado em 

Sistemas de Informação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Campus Vitória da Conquista como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Bacharel em 

Sistemas de Informação.  

 

Orientador: Me Pablo Freire Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista-BA 
2017  



                           
 N936n Novais, Ítalo  Miranda de. 

       Novel: um software educativo para a aprendizagem autônoma de 

ortografia / Ítalo Miranda de Novais . -- Vitória da Conquista BA: IFBA, 
2017. 

111f. Il.; color.  
      
Orientador:  Pablo Freire Matos      

   
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) Bacharel em Sistemas 

de Informação – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia – Campus de Vitória da Conquista - BA. 

  
    

1.    Software Educativo   2.    Jogo Educativo   3.   Gamificação   4.    
Ortografia   5.    Aprendizagem Autônoma. l. Título. 

         CDD:005.26  
Elaborada pela Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -  
Campus Vitória da Conquista - BA 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, que tanto lutou durante anos 

para me proporcionar a melhor educação 

possível, enfrentando inúmeras barreiras, 

e nunca se deixando fraquejar diante dos 

obstáculos, por mais assustadores que 

parecessem. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, em primeiro lugar, aos meus familiares, por me apoiarem em todos estes 

seis anos de graduação. Aos meus pais, por me darem suporte para que eu 

pudesse optar por priorizar os estudos em um momento que foi crucial para minha 

permanência no curso. Aos meus irmãos por serem meus companheiros, me darem 

dicas, e por testarem o jogo. 

 

À minha namorada Carol, minha melhor amiga e companheira de todas as horas, que 

me apoiou desde a minha inscrição no vestibular do IFBA até as últimas palavras 

escritas nesta monografia, sempre me ouvindo, aconselhando, dando força e 

motivação para que eu nunca desistisse, mesmo nos momentos de maior dificuldade. 

 

Aos meus amigos do Bro Group, por me proporcionarem momentos de muita 

felicidade, me dando alegrias, me fazendo relaxar, ouvindo minhas queixas, me 

aconselhando e me motivando durante todos esses anos. 

 

Aos meus colegas de curso, por vários momentos de aprendizagem que me 

proporcionaram, seja em seminários, seja em conversas, em especial a Danilo 

Lopes, Randler Ferraz, Fagner Pinheiro e Ramon Maciel. De maneira especial ao 

meu amigo Allexandre Sampaio, que foi meu companheiro de tantos trabalhos, 

passando horas debatendo, criando documentos e programando até altas horas da 

madrugada. 

 

Aos meus professores, por tantos conhecimentos adquiridos ao longo destes anos, 

em especial aos inesquecíveis Me. Luis Paulo da Silva Carvalho e Me. Pablo Freire 

Matos, por despertarem em mim a vontade de seguir uma carreira acadêmica e a 

paixão pela docência. 

 

Aos colegas Leandro Ramos e Breno Lessa, pela sua participação no projeto, 

criando questões, discutindo sobre a modelagem e a arquitetura, estilizando o jogo, 

e me auxiliando durante o estudo de caso. 

 



 

 

Aos professores Sinval Araújo e Eduardo Matos pela ajuda, dando ideias, 

conceituando temas da gramática, contribuindo para o aumento do meu 

conhecimento acerca das regras ortográficas, e cedendo tempo de suas aulas para 

a realização do estudo de caso deste projeto. 

 

Aos alunos da turma do primeiro ano do curso integrado de informática do IFBA, 

pela disposição em participar da pesquisa, pelas sugestões e críticas. 

Aos meus alunos do reforço escolar, por servirem como inspiração para a criação 

deste projeto, pelas alegrias de todas as tardes, por fazer crescer em mim a vontade 

de me tornar, um dia, um professor. 

 

Ao meu orientador, Me. Pablo Freire Matos, por cada reunião, e-mail, ideia, ajuda, 

direcionamento, cobrança, por acreditar na ideia e me incentivar a continuar, por me 

ajudar a correr atrás de soluções nos momentos mais difíceis deste projeto. 

 

Ao IFBA Campus Vitória da Conquista, por ser minha segunda casa durante dez 

anos, desde o ensino médio até o ensino superior. Neste Instituto fiz amizades, 

adquiri conhecimentos, participei de inúmeros projetos, ampliei minha visão de 

mundo, amadureci, sorri, chorei e fui imensamente feliz. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A ciência atua na fronteira entre o conhecimento e a ignorância sem medo de 

admitir que não sabemos. Não há nenhuma vergonha nisso. A única vergonha é 

fingir que temos todas as respostas.” Neil deGrasse Tyson 



 

 

RESUMO 

  

Este trabalho descreve o desenvolvimento e a avaliação de um software educativo 
denominado Novel (sinônimo de "Aprendiz") que visa auxiliar estudantes do ensino 
médio na aprendizagem de regras ortográficas, bem como avaliar o impacto da 
ferramenta no desempenho dos estudantes em questões envolvendo ortografia. O 
Novel é um jogo educacional, que possui 03 (três) níveis, nos quais o jogador deve 
preencher palavras e textos com as letras corretas, de acordo com o contexto, e 
resolver questões de múltipla escolha que simulam situações do cotidiano, como 
provas de vestibulares e concursos. Para promover o aprendizado de ortografia, o 
software apresenta ao jogador, no nível inicial, uma explicação de cada regra 
abordada no jogo. O jogo possui características de gamificação como uma narrativa, 
no formato de história em quadrinhos, como forma de proporcionar motivação e 
diversão aos jogadores. A avaliação do software, realizada com uma turma de 31 
(trinta e um) estudantes do primeiro ano do ensino médio, revelou que 84,6% dos 
usuários considera o software divertido, possuindo uma interface agradável, e que o 
jogo é útil para o aprendizado. 92,3% dos participantes afirmaram que o Novel 
apresenta um conteúdo relevante, e 100% afirmaram que o conteúdo do software 
pode ser aplicado nas situações cotidianas. Ainda, 84,6% dos estudantes afirmaram 
que se sentiram motivados em aprender ortografia utilizando o Novel. A pesquisa 
sobre o desempenho dos estudantes em questões ortográficas demonstrou que a 
média de acertos dos participantes que utilizaram o Novel foi superior à dos que 
aprenderam as regras em uma aula tradicional com um professor de língua 
portuguesa. Ademais, houve um aumento 53,8% na média dos estudantes que 
utilizaram o software, enquanto 7,7% mantiveram suas médias e 38,5% regrediram 
após o uso do Novel. Assim, o Novel se mostra uma ferramenta capaz de ajudar os 
estudantes a aprenderem e praticarem regras ortográficas, de uma maneira divertida, 
proporcionando desafios aos seus usuários, contribuindo para a aprendizagem das 
regras ortográficas da língua portuguesa e para o desenvolvimento da pesquisa em 
softwares educacionais. 
 

Palavras-chave: Software Educativo. Gamificação. Ortografia. Aprendizagem 
Autônoma. Jogo Educativo. 



 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to describe the development and evaluation of an educational software 
called Novel (synonymous with "Apprentice") that has as its main goal to help high 
school students learn orthographic rules, and evaluate the impact of the tool on 
students' performance in questions involving spelling. Novel is an educational game 
with three (3) levels, in which the player must fill in words and texts with the correct 
letters, according to the context, and solve multiple choice questions that simulate 
everyday situations, such as college entrance exams and contests. To promote the 
learning of spelling, the software presents the player, at the initial level, an explanation 
of each rule adopted in the game. The game has gamification features as a narrative, 
in comics format, as a way to provide motivation and fun for the players. The evaluation 
of the software, performed with a class with 31 (thirty-one) students from the first year 
of high school, revealed that 84.6% of the users consider the software fun, with a nice 
interface, and that the game is useful for learning. 92.3% of the participants stated that 
Novel presents relevant content, and 100% stated the software content may be applied 
in everyday situations. Also, 84.6% of students said that they felt motivated to learn 
orthography using Novel. Research on students' performance in orthographic 
questions showed that the average points of participants using Novel was higher than 
the average points of those who learned the rules in a traditional class with a 
Portuguese language teacher. In addition, there was a 53.8% increase in the average 
points of students who used the software, while 7.7% maintained their average points 
and 38.5% regressed after using Novel. Therefore, Novel is a tool capable of helping 
students to learn and practice orthographic rules, in a fun way, providing challenges to 
their users, contributing to the learning of the orthographic rules of the Portuguese 
language and to the development of research in educational software 
 

Keywords: Educational Software. Gamification. Spelling. Autonomous Learning. 
Educational Game. 
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1 INTRODUÇÃO 

A linguagem, desde a Grécia Antiga, era vista como uma característica 

importante dos homens. Segundo Gallo (2014), o filósofo Aristóteles via o ser humano 

como sendo um ser de linguagem, chegando a dizer que é ela que nos faz humanos. 

A partir desta valorização da capacidade de comunicação, nasceu, para o mundo 

ocidental, o estudo filosófico da língua e, posteriormente, a preocupação com o 

registro de regras para o que se considerava o bom uso da língua, por meio de 

gramáticas.  

Dentre os assuntos abordados nas gramáticas, a ortografia destaca-se 

como um “conjunto de normas para a grafia das palavras de uma língua” (BORBA, 

2011, p. 1001). Então, para a gramática, não existe outra forma de se escrever senão 

a que é determinada pelas regras ortográficas. No entanto, percebe-se que há 

estudantes de língua portuguesa que cometem alguns erros que, segundo Possenti 

(2010), podem ser classificados em dois tipos: (i) os que estão ligados à falta de 

correspondência entre os sons e as letras na palavra, e (ii) os que estão ligados a 

pronúncia variável em determinadas regiões ou grupos sociais diferentes. 

Desta forma, busca-se propor um meio de estudantes sanarem dúvidas a 

respeito de regras ortográficas, corrigindo erros relacionados à escrita, e aprender 

sobre a forma correta de grafar palavras da língua portuguesa. Este trabalho propõe, 

então, a implementação de um jogo educativo que aborde o conteúdo relativo à 

ortografia. Além disso, pretende analisar o desempenho de estudantes do ensino 

médio ao utilizarem o software, de maneira que se verifique a eficácia do uso de 

software educativo na aprendizagem autônoma de ortografia. 

1.1 Motivação 

Entre os estudantes da língua portuguesa, o desenvolvimento das 

habilidades de produção textual pode encontrar obstáculos em decorrência de 

dificuldades do domínio do padrão normativo relacionadas à ortografia. Bizzochi 

(2000) afirma que esta dificuldade ocorre, principalmente, devido às inúmeras regras 

complexas e pela grande quantidade de exceções da norma, que requerem muita 

prática para serem memorizadas. 

Para sanar estes problemas relacionados com a língua, técnicas 

alternativas de ensino-aprendizagem, como os jogos educativos, podem ser adotadas. 
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Parte-se do pressuposto segundo o qual um jogo educativo é uma forma 

de motivar o processo de aprendizagem, de maneira lúdica. Pode-se dizer que “os 

jogos educativos são excelentes ferramentas que o docente pode utilizar no processo 

de ensino-aprendizagem, visto que eles contribuem para o enriquecimento intelectual 

e social do educando” (LIMA; SILVA; SILVA, 2009).  

1.2 Justificativa 

O INEP, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

mostra que houve um aumento de 27,2% para 27,5% no desempenho dos estudantes 

de ensino médio, em relação à língua portuguesa, entre os anos de 2013 e 2015 

(INEP, 2015). Porém, para alcançar a meta de 70% (Figura 1), estipulada pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) ainda falta muito (BRASIL, 2014). Esta dificuldade 

encontrada pelos estudantes fica evidente em avaliações como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Todos os anos, após as provas, podem ser vistas pela internet, 

várias “pérolas” dos candidatos, com textos que não possuem coerência e coesão e 

com palavras escritas de forma que desebedecem à ortografia vigente. 

Figura 1: Desempenho de alunos do ensino médio em língua portuguesa 

 
Fonte: INEP (2015). 

Algumas das maiores dificuldades dos estudantes para dominar a escrita 

são (GROSSI, 2001): 

 Trocas entre o l e o r;  
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 O uso de n, r, l e s depois de vogais;  

 O uso do z ou s;  

 O uso do l ou lh;  

 Palavras escritas com g ou j; 

 O uso de l, u e o no final das palavras;  

 O uso de c com som de q. 

Segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2015), em 2012, apenas 39,7% das crianças do ensino fundamental 

com idade até oito anos apresentaram habilidades básicas de leitura, e esse número 

é ainda pior quando se trata das habilidades básicas de escrita: 25,9%. Joly, Barros e 

Marini (2010), em uma pesquisa realizada com 546 crianças, com idade entre 7 e 13 

anos, demonstraram que 72,1% dos estudantes da 3ª série do ensino fundamental 

possuem dificuldades com a escrita, sendo que destes, 13,2% apresentaram 

dificuldade acentuada. 

1.3 Problema 

Com base nos dados apresentados, este trabalho procura responder ao 

seguinte questionamento: O uso de software educacional pode ajudar na 

aprendizagem de regras ortográficas para melhorar o aproveitamento no uso da 

ortografia vigente? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é criar um software educativo, por meio do qual estudantes 

que estejam cursando o ensino médio possam estudar e exercitar regras gramaticais 

relacionadas à ortografia, de maneira autônoma, e avaliar a usabilidade do software e 

o aprendizado dos estudantes sem e com a utilização do software criado. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas de Engenharia de Software para a construção de 

um software educativo, de modo a integrar o conhecimento teórico 

computacional com a aprendizagem de regras ortográficas; 
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 Avaliar o software educativo criado, do ponto de vista do usuário, 

analisando as vantagens e desvantagens da utilização do jogo no 

estudo das regras ortográficas; 

 Avaliar, por meio de um estudo controlado, a média dos estudantes 

antes e depois da utilização do jogo, procurando analisar o impacto 

de um software educativo na aprendizagem de regras ortográficas. 

1.5 Hipótese 

A média de acertos em questões de ortografia de estudantes que estudam 

ortografia por meio do jogo educativo é igual à dos estudantes que estudam pelo 

método tradicional de aula expositiva com um professor de língua portuguesa. 

1.6 Metodologia 

De acordo com os conceitos de Appolinário (2012), o trabalho desenvolvido 

tem caráter predominantemente quantitativo, uma vez que pretende analisar os fatos 

envolvidos na utilização de um software educativo para a aprendizagem autônoma de 

ortografia. Ainda, pode-se afirmar que esta pesquisa tem finalidade básica, pois visa 

a colaborar com o conhecimento científico, sem qualquer objetivo comercial. Esta 

pesquisa pode ser classificada, segundo Gil (2010), como descritiva, uma vez que tem 

como objetivo descrever fatos, estabelecendo relações entre variáves.  

Ao avaliar o desempenho de estudantes do ensino médio em relação à 

ortografia, esta pesquisa pretende realizar, por meio de questionários, uma pesquisa 

de campo, na qual o desempenho dos estudantes, antes e depois de utilizar o jogo, 

será confrontado. Esta análise será feita a partir do desenvolvimento de um jogo 

educativo, o que caracteriza esta pesquisa como aplicada. Os detalhes sobre a 

metodologia adotada no estudo de caso são apresentados no Capítulo 5. 

1.7 Organização do Trabalho 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em 07 (sete) 

capítulos distribuídos na seguinte ordem: Capítulo 1: são discutidos os fatores que 

motivaram esta pesquisa, bem como sua justificativa, o problema que este trabalho 

procura solucionar, os respectivos objetivos (geral e específicos), a hipótese levantada 

e a metodologia que norteia este trabalho; Capítulo 2: são apresentadas as áreas de 

conhecimento relevantes para este trabalho e que serviram de base para o 

desenvolvimento do projeto; Capítulo 3: são discutidos os trabalhos correlatos que 
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abordam softwares educativos relacionados não só ao estudo da língua portuguesa, 

mas também de outras áreas do conhecimento, buscando encontrar características 

parecidas com as que se deseja para o projeto Novel; Capítulo 4: são apresentadas 

as características do software educacional Novel. Capítulo 5: é apresentado o estudo 

de caso realizado neste projeto. Capítulo 6: são apresentados os resultados das 

avaliações, bem como o teste da hipótese da pesquisa; e no Capítulo 7: são 

apresentados as conclusões e as perspectivas para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas para a continuação do projeto.



  20 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados conceitos que fundamentam o 

desenvolvimento deste trabalho. Na Seção 2.1 são apresentados os tipos de 

Gramática e suas diferenças; Na Seção 2.2, é definido o conceito de Ortografia; Na 

Seção 2.3, os conceitos de Fonema e Grafema são apresentados, bem como as suas 

relações; Na Seção 2.4 é exibida a definição de Software Educacional e seus 

benefícios para a aprendizagem; Na Seção 2.5 é exposto o conceito de Narrativa e 

na Seção 2.6 são apresentadas as características das Tecnologias de 

Desenvolvimento utilizadas na execução deste trabalho. 

2.1 Gramática 

A gramática é o “conjunto de princípios que governam o funcionamento de 

uma língua” (BORBA, 2011, p. 688). Possenti (2010) identifica três tipos de gramática: 

a Gramática Normativa, a Gramática Descritiva e a Gramática Internalizada. 

A Gramática Normativa refere-se às regras consideradas adequadas para 

o bem falar e escrever o idioma e que estão presentes, por exemplo, nos livros 

didáticos, os quais apresentam o padrão gramatical normativo. Para Travaglia (2001), 

a Gramática Prescritiva, como também é chamada, tem o papel de determinar o que 

se deve utilizar na língua. Assim, a Gramática Normativa reconhece apenas a norma 

culta como válida. 

Gramática Descritiva é aquela que reproduz a língua como de fato ela é 

usada, sem lidar com as noções de certo ou errado; apenas aponta as diferenças 

entre a língua padrão e os registros coloquiais. Segundo Possenti (2010), essas 

diferenças ocorrem devido à evolução das línguas, que não são acompanhadas pela 

Gramática Normativa. 

De acordo com Possenti (2010), Gramática Internalizada são os 

conhecimentos inconscientes que um falante deve ter para produzir palavras e 

ordená-las de forma que façam sentido e que possam ser “compreensíveis e 

reconhecidas como pertencendo a uma língua” (POSSENTI, 2010, p. 53). Esse 

conhecimento é adquirido nas experiências auditivas que o indivíduo tem desde a 

infância, e também do emprego da fala no seu dia-a-dia. 

Dada a maneira constante — isto é, que se repete — através da qual as 

pessoas identificam frases como pertencendo à sua língua, produzem e 
interpretam sequências sonoras com determinadas características, é lícito 
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supor que há em sua mente conhecimentos de um tipo específico, que 
garantem esta estabilidade (POSSENTI, 2010, p. 53). 

2.2 Ortografia 

Dentre a gama de assuntos abordados pela Gramática Normativa, a 

ortografia destaca-se como “um complexo sistema que estabelece os valores que os 

grafemas podem assumir em função de sua posição na palavra” (NÓBREGA, 2013, 

p. 9). Prefixos, sufixos, desinências, palavras que soam de forma parecida, mas que 

são escritas de forma diferente, ou que possuem escritas parecidas, mas com 

significados diferentes são alguns dos temas abordados pela ortografia. 

Segundo Nóbrega (2013), esta visão da ortografia permite identificar tipos 

de erros, tipos de atividades, além de criar indicadores mais específicos para a 

avaliação, de forma que se consiga criar expectativas de aprendizado para cada ano 

do ensino fundamental. A autora ainda afirma que o ensino da ortografia alivia um 

peso sobre o estudante, pois ao ter certeza de que está escrevendo as palavras 

corretamente, ele pode se dedicar à ampliação do seu conhecimento sobre a 

linguagem. 

2.3 Fonema e Grafema 

O sistema ortográfico da língua portuguesa é predominantemente 

fonêmico. Portanto, a escrita esforça-se para representar os elementos funcionais  do 

sistema sonoro da língua (MIRANDA; SILVA; MEDINA, 2005). Estes elementos 

funcionais sonoros são chamados de fonemas.  

Chamamos de fonema, em linguística, uma unidade de som caracterizada 
por um dado feixe de traços distintivos. Traços distintivos são características 
de som que são relevantes na diferenciação entre unidades do sistema. Por 
convenção, esse tipo de unidade é representado entre barras inclinadas (/ /) 
(LEMLE, 1982, p. 45). 

Para representar fonemas utiliza-se os grafemas, geralmente 

representados por uma ou duas letras, sendo eles as unidades mínimas do sistema 

de escrita. Como exemplo de grafema, pode-se citar a letra c, que antes das letras a, 

o, u representa o fonema /k/, como em casa, cola e cubo e antes das letras e, i 

representa o fonema /s/, como em cacique e cera (SCLIAR-CABRAL, 2012). 

Para Lemle (1982, p. 43), “o modelo ideal do sistema alfabético é o de que  

cada letra corresponda a um som e cada som a uma letra, mas essa relação ideal só 

se realiza em poucos casos”. Pode-se estabelecer 3 (três) tipos de relações entre 

grafemas e fonemas (LEMLE, 1982). A primeira é uma relação biunívoca, na qual 
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cada som é representado por uma única letra e cada letra representa apenas um som, 

como pode ser visualizado no Quadro 1. Ao fonema /p/ somente está relacionada a 

letra p, e à letra p somente está relacionado o fonema /p/, por exemplo. 

Quadro 1: Correspondências biunívocas entre letras e fonemas. 

Grafema Fonema Exemplos 

p /p/ “pena”, “capa”, “pluma” 

b /b/ “bota”, “cabo”, “bruma” 

t /t/ “tela”, “gato”, “trevo” 

v /v/ “vasto”, “nove”, “livro” 

f /f/ “fato”, “café”, “frevo” 

d /d/ “data”, “moda”, “drama” 

Fonte: Miranda, Silva, Medina (2005). 

Na segunda relação, cada fonema é representado por um grafema em uma 

determinada posição, e cada grafema é representado por um fonema em uma 

determinada posição, como exibido no Quadro 2, no qual o grafema “r” representa os 

fonemas /r/ e /R/ e no Quadro 3, no qual o fonema /g/ é representado pelos grafemas 

“g” e “gu”. Segundo Lemle (1982, p. 54), “tais correspondências são determinadas 

pela posição, ou seja, são regulares [...]. É possível aprendê-las por meio de uma 

regra [...]”. 

Quadro 2: Um grafema representando diferentes fonemas, segundo a posição. 

Grafema Fonema Exemplos 

r 
/r/ “era”, “prato” 

/R/ “rato”, “enrolado” 

c 
/k/ “casa”, “macaco” 

/s/ “cena”, “macio” 

s 
/s/ “sapo” 

/z/ “casa” 

g 
/g/ “gato”, “lago” 

/j/ “gelo”, “mágico” 

Fonte: Miranda, Silva, Medina (2005). 
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Quadro 3: Um fonema representado por diferentes grafemas, segundo a posição. 

Fonema Grafema Exemplo 

/s/ 

ss “passado” 

sc “nascer” 

sç “nasça” 

xc “exceção” 

s “semente” 

c “cinema” 

ç “moço” 

x “experiência” 

/R/ 
r “rosa” 

rr “carro” 

/j/ 
j “jato” 

g “geleia” 

/g/ 
g “gota” 

gu “guerra” 

Fonte: Miranda, Silva, Medina (2005). 

A terceira relação estabelece uma concorrência, na qual há mais de um 

grafema representando o mesmo fonema na mesma posição, como exibido no Quadro 

4, no qual as letras s, z, x representam o fonema /z/. Para Lemle (1982, p. 60), nessa 

relação “não há qualquer princípio fônico que possa guiar quem escreve na opção 

entre as letras concorrentes. Nesses casos, a única maneira de descobrir a letra que 

representa dado som numa palavra na língua escrita é recorrer ao dicionário”. 

Quadro 4: Fonemas representados por vários grafemas na mesma posição. 

Fonema Contexto Grafemas Exemplos 

/z/ Intervocálico s, z, x “mesa”, “certeza”, “exemplo” 

/s/ 

Intervocálico diante de a, o, u ss, ç, sç “russo”, “ruço”, “cresça” 

Intercocálico diante de e, i ss, c, sc “assento”, “roceiro”, “asceta” 

Diante de a, o, u precedido por 

consoante 
s, ç “balsa”, “alça” 

Diante de e, i precedido por 

consoante 
s, c “persegue”, “percebe” 

/ / Diante de vogal ch, x “chuva”, “xícara” 

/z/ 

Diante de consoante s, x “espera”, “expectativa” 

Fim de palavra e diante de 

consoante ou de pausa 
s, z “mês”, “Beatriz” 

// 
Início ou meio de palavra e 

diante de e, i 
j, g “jeito”, “gente” 

/u/ Fim de sílaba u, l “céu”, “mel” 

Zero Início de palavra 
zero “ora”, “ovo” 

h “hora”, “homem” 

Fonte: Lemle (1982). 
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2.4 Software Educacional 

Um software educacional é uma forma de motivar o processo de 

aprendizagem, de forma lúdica. Rizzo (2001, p. 39) declara que “os jogos constituem 

um poderoso recurso de estimulação do desenvolvimento integral do educando. Eles 

desenvolvem a atenção, disciplina, autocontrole, respeito às regras e habilidades 

perceptivas e motoras relativas a cada tipo de jogo oferecido”.  

Os softwares educacionais são programas que visam atender necessidades 
vinculadas à aprendizagem, devem possuir objetivos pedagógicos e sua 
utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação de ensino 
baseados em uma metodologia que oriente o processo, através da interação, 
da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo 
(PRIETO et al., 2005, p. 10). 

A seguir, um resumo dos benefícios do uso de jogos educativos (SAVI;  

ULBRICHT, 2008): 

 Motivam os estudantes, prendendo a sua atenção e provocando-os 

com desafios que mantém seu interesse no jogo; 

 Facilitam o aprendizado, através de recursos visuais e interativos, 

diferentes dos meios utilizados em sala de aula; 

 Desenvolvem habilidades cognitivas, fazendo com que o jogador 

tenha que elaborar estratégias para resolver problemas; 

 Proporcionam a aprendizagem por descoberta, pois o usuário tende 

a explorar, potencializando a experimentação; 

 Proporcionam a experiência de novas identidades, quando os 

usuários se envolvem com os problemas dos personagens dos 

jogos, fazendo uma imersão num mundo diferente dos seus; 

 Promovem a socialização, uma vez que estes jogos são 

responsáveis pela aproximação dos jogadores, tanto no mundo 

virtual, quanto no mundo físico; 

 Melhoram a coordenação motora, quando obrigam o usuário a 

realizar determinados tipos de movimentos; 

 Promovem o comportamento expert, fazendo com que os 

estudantes se tornem especialistas no conteúdo do jogo. 

Nesse contexto, a utilização do jogo como ferramenta de auxílio ao 

aprendizado, conhecida como Gamificação, pode ser utilizada para “estimular o 

comportamento do indivíduo” (FADEL et al., 2014, p. 16). Para tanto, a Gamificação 
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utiliza elementos como badges (medalhas ou conquistas), pontos, progresso, e 

narrativa para fazer com que os usuários sintam-se motivados a realizar tarefas. A 

Gamificação procura envolver os jogadores, propondo tarefas que devem ser 

realizadas para alcançar objetivos pré-estabelecidos, ao mesmo tempo que lhes 

proporciona prazeres e desafios, de forma que os indivíduos sintam-se engajados no 

ambiente do jogo, facilitando a aprendizagem (FADEL et al., 2014). 

2.5 Narrativa 

Narrar uma história significa relatar ações, características físicas, 

emocionais, de forma que se consiga passar uma informação para o receptor da 

mensagem. Assim, uma narrativa é um “modo de narrar ou encadear os lances de um 

episódio ou de uma história” (BORBA, 2011, p. 956). Segundo Fadel et al. (2014), a 

utilização de narrativas, como recurso da Gamificação, pode gerar um ambiente de 

imersão do aluno no contexto do jogo, contribuindo para o aprendizado. 

A experiência narrativa no indivíduo é gerada tanto pelo ato de acompanhar 
– ler, assistir, ouvir, etc. – uma história como o de jogar. Essa experiência 
narrativa leva a uma experiência cognitiva, que se traduz em um constructo 
emocional e sensorial do indivíduo quando este se envolve em uma vida 
estruturada e articulada. (FADEL et al., 2014, p. 20). 

2.6 Tecnologias de Desenvolvimento 

Para a execução do projeto Novel, foram utilizadas as tecnologias HTML, 

empregada na estruturação das páginas do sistema; CSS, utilizada na estilização das 

páginas; PHP e JavaScript, utilizadas para implementar as funções do sistema; 

CodeIgniter, utilizado para facilitar e organizar o desenvolvimento do software; 

MariaDB, utilizado para armazenar a base de dados do jogo; MVC, utilizado para 

facilitar a manutenção do software; PIXTON, utilizado para criar a história em 

quadrinhos presente no jogo. 

A Linguagem para Marcação de HiperTextos (HTML) foi criada por Tim 

Berners-Lee, como uma forma de interligar hipertextos utilizando links globais, 

denominados hiperlinks. Ele pretendia encontrar uma maneira dos cientistas, 

espalhados pelo mundo, compartilharem suas pesquisas e textos, de forma que estes 

documentos estivessem interligados (SILVA, 2011). 

A HTML é responsável por criar a estrutura, o esqueleto das páginas, e a 

partir dela é possível adicionar cabeçalhos, imagens, links, criar seções, através das 
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tags, cujo objetivo é separar e organizar as partes da estrutura de uma página 

(CODECADEMY, 2017). 

Atualmente, a Linguagem para Marcação de Hipertextos está na sua 

versão 5, que vem sendo especificada desde 2004. A HTML5 tem como finalidade 

substituir a HTML criada nos anos 1990 e a XHTML, última versão da HTML4. Seu 

objetivo é resolver problemas relacionados às versões existentes e ser compatível 

com tecnologias emergentes (SILVA, 2011). 

Ao criar uma página HTML, é possível definir parâmetros, como a cor da 

fonte, a família das fontes, seu tamanho, entre outros aspectos. Para cada elemento, 

é necessário repetir código, diminuindo a produtividade do programador. Pensando 

em resolver este problema, a World Wide Web Consortium (W3C) criou a Cascade 

Style Sheets (CSS), ou Folhas de Estilos em Cascata (BORBA, 2006). 

A CSS, que está em sua versão 3, pode ser definida como “a linguagem 

para descrever a apresentação de páginas da Web, incluindo cores, layout e fontes. 

Ele permite adaptar a apresentação para diferentes tipos de dispositivos, tais como 

telas grandes, pequenas telas ou impressoras” (W3C, 2017). 

Para Borba (2006), o CSS funciona como um conjunto de regras que 

definem as características visuais dos elementos dentro das páginas web, o que 

proporciona maior organização da estrutura e eliminação de redundância no código 

HTML. Porém, o uso de CSS exige que o programador e o designer da aplicação 

tenham maior conhecimento acerca dessas tecnologias. 

A linguagem de programação PHP, atualmente na sua versão 7.0.6, foi 

criada por Rasmus Lerdorf, com o objetivo de criar páginas dinâmicas na web. Em 

1995, a primeira versão foi publicada, como o nome de PHP/FI (Personal 

HomePages/Forms Interpreter) e era uma implementação em C, que permitia criar 

aplicações para a web de forma simples (DALL’OGLIO, 2007). 

Os maiores campos onde o PHP é usado são (ACHOUR et al., 2016): 

 Scripts no lado do servidor, onde um programa PHP roda e é 

acessado por meio de um navegador web, utilizando um 

interpretador PHP; 

 Scripts de linha de comando, que podem ser executados sem a 

necessidade de um navegador, bastando apenas um interpretador 

PHP; 
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 Aplicações Desktop, que rodam do lado do cliente. Não são tão 

utilizadas quanto as outras duas. 

As vantagens da utilização da linguagem PHP são o seu suporte a vários 

tipos de Bancos de Dados (BD), sendo muito simples realizar a conexão e consultas 

por meio das extensões existentes. Além disso, o PHP suporta protocolos de 

comunicação, como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP e COM. 

Para agilizar a construção de aplicações utilizando a linguagem PHP, 

inúmeros frameworks foram criados, procurando facilitar o trabalho dos 

desenvolvedores. Pode-se citar exemplos como o Zend Framework, o Laravel, o 

CakePHP, e o CodeIgniter (OLIVEIRA, 2014). Este último está na versão 3.1.1 e tem 

como objetivo ajudar o desenvolvedor a criar aplicações muito mais rápido do que se 

começasse do zero, disponibilizando bibliotecas que auxiliam o programador nas 

atividades mais simples, reduzindo o código da aplicação (BRITISH COLUMBIA 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2016). 

O framework CodeIgniter foi criado por Rick Ellis no ano de 2006, com o 

objetivo de tornar mais simples e fácil a programação de aplicações PHP. O framework 

foi inspirado na ExpressionEngine, uma ferramenta que até então era o carro chefe 

da EllisLab CMS (ELLISLAB, 2016). O CodeIgniter é um framework muito versátil, que 

é compatível com as versões mais recentes da linguagem PHP, com uma estrutura 

flexível de classes, permitindo o rápido desenvolvimento de sites e aplicações Web, 

baseada na arquitetura MVC, de forma que o código se torne modularizado, facilitando 

a sua manutenibilidade (ALVAREZ, 2009). 

Quando se desenvolve sistemas nos quais os códigos que realizam acesso 

aos dados estão misturados com códigos relacionados à lógica do negócio ou códigos 

de apresentação, os desenvolvedores necessitam ter muito cuidado, pois alterações 

em uma parte do código podem gerar problemas em outras partes da aplicação 

(BAPTISTELLA, 2017). Faz-se necessário, então, que a arquitetura do software 

permita que a aplicação seja de fácil manutenção, reutilizável, eficiente e segura, 

como afirma Macoratti (2017). 

Perante estes desafios, surge o padrão arquitetural MVC, que é um 

acrônimo para Model, View, Controller (MINETTO, 2007). O padrão, que surgiu na 

década de 1970, foi implementado na biblioteca de classe Smalltalk-80 (GAMMA et 

al., 2000), e é composto por três camadas, cada uma com sua função específica na 
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aplicação. O Model está relacionado à lógica de negócios, a View está relacionada à 

apresentação dos dados ao usuário e o Controller está relacionado ao processamento 

e direcionamento dos dados: 

O Modelo é o objeto de aplicação, a Visão é a apresentação na tela e o 
Controlador é o que define a maneira como a interface do usuário reage às 
entradas do mesmo. Antes da MVC, os projetos de interface para o usuário 
tendiam a agrupar esses objetos. A MVC separa esses objetos para aumentar 
a flexibilidade e a reutilização (GAMMA et al., 2000, p. 20). 

Para Minetto (2007, p. 19), “a grande vantagem de se utilizar o padrão MVC 

é a separação de lógica e apresentação”. Além disso, a transição de dados é realizada 

de forma segura, pois a camada Controller é capaz de controlar o fluxo de dados, 

impedindo que dados inconsistentes cheguem a camada Model e sejam persistidos 

no Banco de Dados (CELESTINO, 2014). 

As organizações, muitas vezes, necessitam armazenar e controlar 

informações para conduzir o fluxo de suas atividades. Quando uma mesma 

informação é utilizada por mais de um setor de uma empresa, vários arquivos iguais 

podem ser criados, e isso gera a redundância de dados, que pode ser benéfica quando 

controlada pelo software, mas que pode ser muito prejudicial quando necessita ser 

controlada pelo usuário, pois além de obrigar o funcionário a redigitar dados, pode 

gerar o problema da inconsistência de dados (HEUSER, 2009). 

Para solucionar estes problemas relacionados à redundância de dados, 

surgiram os bancos de dados (BD), que Elmasri e Navathe (2005, p. 4) definem como 

“uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente. Uma 

organização de dados ao acaso (randômica) não pode ser corretamente interpretada 

como um banco de dados”. Para gerir o armazenamento e a recuperação de 

informações em bancos de dados de forma eficiente e conveniente, existem Sistemas 

de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que são uma coleção de dados 

relacionados a um conjunto de softwares que permitem acesso a estes dados 

(SUDARSHAN; SILBERSCHATZ; KORTH, 1999).  

Segundo DB-Engines (2017), alguns dos SGBDs mais utilizados no 

mercado, atualmente, são Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, 

Cassandra, Redis e MariaDB. O SGBD MariaDB surgiu como uma derivação do 

MySQL, após a aquisição do projeto pela Oracle. O MariaDB foi desenvolvido pelos 

próprios desenvolvedores do MySQL, e é um software open source, disponibilizado 

sob a licensa GLP v2, e mantido pela MariaDB Foundation. O MariaDB é um substituto 
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aprimorado do MySQL por ser robusto, rápido e escalável, além de possuir muitos 

mecanismos de armazenamento, tornando-o aplicável em uma grande variedade de 

casos de uso (MARIADB, 2017). 

Pixton é um projeto criado por Clive Goodinson que permite ao usuário criar 

histórias em quadrinhos, com controle total dos cenários, aparência e expressões 

faciais dos personagens. O Pixton pode ser utilizado tanto para uso pessoal, como em 

escolas pelos professores e estudantes, ou para uso profissional. O usuário ainda 

pode escolher a licença com a qual quer publicar as histórias (TECHTUDO, 2012).
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste capítulo são apresentados trabalhos que têm correlação com o 

projeto Novel, caracterizando-se como softwares educativos, que têm como objetivo 

apoiar o aprendizado dos estudantes. Nas três primeiras seções são descritos jogos 

que abordam temas relacionados com a língua portuguesa. Na Seção 3.4 são 

apresentados exemplos de softwares educativos que possuem características 

semelhantes as do jogo proposto. 

3.1 Objeto de Aprendizagem: Análise Morfológica e Sintática 

Barbosa et al. (2008) realizaram um experimento com estudantes da rede 

municipal da cidade de João Pessoa, utilizando um Objeto de Aprendizagem (OA), no 

qual buscou analisar o impacto do software na aprendizagem significativa de 

gramática. Para tanto, aplicaram para dezoito alunos, um questionário (pré-teste) com 

questões subjetivas para avaliar o desempenho da turma antes de ter contato com o 

OA. Em um segundo momento, os estudantes participaram de uma aula, mediada por 

um professor com o auxílio de um mapa conceitual, sobre os temas abordados no 

jogo, e depois tiveram contato com o software. Na última etapa, foi aplicado um pós 

teste cujo resultado foi confrontado com o pré-teste.  

Segundo Barbosa et al. (2008), foi possível perceber que os estudantes se 

mostraram muito motivados em aprender utilizando o OA. A maioria dos alunos 

conseguiu acertar questões sobre classes gramaticais e funções das palavras. 

Entretanto, grande parte dos estudantes não obteve uma boa pontuação em questões 

que envolviam análise morfossintática. Os autores do experimento concluíram que 

uma nova abordagem com questões mais objetivas e mensuráveis são necessárias 

para melhor avaliar a sua potencialidade. A tela principal do OA pode ser visualizada 

na Figura 2. 

O Objeto de Aprendizagem Análise Morfológica e Sintática pode ser jogado 

por dois usuários simultaneamente. Para iniciar, os jogadores preenchem um campo 

com seus nomes e clicam em um botão para iniciar o jogo, embaralhando as cartas. 

Cada carta representa uma questão que deve ser respondida pelos usuários no menor 

tempo possível. As perguntas são de múltipla escolha e, para responder, o jogador 

precisa clicar na resposta que julga correta. O jogador pode, ainda, pular uma 

pergunta ou pedir ajuda. 
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Figura 2: Tela principal do Objeto de Aprendizagem. 

 

Fonte: Barbosa et al. (2008). 

3.2 Jogo Educativo de Apoio ao Processo de Alfabetização Infantil 

O jogo educativo Digita tem como objetivo estimular a criança no processo 

de alfabetização. Utiliza-se como metodologia de gestão de projetos o modelo em 

espiral. An et al. (2013) desenvolveram o software, que possui dois níveis (fácil e 

avançado) e várias fases, nas quais o jogador deve identificar e escolher objetos que 

melhor se encaixam em cada contexto (Figura 3), além de ordenar sílabas de 

palavras. O jogo, desenvolvido para a plataforma .Net, utiliza a linguagem C# e o 

banco de dados PostgreSQL.  

Para realizar a validação, um especialista da área de educação foi 

convidado a avaliar o jogo, respondendo um questionário com questões que abordam 

os requisitos de usabilidade e os requisitos pedagógicos do software. A avaliação do 

especialista revelou que o objetivo do software - colaborar com a alfabetização - é 

muito complexo, e que a medição do tempo no nível difícil poderia aumentar o grau 

de dificuldade e as possibilidades de interação. Como trabalhos futuros, os autores 

preveem a implementação de novas funcionalidades, melhoria nos feedbacks para o 

usuário, geração de relatórios para melhorar a análise do desempenho dos usuários, 

além da validação por meio de testes com grupos de crianças. 
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Figura 3: Cenário do jogo Digita. 

 

Fonte: An et al. (2013). 

3.3 Jogo Ortográfico Educacional 

Paschoal et al. (2014) desenvolveram um jogo educativo que tem como 

tema a reforma ortográfica estabelecida pela Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). O jogo, cujo nome é Jogo Ortográfico Educacional (JOE), 

possibilita ao jogador se atualizar em relação às regras do novo acordo ortográfico da 

língua portuguesa. Foram escolhidas as regras de acentuação e uso do hífen para 

serem o foco da aplicação, por se entender que são as que mais provocam dúvidas 

nos falantes da língua.  

Para implementar o software, foi escolhida a arquitetura MVC, na qual as 

regras e entidades são representadas pelos Models, as telas visualizadas pelos 

usuários são representadas pelas Views e a intermediação entre os Models e as Views 

é feita pelo Controller. A plataforma móvel foi escolhida, e, como ferramenta de 

desenvolvimento, foi utilizada a Android Studio. Para Paschoal et al. (2014), o software 

foi implementado com sucesso, e a próxima etapa é realizar testes com alunos de 

ensino médio-técnico e de graduação para atestar a eficácia do jogo. Na Figura 4 é 

exibido o protótipo das telas do JOE. 

O jogo JOE foi desenvolvido para ser jogado da seguinte maneira: há dois 

modos, “Treino” e “Jogo”, que o usuário escolhe ao iniciar o aplicativo. No modo 

Treino, a cada palavra que o usuário digita, mensagens são exibidas, informando se 

aquele termo está correto ou não. No modo Jogo, há um contador regressivo, que 

determina o tempo para que o jogador digite cada palavra, adicionando desafio ao 

jogo. 
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Figura 4: Protótipo de telas do JOE. 

Fonte: Paschoal et al. (2014). 

No Quadro 5 encontra-se um resumo comparativo entre as características 

de cada software educacional supracitado e o jogo Novel. 

Quadro 5: Características dos Softwares Educacionais. 

Fonte: Próprio autor. 

3.4 Outros Trabalhos 

Outros jogos foram tidos como correlatos por apresentarem características 

como utilização de metodologia de gerenciamento de projetos de software, utilização 

de ferramentas de desenvolvimento de jogos e validação dos resultados por meio de 

entrevistas com os usuários. 

Características 

OA Análise 

Morfológica e 

Sintática 

(BARBOSA et al., 

2008) 

Digita 

(AN et 

al.,2013) 

JOE 

(PASCHOAL et 

al.,2014) 

Novel 

Validado com usuários Sim Sim Não Sim 

Disponibilizado na 

Internet 
Sim Não Sim Sim 

Plataforma Web Web Móvel Web 

Utiliza padrões de 

projeto 
Não informado 

Não 

informado 
MVC MVC 

Linguagem de 

programação utilizada 
Não informado C# Java PHP 

Banco de dados 

utilizado 
Não informado PostgreSQL SQLite MariaDB 

Explicação do 

embasamento teórico 

do jogo 

Possui Não possui Possui Possui 
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Lima e Santos (2014) desenvolveram um jogo educativo, cujo objetivo é 

apioar o ensino da genética mendeliana. O público alvo são estudantes do primeiro 

ano do ensino médio e professores de biologia de escolas públicas da cidade de 

Garanhuns - PE. Para o gerenciamento do projeto, foi utilizada a metodologia ágil 

Scrum e a ferramenta de desenvolvimento escolhida para o jogo foi a Game Maker 

Studio, utilizando a plataforma Windows. Segundo os autores, as próximas etapas do 

trabalho incluem a validação do jogo, realizando experimentos em turmas do ensino 

médio, a implementação de novas funcionalidades, e a portabilidade para plataformas 

móveis. 

Nishida et al. (2014) desenvolveram um jogo educacional, denominado O 

Mistério de Iluminária, que aborda o tema "consumo de energia elétrica", e tem como 

alvo o público infantil. Utilizando a metodologia Intera, a equipe de quatro pessoas 

executou o projeto seguindo as etapas de gestão do projeto, contextualização, 

requisitos, arquitetura, desenvolvimento, testes, disponibilização, ambiente e padrões, 

e avaliação. Os autores destacaram a importância da metodologia Intera para o bom 

andamento do projeto, e enumeraram como resultados uma síntese de jogos sobre o 

consumo de energia e o desenvolvimento de um jogo que pode ser utilizado por 

professores na educação ambiental. Como trabalhos futuros, Nishida et al. (2014) 

preveem a avaliação por professores e alunos, além da portabilidade para dispositivos 

móveis. 

Azzolini, Assis e Pontarolo (2014) desenvolveram um jogo que aborda o 

tema educação de condutores no trânsito urbano. O software, denominado CidTrans, 

foi desenvolvido utilizando as ferramentas de modelagem Unity 3D, Blender e 

SketchUp. Para realizar a validação do jogo, foram realizados dois testes com os 

participantes da pesquisa: um antes e outro depois do contato com o software. O 

resultado desta pesquisa mostrou que a taxa de erro depois da utilização do jogo 

diminuiu de 66,67% para 16,67%, mostrando que o software é eficaz. Os autores 

preveem como trabalhos futuros a inserção de mapas 2D para orientar o jogador 

durante o percurso do jogo. 

O jogo Tabuada Legal, proposto por Cardoso, Giraldello e Batista (2013), 

tem como objetivo auxiliar no aprendizado da multiplicação de números naturais por 

estudantes do ensino fundamental, a fim de que eles sejam capazes de encontrar 

novos resultados para as multiplicações a partir de valores já conhecidos. Os 



Capítulo 3 - Trabalhos Correlatos         35 

 

 

desenvolvedores utilizaram a linguagem Java e a IDE Netbeans para implementar o 

código, além da ferramenta Gimp para edição e manipulação das imagens do cenário. 

Para realizar a avaliação do jogo, foi utilizada a metodologia RETAIN, a partir da qual  

foram elaborados três questionários.  

O primeiro questionário foi aplicado a professores em formação, e os outros 

dois foram aplicados a alunos do segundo ciclo do ensino fundamental. A partir do 

resultado do Questionário 1, o qual foi aplicado aos professores em formação, foi 

possível verificar que "há uma defasagem em relação ao conhecimento sobre 

operações básicas e sua importância para a aquisição de novos conteúdos 

matemáticos" (CARDOSO; GIRALDELLO; BATISTA, 2013, p. 382). O Questionário 2 

revelou que as turmas do sexto ano tendem a agir de forma indiferente em relação à 

matemática, enquanto as turmas do nono ano apresentam aversão à matéria. O 

Questionário 3 revelou que, após a utilização do software, a opinião dos estudantes 

em relação à matemática e à tabuada passou de indiferente para bom relacionamento. 

Constatou-se também que os alunos apresentaram resultados favoráveis nas 

questões relacionadas ao entendimento das regras e interesse pelo jogo, sendo que 

100% afirmaram que jogariam novamente. 
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4 NOVEL 

O Novel1 é um software que visa auxiliar os estudantes do ensino médio na 

aprendizagem e estudo das regras ortográficas. Para o seu desenvolvimento, optou-

se pela plataforma web, para que a sua disponibilização e utilização fosse facilitada. 

O software é composto por 03 (três) níveis, nos quais são apresentadas questões 

sobre regras ortográficas para os jogadores. O primeiro nível, denominado “Palavra”, 

apresenta ao jogador um conjunto de palavras incompletas, com lacunas que devem 

ser preenchidas com as letras corretas. O segundo nível, de nome “Texto”, exibe 

textos com palavras incompletas, para que o jogador preencha corretamente. Já o 

terceiro nível, “Teste”, é composto por conjuntos de questões de múltipla escolha, nas 

quais o jogador deve marcar as alternativas corretas. O objetivo do jogo é passar por 

todos os níveis, conseguindo a máxima pontuação possível para visualizar a história 

que conta as aventuras dos personagens durante o jogo e, principalmente, aprender 

sobre as regras ortográficas. 

A seguir são explicados todos os detalhes do Novel. Na Seção 4.1 definiu-

se os níveis, mostrando as particularidades de cada um. Em seguida, é apresentado, 

na Seção 4.2, um elemento muito importante para o jogo, chamado grafema. Depois, 

na Seção 4.3, a história do jogo é apresentada, com seus personagens e uma sinopse 

do enredo. Logo após, na Seção 4.4, é apresentado o sistema de pontuação e 

recompensas adotado no jogo. Nas seções subsequentes, são explicados o processo 

de desenvolvimento do jogo, respectivamente, sobre a modelagem (Seção 4.5), a 

implementação (Seção 4.6) e os testes realizados (Seção 4.7).  

4.1 Níveis 

O jogo é constituído por três níveis: Palavra, Texto e Teste. Cada nível 

possui 08 (oito) fases, pelas quais o jogador precisa passar para finalizar o nível. Nas 

fases do nível Palavra, o jogador encontra uma série de 05 (cinco) palavras 

incompletas, com campos para serem preenchidos com as partes faltantes. Para 

auxiliar o usuário, as palavras são acompanhadas de sua definição, como pode ser 

visto na Figura 5. O objetivo destas fases é acertar o maior número possível de 

palavras. 

                                                 
1 Disponível em: http://novel.conquista.ifba.edu.br/ 

http://novel.conquista.ifba.edu.br/
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Figura 5: Fase do nível Palavra. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Em cada fase do nível Texto, o jogador encontra um texto, no qual existem 

dez palavras incompletas (Figura 6), assim como no nível Palavra. A diferença é que, 

neste nível, as palavras estão inseridas em um contexto, e o jogador deve estar mais 

atento para ocorrência de homônimos e parônimos2. Estes elementos fazem com que 

o nível Texto tenha dificuldade mais elevada do que o nível anterior. Novamente, o 

objetivo das fases deste nível é acertar o maior número de palavras possível. 

Figura 6: Fase do nível Texto. 

 

Fonte: Próprio autor. 

As fases do nível Teste são formadas por um número k questões de 

múltipla escolha, nas quais o jogador deve se atentar na escolha da alternativa correta, 

de acordo com o enunciado da questão, como exibido na Figura 7. O número de 

                                                 
2 Homônimos são palavras que possuem grafia igual e pronuncia igual, mas significados diferentes, como banco 

(assento) e banco (instituição financeira). Parônimos são palavras com grafia parecida, mas com significados 

diferentes, como arrear (colocar arreios) e arriar (abaixar). 
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questões depende da quantidade de grafemas de cada fase, sendo que, para cada 

grafema, 02 (duas) questões são exibidas. Desta maneira, as fases do nível Teste 

possuem 2g questões, em que g é o número de grafemas. Este nível simula situações 

de provas, vestibulares e concursos, cujos enunciados e alternativas podem confundir 

o estudante que não está preparado ou que não lê com atenção. Neste nível, o 

objetivo é acertar o máximo possível de questões de múltipla escolha. No Quadro 6 

encontra-se um resumo das características dos três níveis. 

Figura 7: Fase do nível Teste. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 6: Características dos Níveis. 

Nível 
Quantidade de 

Questões 

Tipo de 

Questão 
Característica 

Palavra 5 
Palavra 

incompleta 
Fases que explicam as regras ortográficas 

Texto 10 
Palavra 

incompleta 

Maior grau de dificuldade gerada pela utilização 

das palavras em diferentes contextos 

Teste 4 a 16 
Múltipla 

escolha 

Simulação de situações da vida real, como provas 

de vestibulares e concursos 

Fonte: Próprio autor. 

4.2 Grafemas 

O elemento central do jogo é o Grafema, pois todos os níveis e fases estão 

relacionados a ele. No Novel cada grafema é representado pelas letras cuja pronúncia 

se assemelha a um determinado som, como o fonema //, que no software é 

representado pelo conjunto de letras ch e x. Os níveis se relacionam com os grafemas 

de forma que cada Palavra possui apenas um grafema; cada Texto possui um número 

n de grafemas e cada Teste possui um número k de grafemas. Isso faz com que cada 

nível se torne mais difícil, pois o jogador deverá se lembrar de mais regras a cada 
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fase. O software é composto por um conjunto de 08 (oito) grupos de grafemas, que 

são a base para a construção das questões de todos os níveis do jogo. Os grupos de 

grafemas escolhidos para compor a base de dados estão listados no Quadro 7. 

Quadro 7: Grupo e grafema da base de dados do Novel. 

Grupo Grafema 

1 g j 

2 ch x 

3 s x z 

4 c ç s ss sc sç xc 

5 m n 

6 r rr 

7 i e 

8 o u l 

Fonte: Próprio autor. 

Cada fase do nível palavra representa um grafema, e nelas são 

apresentadas as regras ortográficas, as exceções, os homônimos e parônimos 

relacionados ao grafema. Este nível inicial é responsável por apresentar as regras ao 

jogador, que pode utilizá-las como consulta para responder às questões. Os níveis 

Texto e Teste não permitem ao jogador visualizar as regras, uma vez que testam a 

habilidade dele em aplicar os conhecimentos adquiridos no nível anterior. 

As fases do nível Texto são formadas por um bloco contendo 02 (dois) ou 

mais grupos de grafema. No nível Teste, cada fase é composta por questões 

envolvendo os mesmos blocos escolhidos para o nível Texto. O número de questões 

em cada fase do nível Teste aumenta à medida que o jogador avança no jogo. Os 

blocos escolhidos para os níveis Texto e Teste estão listados no Quadro 8. 

Quadro 8: Blocos e os grupos correspondentes dos níveis Texto e Teste. 

Bloco Grupo de grafemas 

A 1 e 2 

B 3 e 4 

C 5 e 6 

D 7 e 8 

E 1, 3, 5 e 7 

F 2, 4, 6 e 8 

G 1 a 8 

H 1 a 8 

Fonte: Próprio autor. 
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4.3 História 

A história do Novel (Figura 8) é contada através de cenas exibidas ao 

jogador na forma de história em quadrinhos produzidas com o auxílio da ferramenta 

Pixton3. Foi escrita uma narrativa (Apêndice A – História do Novel) no formato de 

história em quadrinhos, que relata as aventuras de 04 (quatro) estudantes que vivem 

na Vila dos Vocábulos, onde todos os jovens sonham em se tornar Mestres da 

Gramática, título que, no enredo do jogo, é dado aos guerreiros que dominam a arte 

da Ortografia.  

Figura 8: História em quadrinhos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

O treinamento é realizado na Academia de Novéis (Novel, sinônimo de 

aprendiz, é como são chamados cada um dos alunos da academia) e é ministrado 

pelo Mestre Exímio que, segundo a história, é o mais poderoso Mestre da Gramática. 

Alguns dos elementos da narrativa são descritos no Quadro 9. 

Quadro 9: Elementos da narrativa do Novel. 

Elemento Descrição 

Protagonistas 
Mestre Exímio, Personagem escolhido pelo jogador (Clarice, Cecília, 

Veríssimo e Graciliano) 

Antagonistas Moncoso e seus capangas 

Espaços 
Vila dos Vocábulos, Covil do Moncoso, Biblioteca dos Substantivos, 

Academia dos Novéis 

Tempo Indeterminado 

Fonte: Próprio autor. 

Ao realizar o cadastro, o jogador é convidado a escolher um entre 04 

(quatro) personagens: Cecília, Clarice, Veríssimo e Graciliano. Assim, a história se 

desenvolve ao redor do grupo de Novéis e, em determinados momentos, tem como 

                                                 
3 https://www.pixton.com 
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protagonista o personagem escolhido pelo jogador. As circunstâncias em que o 

jogador se torna protagonista da narrativa são provocadas pelo aparecimento do vilão 

Moncoso, que deseja eliminar o Mestre Exímio, tomar para si a Academia de Novéis 

e se tornar o mais poderoso Mestre da Gramática. 

À medida que o jogador acerta as questões, as cenas da história vão sendo 

exibidas, dando continuidade à narrativa. Dessa forma, para que se descubra o fim da 

história, é necessário passar por todas as fases do jogo, acertando o máximo de 

questões possível. O intuito é que o jogador sinta-se motivado pela história e continue 

jogando.  

4.4 Sistema de Pontuação e Recompensas 

As fases do Novel são identificadas como rodadas, e cada rodada possui 

uma pontuação máxima diferente dependendo do nível que o jogador esteja jogando. 

As rodadas do nível Palavra valem todas 50 pontos, sendo que cada palavra acertada 

vale 10 pontos. Na Figura 9 é exibido o gabarito de uma fase do nível Palavra, com a 

pontuação obtida pelo jogador. As rodadas do nível Texto valem 200 pontos, nas quais 

cada palavra acertada vale 20 pontos. As rodadas do nível Teste variam sua 

pontuação de acordo com o número de grafemas que o bloco possui. Cada questão 

de múltipla escolha correta vale 30 pontos. Um resumo da pontuação por nível se 

encontra no Quadro 10. A título de exemplo, rodadas do nível Teste que possuem 02 

(dois) grafemas apresentam 04 (quatro) questões de múltipla escolha, o que 

possibilita ao jogador uma pontuação máxima de 120 pontos.  

Figura 9: Gabarito de uma fase do nível Palavra. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 10: Pontuação por tipo da rodada. 

Tipo da rodada Número de questões 
Pontuação por 

acerto 
Pontuação máxima 

Palavra 5 10 50 

Texto 10 20 200 

Teste 4 a 16 30 120 a 480 

Fonte: Próprio autor. 

Quando o usuário joga uma nova rodada e obtém pontuação maior que 

60%, este consegue subir seu nível. Todos os jogadores iniciam no Nível 1 e sobem 

de nível no decorrer do jogo. O nível do jogador serve para o sistema identificar qual 

a cena da história deve ser exibida em um determinado momento. Cada vez que o 

jogador atinge um nível que desabilita uma cena, esta é exibida na tela.  

Ao terminar a rodada, os pontos são somados à experiência do jogador. 

Esta experiência é uma forma do usuário medir seu desempenho ao longo do jogo, 

além de servir como critério para determinar as Conquistas do usuário. Ao acumular 

experiência, o jogador recebe medalhas por suas conquistas. Na Figura 10 é possível 

visualizar um exemplo de medalha. Cada conquista representa um elemento do 

estudo da gramática, como “sujeito” e “verbo”, e tem como objetivo fazer com que o 

jogador aumente, cada vez mais, sua experiência para conseguir ganhar todas as 

medalhas que, ao todo, são vinte.  

Figura 10: Exemplo de Medalha. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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No Quadro 11 são exibidas as conquistas e a experiência necessária para 

que o jogador conquiste as medalhas. 

Quadro 11: Conquistas x Experiência necessária. 

# Conquista 
Experiência 

Necessária 

1 Entrou para a Academia de Novéis 0 

2 Encontrou o pergaminho dos Substantivos 100 

3 Dominou a técnica de detecção de Artigos 200 

4 Encontrou o vale dos Numerais 400 

5 Chegou ao reino Pronominal 600 

6 Dominou a técnica da força Verbal 1200 

7 Aprendeu os golpes Adverbiais 1800 

8 Encontrou o Magnífico Livro das Interjeições 2100 

9 Aprendeu os ensinamentos antigos das Conjunções 2300 

10 Dominou as técnicas de defesa das Preposições 2500 

11 Dominou as técnicas da Análise Morfológica 2800 

12 Aprendeu a técnica de detecção de Sujeitos 3100 

13 Terminou a leitura do Livro dos Predicados 3500 

14 Chegou ao Reino Vocativo 3800 

15 Aprendeu a técnica de movimentação do Aposto 4100 

16 Encontrou o Complemento Nominal 4500 

17 Dominou a arte do Complemento Verbal 4800 

18 Adquiriu a força do Adjunto Adnominal 5000 

19 Aprendeu a técnica do Adjunto Adverbial 5200 

20 Dominou as técnicas da Análise Sintática 5500 

Fonte: Próprio autor. 

Ao alcançar determinada experiência, é exibida ao jogador uma rodada 

Bônus composta por um caça-palavras, no qual deverão ser encontradas 05 (cinco) 

palavras antes que o cronômetro regressivo zere (Figura 11). O jogador precisa clicar 

nas letras que formam uma palavra para destacá-la, por exemplo, a palavra 

“assoberbar”, na Figura 11, está selecionada, pois o usuário clicou nas suas letras, 

destacando-as. Cada palavra encontrada resulta em 50 pontos para o jogador. 

Durante o jogo devem aparecer 05 (cinco) fases bônus, de acordo com a experiência 

obtida pelo jogador. As experiências necessárias para que os bônus apareçam para 

o jogador são 200, 650, 1700, 2750 e 3480. Esses valores foram escolhidos de 

maneira que o bônus seja exibido a cada quatro fases, supondo que o usuário jogue 

cada fase apenas uma vez e obtenha a pontuação máxima em todas as rodadas. 
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Figura 11: Fase Bônus. 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.5 Modelagem 

4.5.1 Requisitos Funcionais 

Requisitos funcionais “são declarações de funções que o sistema deve 

fornecer, como sistema deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar 

em determinadas situações” (SOMMERVILLE, 2004, p. 83). Esta subSeção contém 

os requisitos funcionais (RF) do sistema, bem como a descrição de suas 

complexidades e prioridades. Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram 

estabelecidas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”. 

 RF01 – Cadastrar Jogador: O sistema deve ser capaz de realizar o 

cadastro de novos jogadores. Esse cadastro deve ser feito utilizando 

o nome, email, login, senha e avatar; 

 RF02 – Buscar Jogador: O sistema deve conseguir realizar a busca 

dos dados dos jogadores. A busca servirá para o jogador editar seus 

dados e para gerar a visualização das estatísticas; 

 RF03 – Editar Jogador: O Novel deve permitir ao jogador a edição 

de seu cadastro no sistema; 
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 RF04 – Mostrar Estatísticas: O sistema deve permitir ao jogador 

visualizar estatísticas de jogo, como tempo total jogado, tempo gasto 

em cada grafema, pontuação por grafema e conquistas alcançadas; 

 RF05 – Escolher Nível: O Novel deve permitir que o jogador escolha 

o nível (Palavra, Texto e Teste) que quer jogar; 

 RF06 – Escolher Fase do nível Palavra: O sistema deve possibilitar 

ao jogador escolher qualquer fase do nível Palavra que deseja jogar; 

 RF07 – Verificar aptidão do jogador para jogar fases do nível Texto 

e Teste: O sistema deve ser capaz de verificar se o jogador está apto 

para jogar as fases do nível Texto e Teste, de acordo com as fases 

jogadas do nível Palavra; 

 RF08 – Gerar questões aleatoriamente: O Novel deve ser capaz de 

buscar questões aleatórias no banco de dados, de acordo com os 

grafemas relacionados com cada fase; 

 RF09 – Comparar respostas do jogador com gabarito das questões: 

O sistema deve ser capaz de verificar se as respostas do jogador 

estão corretas, comparando-as com o gabarito das questões; 

 RF10 – Calcular pontuação da rodada: O sistema deve ser capaz de 

calcular a pontuação obtida pelo jogador em uma rodada. Para isso, 

deve multiplicar o número de questões corretas pelo fator 

multiplicador de cada nível (10 para Palavra, 20 para Texto e 30 para 

Teste); 

 RF11 – Encontrar grafemas jogados: o Novel deve conseguir 

determinar quais foram os Grafemas jogados, para que seja possível 

determinar o nível do jogador; 

 RF12 - Subir nível do jogador: O sistema deve subir o nível do 

jogador, quando ele conseguir pontuação maior ou igual a 60% da 

pontuação possível em uma fase; 

 RF13 – Subir experiência: O sistema deve subir a experiência do 

jogador, somando à experiência atual a pontuação obtida na fase; 

 RF14 – Mostrar história: O Novel deve exibir a cena do jogo que está 

relacionada ao nível do jogador; 
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 RF15 – Mostrar Conquista: O sistema deve atribuir ao jogador uma 

conquista e exibir a imagem relacionada à experiência do jogador, 

cada vez que ele atingir a quantidade de pontos previamente 

estabelecida. 

 RF16 – Mostrar Bônus: O sistema deve verificar a experiência do 

jogador e exibir a fase Bônus cada vez que ele atingir a quantidade 

de pontos previamente estabelecida. 

No Quadro 12 encontra-se a relação de complexidade e prioridade para 

cada requisito funcional. 

Quadro 12: Grau de complexidade e prioridade dos requisitos funcionais. 

Requisito Funcional Complexidade Prioridade 

RF01 Baixa Essencial 

RF02 Baixa Importante 

RF03 Baixa Desejável 

RF04 Média Importante 

RF05 Baixa Importante 

RF06 Baixa Importante 

RF07 Alta Essencial 

RF08 Alta Importante 

RF09 Baixa Essencial 

RF10 Média Essencial 

RF11 Alta Essencial 

RF12 Média Importante 

RF13 Baixa Importante 

RF14 Média Importante 

RF15 Baixa Desejável 

RF16 Média Desejável 

Fonte: Próprio autor. 

4.5.2 Requisitos Não-Funcionais 

Requisitos não-funcionais “são restrições sobre os serviçoes ou as funções  

oferecidos pelo sistema” (SOMMERVILLE, 2004, p. 83). Esta subSeção apresenta os 

requisitos que restringem a utilização do sistema e seu desenvolvimento. 

 RN1 – O Novel deve utilizar um Banco de Dados Open Source, por 

ser gratuito, possuir código aberto, atender as necessidades do 

projeto e estar livre para uso sem restrições no projeto; 

 RN2 – O sistema deve ser fácil de utilizar, de forma que o jogador 

consiga entender todas as suas funcionalidades em um treinamento 

de até 05 (cinco) minutos; 
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 RN3 – O sistema deve ser capaz de efetuar buscas em menos de 

30 (trinta) segundos; 

 RN4 – O Novel deve ser capaz de inserir novos dados no Banco de 

Dados a cada 01 (um) minuto. 

4.5.3 Casos de Uso 

Casos de uso são representações textuais das funcionalidades de um 

sistema. Sua função é descrever de maneira sucinta a forma geral de como o sistema 

deve funcionar, facilitando o trabalho da equipe de desenvolvimento (GUEDES, 2011). 

Esta subSeção apresenta o diagrama de casos de uso do Novel (Figura 12).  

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Um resumo dos fluxos básicos e alternativos do Novel são descritos no 

Quadro 13. A descrição completa dos fluxos encontra-se no Apêndice B – Descrição 

dos Casos de Uso. 

Quadro 13: Resumo dos fluxos básicos do Novel. 

Caso de Uso Descrição 

UC-01 – 

Cadastrar jogador 

Quando um usuário deseja realizar seu cadastro, deve clicar em “Jogar”, 

escolher a opção “Não tenho cadastro”, preencher os campos do 

formulário e clicar em “Cadastrar”. O sistema verifica se os requisitos 

foram atendidos e realiza o cadastro. 
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UC-02 – 

Autenticar 

jogador 

Quando um jogador deseja jogar, este precisa clicar em “Jogar”, 

preencher os campos com login e senha. O sistema verifica se os dados 

estão corretos e realiza o login. 

UC-03 – Editar 

cadastro do 

jogador 

Quando um jogador deseja alterar seus dados no sistema, deve clicar em 

“Meus dados”, escolher a opção “Habilitar edição”, preencher o 

formulário com os dados corretos e clicar em “Editar”. O sistema 

verifica se os dados estão corretos, atualiza o cadastro do jogador e 

retorna uma mensagem confirmando a edição. 

UC-04 – 

Responder 

Palavra 

Se o jogador desejar jogar o nível Palavra, ele deve clicar em “Palavra”, 

no menu principal. O jogador deve clicar na fase desejada. Então, o 

sistema escolhe aleatoriamente 05 (cinco) questões e exibe ao jogador, 

que deve preencher os campos e clicar em “Responder”. 

UC-05 – 

Responder Texto 

Se o jogador deseja jogar o nível Texto, ele deve clicar em “Texto”, no 

menu principal, e depois clicar na fase desejada. Então, o sistema verifica 

se o jogador está apto a jogar (se o jogador já jogou os grafemas 

necessários no nível Palavra) e, em caso positivo, sorteia um texto e 

exibe na tela. O jogador preenche os campos e clica em “Responder”.  

UC-06 – 

Responder Teste 

Se o jogador deseja jogar o nível Teste, ele deve clicar em “Teste” no 

menu principal, e depois clicar na fase escolhida. Então o sistema 

verifica se o jogador está apto a jogar (se o jogador já jogou os grafemas 

necessários no nível Palavra) e, em caso positivo, sorteia os testes e exibe 

na tela. O jogador deve escolher as opções corretas e clicar em 

“Responder”. 

UC-07 - Jogar 

Bônus 

Cada vez que o jogador atinge determinada pontuação, o sistema busca 

no banco de dados a fase bônus correspondente e exibe na tela. O jogador 

deve encontrar as palavras escondidas no caça-palavras e clicar em 

“Responder”. 

UC-08 – Alterar 

experiência e 

nível do jogador 

Quando o jogador responde alguma fase ou bônus, o sistema recebe as 

respostas do jogador e as compara com o gabarito correspondente. 

Assim, o sistema contabiliza as respostas corretas e multiplica pelo fator 

multiplicador de cada nível. Em seguida, o Novel atualiza no banco de 

dados a experiência do jogador e verifica se a quantidade de acertos é 

suficiente para que o jogador passe para o próximo nível. Caso o 

resultado seja positivo, o nível do jogador é atualizado no banco de 

dados. 

UC-09 – Ganhar 

Conquista 

Quando o jogador encerra uma rodada, o sistema verifica se a 

experiência do jogador é suficiente, para que ele obtenha uma nova 

conquista. Em caso positivo, a medalha referente à conquista alcançada 

é exibida. 

UC-10 – 

Visualizar 

História 

Quando o jogador abre o Menu Palavra, Menu Texto ou Menu Teste, o 

sistema verifica o nível atual do jogador e busca no banco de dados a 

cena referente ao nível. O Novel exibe um carrossel de imagens4 com a 

história do jogo. O usuário clica nas setas para navegar entre as imagens 

da história. 

UC-11 – 

Visualizar 

Estatísticas 

Para o jogador visualizar suas estatísticas de jogo, ele deve clicar em 

“Meus pontos”. O sistema verifica no banco de dados a pontuação e o 

                                                 
4Estrutura na qual várias imagens são exibidas, sendo trocadas em intervalos de tempo predefinidos, ou por meio 

de controles que o usuário utiliza para navegar entre as figuras. 
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tempo de jogo do jogador por grafema e por nível, exibindo estas 

informações em gráficos. 

Fonte: Próprio autor. 

4.5.4 Arquitetura 

O Novel foi desenvolvido utilizando o padrão arquitetural Model-View-

Controller, no qual é possível dividir o código em camadas, o que torna sua 

compreensão e manutenção mais simplificadas. A camada Model contém as classes 

que compõem a lógica do jogo, como as relações entre jogador/questões, 

rodada/questões, rodada/jogador, jogador/história, e jogador/conquistas. As classes 

da camada Model são ModelTexto, ModelJogador, ModelHistoria, ModelTeste e 

ModelPalavra,responsáveis por realizar a comunicação com o Banco de Dados, 

inserindo, atualizando e recuperando os dados do jogador, das questões e das 

rodadas durante o jogo. Na Figura 13 é exibida uma versão resumida da camada 

Model, sem seus atributos e métodos, a fim de facilitar sua visualização. 

Figura 13: Camada Model resumida (sem atributos e sem métodos). 

Fonte: Próprio autor. 

A camada Controller contém as classes que realizam a troca de dados 

entre os Models e as Views. Na Figura 14 pode-se visualizar uma versão resumida da 

camada Controller, cujo intuito de preparar os dados, direcioná-los para as classes 

corretas, e fazer a chamada dos seus respectivos módulos. As classes da camada 

Controller são: (i) Palavra, responsável pela troca de informações entre as Views do 

nível Palavra e a classe ModelPalavra, (ii) Texto, responsável pelo encaminhamento 

de dados entre as Views do nível Texto e a classe ModelTexto, (iii) Teste, responsável 

pela troca de dados entre as Views do nível Teste e a classe ModelTeste, e (iv) 

Principal, responsável pelo encaminhamento de dados entre as demais views e as 

classes ModelJogador e ModelHistoria. 
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Figura 14: Camada Controller resumida (sem atributos e sem métodos). 

 

Fonte: Próprio autor. 

Compondo a camada Views (Figura 15), há as telas que são visualizadas 

pelos usuários. Essas páginas recebem os dados da camada Controller e os exibem 

aos jogadores, e também são responsáveis por receber as entradas e repassá-las à 

camada Controller. As telas da camada View são menu-palavra, jogar-palavra, menu-

texto, jogar-texto, menu-teste, jogar-teste, index, header, menu, navbar, footer, minha-

conta e meus-pontos. 

Figura 15: Camada Views resumida (sem atributos e sem métodos). 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O diagrama de classes5 completo pode ser visualizado no Apêndice C – 

Diagrama de Classes do Novel. 

4.5.5 Banco de Dados 

Para a implementação do banco de dados do software, foi escolhido o 

SGBD MariaDB6, por se tratar de uma ferramenta open source, robusta e escalável. 

Antes da criação do banco, era necessário realizar a modelagem dele, para que todos 

os requisitos pudessem ser atendidos. A elaboração dos diagramas do banco de 

dados do Novel demandou uma boa parte do tempo do projeto, uma vez que era 

necessário definir uma entidade central com a qual todas as outras teriam relações. A 

primeira etapa foi identificar os requisitos, para conseguir enumerar as entidades e 

seus atributos. Feito isso, foi preciso identificar as relações entre as entidades. Para 

tanto, foi necessário conhecer quais as principais buscas deveriam ser realizadas pelo 

sistema, questionamento respondido pelos requisitos funcionais do sistema. A seguir, 

são enumeradas as entidades e seus atributos: 

 Para o Jogador, precisa-se armazenar nome, email, login, e senha, 

e ainda um avatar, que o identifica no jogo. Além disso, guarda-se o 

tempo total de jogo, o nível, que representa o número de fases pelas 

quais o jogador passou, e a experiência do jogador, que é o 

somatório de pontos obtidos durante as rodadas; 

 Para o Grafema, é necessário armazenar um código identificador, o 

tipo do grafema, e o número de imagens, denominado de quadros, 

que serão exibidos contendo as regras e exceções relacionadas ao 

grafema; 

 As Rodadas possuem relação com um ou mais grafemas, 

dependendo do nível que o jogador esteja jogando e tem como 

atributos o código identificador, o tipo da rodada, que pode ser 

palavra, texto ou teste, a duração da rodada e a pontuação obtida 

pelo jogador na rodada; 

 Para a Palavra, é necessário armazenar o código identificador, o 

enunciado, que é uma descrição do que a palavra representa, a 

palavra incompleta, com um underline no lugar da letra que deve ser 

                                                 
5 O diagrama foi desenvolvido com o auxílio do software Astah: http://astah.net/ 
6 https://mariadb.org/ 
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preenchida pelo jogador, a palavra completa, que é exibida ao 

jogador no final da rodada, a letra-gabarito, que representa a 

resposta correta e será comparada com a letra preenchida pelo 

jogador, a justificativa, que é exibida ao jogador no final da rodada e 

uma imagem, que serve para ilustrar o enunciado; 

 Para o Texto, é necessário armazenar o código identificador do 

texto, texto-incompleto, um texto no qual algumas palavras possuem 

uma lacuna que deve ser preenchida pelo jogador; 

 Cada texto possui um Gabarito, com as respostas de cada palavra 

incompleta. Precisa-se guardar do gabarito a posição da palavra no 

texto (1, 2, 3) e a letra-gabarito que representa a resposta correta; 

 Para o Teste, é necessário armazenar o código que o identifica, o 

enunciado da questão de múltipla escolha e o gabarito da questão; 

 Cada teste possui um número n de Alternativas que devem ser 

exibidas em ordem aleatórea para o jogador. Das alternativas, 

guarda-se o código da alternativa, e a alternativa que será exibida; 

 Para que o sistema consiga construir as fases do nível Teste, é 

necessário saber qual o grupo de grafemas está relacionado com 

cada fase. Por isso, deve existir uma tabela GrupoTeste com a 

relação de Grafemas de cada fase. Um GrupoTeste possui um 

código identificador e os tipos de grafemas do grupo; 

 Para o Bônus, é necessário armazenar o código que o identifica, o 

texto, que é uma string com as letras nas posições em que 

aparecerão na tela e a experiência necessária, para que o jogador 

esteja apto a jogar o bônus; 

 As palavras que formam o caça palavras (PalavraBonus) possuem 

código identificador, a palavra que será exibida ao final da rodada e 

as posições inicial e final que a palavra ocupa na string texto do 

bônus; 

 A história do jogo é contada por meio de cenas. Uma Cena possui 

um código que a identifica, o nome da cena, o número de quadros 

que a compõe e o nível necessário para que o jogador desbloqueie 

a cena;  
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 As conquistas se relacionam com o jogador de forma que um jogador 

pode ter n conquistas e uma conquista pode estar relacionada a 

vários jogadores. Para a Conquista devem ser armazenados o 

código identificador, o nome da conquista e a experiência necessária 

para desbloqueá-la; 

 Deseja-se que, no futuro, o Novel possa ser atualizado, com funções 

administrativas. Por isso, foi criada uma entidade Administrador, que 

possui como atributos um código identificador, nome, email, login e 

senha. 

No Quadro 14 é exibido um resumo das entidades do Novel e seus 

respectivos atributos. 

Quadro 14: Relação de entidades e seus atributos do banco de dados. 

Entidade Atributos 

Jogador 
Código do jogador, nome, email, login, senha, avatar, tempo total, 

experiência 

Grafema Código do grafema, tipo, regra, exceções, homônimos e parônimos 

Rodada Código da rodada, tipo, pontuação, duração 

RodadaGrafema Código da rodada, código do grafema 

Palavra 
Código da palavra, palavra incompleta, letra gabarito, enunciado, 

justificativa, imagem, palavra completa, código do grafema 

Texto Código do texto, texto incompleto, imagem 

GrafemaTexto Código do texto, código do grafema 

Gabarito Código do gabarito, código do texto, posição, letra gabarito 

Teste Código do teste, enunciado, gabarito, código do grafema 

Alternativas Código da alternativa, alternativa, justificativa, código do teste 

GrupoTeste Código do grupo, grafemas 

Bônus Código do bônus, experiência necessária, texto do bônus 

PalavraBônus Código da PalavraBonus, palavra, início, fim, código do bônus 

JogadorBônus Código do bônus, código do jogador 

Conquista Código da conquista, nome da conquista, experiência de desbloqueio 

ConquistaJogador Código da conquista, código do jogador 

Cenas Código da cena, nome da cena, quadros, nível de desbloqueio 

Administrador Código do administrador, nome, email, login, senha 

Fonte: Próprio autor. 

Após muitas discussões e elaborações de diagramas, chegou-se a 

conclusão de que o elemento central do sistema é o Grafema, uma vez que a maioria 

das entidades precisa se relacionar com ela. Cada vez que o Jogador joga um dos 

níveis (Palavra, Texto ou Teste), estes estão relacionados a um ou mais grafemas. 

Cada vez que o sistema necessita dos dados sobre o desempenho de um jogador, 

exibir estatísticas ou calcular a pontuação em uma rodada, todas as buscas em 
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questão passam pela entidade Grafema. Partindo desse pressuposto, chegou-se ao 

Esquema Conceitual final do Novel (Apêndice D – Esquema Conceitual do Novel). 

4.6 Telas do Novel 

O software Novel foi desenvolvido com a utilização do framework 

CodeIgniter (ELLISLAB, 2017). A primeira etapa foi a construção das telas, utilizando 

HTML e CSS, com enfoque no posicionamento dos elementos gráficos, para que 

estes tornassem o Novel responsivo - adaptável a todos os tamanhos de tela - e, 

principalmente, na elaboração dos formulários, para que as funções pudessem ser 

facilmente testadas à medida em que eram desenvolvidas. Então, foram criadas as 

funções que fazem com que o jogo funcione, utilizando a linguagem PHP. Na tela 

inicial (Figura 16), encontra-se o botão “Jogar” que, ao ser clicado, exibe um formulário 

com os campos “Login” e “Senha” (Figura 17), que permitem que o usuário tenha 

acesso ao jogo. 

Figura 16: Tela “Inicial”. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 17: Tela "Login". 

 

Fonte: Próprio autor. 

Caso o jogador não se lembre da sua senha ou login, ele pode clicar no 

botão “Esqueci a senha”, que exibe um formulário no qual o usuário preenche com 

seu e-mail, para que o sistema envie uma nova senha (Figura 18a). O formulário 

possui ainda um botão “Não tenho cadastro” que, ao ser clicado, exibe a tela de 

cadastro de novos jogadores (Figura 18b). 

Figura 18: Telas a) "Esqueci a senha" e b) "Cadastro de Jogadores". 

 

Fonte: Próprio autor. 

Caso um usuário realize o login ou cadastre-se, ele é redirecionado para a 

tela principal do jogo, na qual pode-se escolher um dos níveis para jogar, ou escolher 

um dos itens do menu de navegação. A tela principal do jogo é exibida na Figura 19.  
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Figura 19: Tela principal do Novel. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Os ícones “Palavra”, “Texto” e “Teste” possibilita acesso às telas dos 

respectivos níveis. Cada tela possui oito ícones, que representam as fases, nos quais 

o jogador deve clicar para abrir uma nova fase. As telas dos três níveis são exibidas 

na Figura 20. O software possibilita ao jogador visualizar suas estatísticas de jogo, 

tais como tempo total jogado, pontuação por grafema em cada nível, conquistas e 

medalhas alcançadas, além da experiência do jogador. A tela “Meus Pontos” pode ser 

visualizada na Figura 21.  
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Figura 20: Telas dos níveis a) Palavra, b) Texto e c) Teste. 

 

      Fonte: Próprio autor. 

Figura 21: Tela "Meus Pontos". 

 

Fonte: Próprio autor. 



Capítulo 4 - Novel         58 

 

 

4.7 Testes 

Ao longo da codificação, todas as funções foram testadas, de maneira que 

os erros pudessem ser corrigidos o mais rápido possível. Como a equipe de 

desenvolvimento foi composta por uma só pessoa, a implementação de uma nova 

função só foi iniciada após os testes da função anterior. Ao final do desenvolvimento, 

foram realizados testes para detectar erros, falhas e problemas no código. No Quadro 

15 são enumerados alguns dos testes realizados. 

Quadro 15: Testes do software. 

Descrição do 
teste 

Resultado 
esperado 

Resultado 
encontrado 

Resolução do 
problema 

O jogador tenta 
acessar o jogo sem 
digitar o login ou a 
senha. 

Exibição da 
mensagem de 
erro. 

A mensagem de erro 
é exibida. 

Não houve. 

O usuário tenta 
efetuar seu 
cadastro sem 
preencher todos os 
campos. 

Exibição da 
mensagem de 
erro. 

A mensagem de erro 
é exibida. 

Não houve. 

O usuário tenta 
jogar algum nível e 
deixa um dos 
campos sem ser 
preenchido. 

Exibição da 
mensagem de 
erro. 

A mensagem de erro 
é exibida. 

Não houve. 

O usuário tenta 
preencher os 
campos das 
palavras 
incompletas dos 
níveis Palavra e 
Texto com mais de 
dois caracteres. 

O sistema não 
permite a ação. 

O usuário não 
consegue digitar 
mais de dois 
caracteres nos 
campos. 

Não houve. 

O usuário acessa o 
Novel por meio de 
um dispositivo 
móvel (celular ou 
tablet). 

O layout do 
software se ajusta 
ao tamanho da 
tela. 

O jogo funcionou 
bem em um celular e 
um tablet. 

Não houve. 

Verificação de 
ortografia das 
mensagens, textos 
e títulos presentes 
no software. 

Todas as palavras 
estão corretas, 
sem erros de 
digitação, 
ortografia, coesão 
ou coerência. 

Em algumas palavras 
foram encontrados 
erros de digitação. 
Algumas questões de 
múltipla escolha 
apresentavam 
gabarito errado. 

Revisão de 
todas as 

palavras, textos 
e testes do jogo. 
Revisão de todo 
o texto presente 

no software. 
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Verificação da 
distribuição correta 
da pontuação. 

Em todas as fases, 
a pontuação é 
distribuída 
corretamente, 
aumentando a 
experiência do 
jogador. 

Os pontos são 
computados 
corretamente. 

Não houve. 

Verificação do 
aumento do nível 
do jogador. 

A cada fase na 
qual o jogador 
atinge uma 
pontuação igual ou 
maior a 60%, seu 
nível é aumentado. 

Os níveis são 
computados 
corretamente. 

Não houve. 

Verificação das 
conquistas. 

O sistema deve 
atribuir conquistas 
ao jogador à 
medida que este 
aumenta sua 
experiência. 

As conquistas estão 
sendo atribuídas 
corretamente de 
acordo com a 
experiência do 
jogador. 

Não houve. 

Visualização da 
história. 

A história deve 
aparecer para o 
jogador de acordo 
com os níveis 
indicados no banco 
de dados. 

A história está sendo 
exibida 
corretamente. 

Não houve. 

Fonte: Próprio autor.
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5 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso proposto neste trabalho tem o intuito de avaliar o 

aprendizado dos estudantes ao utilizarem o software para aprender ortografia e avaliar 

as características e o conteúdo do jogo Novel. O estudo contou com o auxílio de um 

professor de língua portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Vitória da Conquista. O estudo de caso foi 

realizado com uma turma de 31 (trinta e um) estudantes do primeiro ano do ensino 

médio do curso integrado de informática do IFBA, na qual o professor ministrava aulas. 

A turma foi dividida em dois grupos, dos quais um utilizou o software e outro não. O 

grupo que não utilizou o software foi um grupo de controle que teve que assistir aula 

de ortografia ministrada pelo professor de língua portuguesa. Na Seção 5.1 são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; Na Seção 5.2 

é relatado o estudo realizado com o Grupo 1 e na Seção 5.3 é relatado o estudo com 

o Grupo 2. 

5.1 Procedimentos Metodológicos 

Aplicou-se em um primeiro momento, para todos os participantes, um 

questionário abordando regras ortográficas que foram tema do software, para medir o 

desempenho dos estudantes antes de participarem da aula expositiva ou de utilizarem 

o jogo. De maneira aleatória, a turma de 31 (trinta e um) alunos foi dividida em dois 

grupos, um com 15 (quinze) e outro com 16 (dezesseis), cujo perfil por gênero pode 

ser visualizado no Gráfico 1. Porém, alguns participantes faltaram nos dias marcados 

para a realização do estudo de caso e os grupos ficaram divididos em Grupo 1, com 

18 participantes, e Grupo 2, com 13 participantes. 

Gráfico 1: Distribuição da turma por gênero. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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O Grupo 1 assistiu a uma aula expositiva, com um professor de língua 

portuguesa, sobre as regras ortográficas abordadas pelo jogo. O Grupo 2 utilizou o 

software que tem como conteúdo as mesmas regras explicadas pelo professor, além 

de desafios para os jogadores responderem. O objetivo é que, na próxima etapa, 

depois da aula expositiva e da utilização do jogo, fosse feita uma nova aplicação do 

questionário sobre as regras ortográficas, para que se pudesse confrontar os 

desempenhos dos dois grupos. Neste segundo momento, ocorreram as aplicações de 

dois questionários: um sobre regras ortográficas (Apêndice E – Questionário de 

Avaliação do Aprendizado) e outro sobre as características do software (Apêndice F 

– Questionário de Avaliação do Software). 

O resumo das características do estudo de caso é exibido no Quadro 16. 

Quadro 16: Características das etapas do estudo de caso por grupo. 

Grupo Primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa 

1 
Questionário sobre 

ortografia 

Aula expositiva com 

professor de língua 

portuguesa 

Questionário sobre ortografia 

2 
Questionário sobre 

ortografia 
Utilização do Novel 

Questionários sobre ortografia 

e avaliação do software 

Fonte: Próprio autor. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). Nesse sentido, este projeto foi submetido ao CEP no dia 30 de 

junho de 2016 pela Plataforma Brasil, recebendo a autorização para início da pesquisa 

em 18 de setembro de 2016, com data prevista para término da pesquisa em 25 de 

novembro de 2016. Porém, devido à ocupação do IFBA Campus Vitória da Conquista 

pelos estudantes, o projeto ficou suspenso de 18 de outubro de 2016 a 31 de janeiro 

de 2017, fazendo com que o prazo para a conclusão deste trabalho fosse mudado do 

mês de dezembro de 2016 para o mês de maio de 2017. As etapas da submissão da 

pesquisa podem ser encontradas no Histórico de Trâmites, disponível no Apêndice G 

– Histórico de Trâmites do Projeto Novel. 

5.2 Estudo com o Grupo 1 

O estudo realizado com o Grupo 1 aconteceu no dia 21 de fevereiro de 

2017, durante a aula de língua portuguesa da turma de informática, com início às 

08H50min e término às 10H30min. Estavam presentes 18 estudantes, sendo 11 

mulheres e 7 homens. No dia e hora predefinidos, teve início a pesquisa, começando 
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pela explicação sobre o projeto Novel, e sobre os procedimentos que seriam adotados 

naquele momento. Após estas informações serem passadas aos estudantes, aplicou-

se o questionário sobre ortografia, iniciando-se às 09H12min, e finalizando-se às 

09H38min. Na Figura 22 pode ser observado o Grupo 1 respondendo ao questionário. 

Figura 22: Aplicação do questionário sobre ortografia - Grupo 1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Ao término da aplicação dos questionários, deu-se início à aula sobre 

ortografia, com o professor de língua portuguesa (Figura 23). A aula, começou às 

09H50min e foi concluída às 10H10min, abordou todos os grafemas dos quais o 

software trata. O professor disponibilizou uma apostila explicativa sobre as regras e 

exceções, e os estudantes puderam acompanhar a explicação utilizando este 

material. Por fim, o questionário sobre ortografia foi aplicado novamente, com o intuito 

de medir tanto a média dos estudantes antes e depois, quanto confrontá-las com as 

médias do Grupo 2. Esta etapa teve início às 10H12min e finalizou-se às 10H30min. 

Figura 23: Aula com professor de língua portuguesa - Grupo 1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Antes de finalizar o estudo, os alunos foram questionados sobre o que 

acharam da metodologia, o que sentiram, e quais sugestões dariam para uma próxima 
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experiência. Houve participantes que reclamaram do tempo do experimento, pois 

acharam muito longo e cansativo. Outros disseram que se sentiram entediados ou 

com preguiça de responder novamente o questionário. Alguns participantes disseram 

ainda que se sentiram mais confiantes ao responder às questões após a aula do 

professor. 

5.3 Estudo com o Grupo 2 

O estudo com o Grupo 2 aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2017, em um 

dos laboratórios do IFBA. Estavam presentes 13 estudantes, sendo 9 mulheres e 4 

homens. Antes de dar início à primeira etapa, o projeto Novel foi apresentado aos 

estudantes, bem como a pesquisa, seus objetivos e as etapas que fariam parte do 

estudo de caso. Após esta introdução, teve início a aplicação do questionário sobre 

ortografia às 09H03min, finalizando às 09H30min. Em seguida, os estudantes 

utilizaram o software, passando por todos os níveis, até finalizar a história (Figura 24). 

Esta etapa iniciou-se às 09H33min e foi encerrada às 10H5min.  

Figura 24: Estudantes utilizando o Novel - Grupo 2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Após o término da segunda etapa, houve uma pausa de vinte minutos para 

descanso e lanche. Durante este intervalo, foi possível notar que os estudantes 

comentavam sobre o jogo, sua história e seus níveis, relatando aos colegas suas 

dificuldades e os pontos obtidos nas questões. Ao voltar para o laboratório, deu-se 

início à segunda aplicação do questionário sobre ortografia e à aplicação do 

questionário de avaliação do software. Esta etapa final começou às 11H17min e 

terminou às 11H40min.  

Assim como foi feito com o Grupo 1, os estudantes foram questionados 

sobre a metodologia, o jogo Novel e quais seriam suas sugestões para uma próxima 
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experiência. Sobre a metodologia, alguns participantes acharam cansativa por terem 

que passar toda a manhã no laboratório. Outros disseram que no segundo 

questionário, já estavam cansados e com “preguiça de pensar nas questões”. Sobre 

o software, os participantes afirmaram que o Novel foi bem elaborado, com uma 

história divertida e questões desafiadoras
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6 RESULTADOS 

Durante a execução do projeto Novel foi possível vivenciar na prática a 

rotina de uma equipe de desenvolvimento, desde a elaboração de um projeto, 

passando pela engenharia de requisitos, modelagem e arquitetura do software, 

codificação e testes. Pode-se afirmar que o projeto foi desenvolvido de maneira 

semelhante ao modelo espiral (BOEHM, 1988), uma vez que reuniões semanais foram 

realizadas do início ao fim e, a cada encontro, eram avaliadas as tarefas da semana 

anterior e definidas as tarefas da semana seguinte. Dessa maneira, foi possível 

construir o software nas fases iniciais, evoluindo-o a cada semana. 

Com base no relato supracitado e na modelagem produzida durante o 

projeto, a qual faz parte deste documento, considera-se que o primeiro objetivo 

específico do projeto (Aplicar técnicas de Engenharia de Software para a construção 

de um software educativo, de modo a integrar o conhecimento teórico computacional 

com a aprendizagem de regras ortográficas) foi alcançado. 

Os dados coletados durante a realização do estudo de caso foram 

tabulados e os resultados obtidos serão explicitados nas Seções 6.1 a 6.4. 

6.1 Análise da Avaliação do Software 

Após a utilização do Novel, os participantes foram convidados a responder 

o formulário de avaliação do software, que trazia perguntas sobre características do 

jogo, seu conteúdo e, ainda, sobre a relação entre o estudante, a ortografia e o Novel. 

Para conduzir a análise, algumas hipóteses foram previamente levantadas, tornando 

possível identificar padrões nas respostas dos participantes.  

Sobre as características do Novel, destacam-se como pontos positivos que 

mais de 80% dos participantes concordaram totalmente em afirmar que a interface do 

jogo é agradável (Gráfico 2a), acharam o Novel divertido (Gráfico 2b) e o 

recomendariam (Gráfico 3a). Como pontos negativos, pode-se afirmar que menos de 

50% dos estudantes concordaram totalmente em afirmar que o Novel prende a 

atenção do jogador (Gráfico 3b). 
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Gráfico 2: Sobre as características do Novel. a) Interface e b) Diversão. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Gráfico 3: Sobre o Software. a) É recomendável? e b) Prende a atenção? 

 

Fonte: Próprio autor. 

As respostas sobre o conteúdo do jogo permitem afirmar que mais de 60% 

dos participantes concordaram totalmente em afirmar que o Novel é útil para o 

aprendizado de ortografia (Gráfico 4a), que o conteúdo abordado pelo jogo é relevante 

(Gráfico 4b), e que é possível aplicar este conteúdo nas situações do cotidiano 

(Gráfico 4c).  
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Gráfico 4: Sobre o conteúdo do jogo. a) É útil, b) É relevante e c) Aplicação. 

 

Fonte: Próprio autor. 

A análise sobre a relação entre o estudante, a ortografia e o Novel permitiu 

afirmar que apenas 30,8% dos estudantes concordaram totalmente em afirmar que se 

sentem motivados em aprender ortografia na sala de aula (Gráfico 5a), 46,2% 

concordaram totalmente em afirmar que se sentem motivados em aprender ortografia 

utilizando o Novel (Gráfico 5b), e apenas 7,7% concordaram totalmente em afirmar 

que, antes da utilização do Novel, seu desempenho em questões de ortografia era 

bom (Gráfico 5c). 
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Gráfico 5: Sobre a motivação. a) Em aula, b) Jogando, e c) Desempenho. 

 

Fonte: Próprio autor. 

A análise das hipóteses levantadas pode ser visualizada no Quadro 17. A 

análise das respostas dos participantes permite afirmar que a utilização do software 

no estudo de regras ortográficas tem como vantagens a diversão e os desafios 

proporcionados ao jogador, além de ser um instrumento de motivação para o estudo 

da ortografia. As desvantagens que podem ser observadas são a falta de um professor 

caso o jogador tenha dúvidas sobre o conteúdo e a falta de socialização, no caso de 

estudantes jogando sozinhos em casa, por exemplo. A partir dos dados apresentados 

anteriormente, é possível afirmar que o segundo objetivo específico do projeto (Avaliar 

o software educativo criado, do ponto de vista do usuário, analisando as vantagens e 

desvantagens da utilização do jogo no estudo das regras ortográficas) foi alcançado. 
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Quadro 17: Hipóteses de padrões de respostas dos participantes. 

Hipóteses Análise Resultado 

O jogador que não tinha um bom 

desempenho em questões de ortografia 

teve a atenção presa pelo Novel 

Não existem jogadores que não 

tinham bom desempenho em questões 

de ortografia 

Inválido 

O jogador que se sente motivado em 

aprender ortografia na sala de aula jogaria 

novamente o jogo 

Dos 8 participantes que se sentem 

motivados em sala de aula, 7 jogariam 

novamente o jogo (87,5%) 

Verdadeira 

O jogador que não recomendaria o jogo 

não considera o conteúdo/assunto 

abordado pelo mesmo como sendo 

relevante 

Apenas um jogador não recomendaria 

o jogo, e este participante não 

considera o Novel como relevante 

(100%) 

Verdadeira 

O jogador que se sente motivado em 

aprender na sala de aula não considera útil 

a utilização do Novel para o aprendizado 

de ortografia 

Dos 8 que se sentem motivados em 

sala de aula, 6 consideram o jogo útil 

(75%) 

Falsa 

O jogador que recomendaria o jogo 

considera as questões presentes no Novel 

bem elaboradas 

Dos 12 que recomendariam o jogo, 12 

consideram as questões bem 

elaboradas (100%) 

Verdadeira 

O jogador que considera a interface 

agradável jogaria novamente o jogo 

Dos 13 que consideram a interface 

agradável, 11 jogariam novamente 

(84,61%) 

Verdadeira 

Fonte: Próprio autor. 

6.2 Avaliação do Aprendizado: Desempenho dos Estudantes 

Os questionários sobre ortografia, aplicados no início e no final do estudo 

de caso, foram utilizados para medir a média de acertos dos participantes da pesquisa. 

Foram confrontadas as médias de acertos tanto antes e depois da aula com o 

professor de língua portuguesa quanto da utilização do Novel, o que permitiu avaliar 

as porcentagens de estudantes que aumentaram, mantiveram e regrediram suas 

médias. 

No Grupo 1 (aula com professor de língua portuguesa) 33,33% dos 

estudantes obtiveram um aumento na sua média de acertos, 22,22% mantiveram as 

mesmas médias nas duas aplicações do questionário e 44,44% regrediram sua média 

de acertos (Gráfico 6). Apesar da diminuição da média de acertos da maioria dos 

estudantes do Grupo 1, houve um aumento na média geral, de 54,86% antes da aula 

para 56,02% depois de aula. Esta melhora na média geral aconteceu porque a média 

de aumento foi de 11,11%, enquanto a média de regressão foi de 5,73%. O 

desempenho médio por grafema dos estudantes do Grupo 1 pode ser observado no 

Gráfico 7. 
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Gráfico 6: Desempenho dos estudantes do Grupo 1. 

 
 Fonte: Próprio autor. 

Gráfico 7: Média por grafema do Grupo 1. 

 
Fonte: Próprio autor. 

No Grupo 2 (participantes que utilizaram o Novel) 53,8% dos estudantes 

obtiveram um aumento na sua média de acertos, 7,7% mantiveram as mesmas 

médias nas duas aplicações do questionário e 38,5% regrediram sua média de acertos 

(Gráfico 8). Apesar do aumento da média de acertos da maioria dos estudantes do 

Grupo 2, houve uma diminuição na média geral, de 74,68% antes do jogo para 73,40% 

depois do jogo. Esta diminuição da média geral se deve ao fato de que a média de 

aumento foi de 7,74%, enquanto a média de regressão foi de 14,17%. O desempenho 

médio por grafema dos estudantes do Grupo 2 pode ser observado no Gráfico 9. 
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Gráfico 8: Desempenho dos estudantes do Grupo 2. 

 
 Fonte: Próprio autor. 

Gráfico 9: Média por grafema do Grupo 2. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Tendo como base as análises expostas, é possível afirmar que o uso do 

software possibilitou um aumento na média de acertos dos jogadores, uma vez que a 

maioria (53,84%) dos estudantes conseguiram melhorar seu rendimento. Diante 

desses resultados, pode-se declarar que o terceiro objetivo específico do projeto 

(Avaliar, por meio de um estudo controlado, a média dos estudantes antes e depois 

da utilização do jogo, procurando analisar o impacto de um software educativo na 

aprendizagem de regras ortográficas) foi alcançado. 
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6.3 Teste da Hipótese 

Para realizar o teste da hipótese, foram utilizadas as respostas da segunda 

aplicação do questionário sobre ortografia, com o intuito de verificar se a média de 

acertos dos dois grupos é igual. Os números de acertos dos estudantes em cada 

grupo foram: 

 Grupo 1: (9, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 

18, 18); 

 Grupo 2: (12, 12, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 22, 22). 

Desta forma, as duas amostras foram submetidas ao teste de Shapiro-Wilk 

(PORTAL ACTION, 2017), para testar a Normalidade das distribuições. O teste 

mostrou que as duas amostras possuem distribuição normal, ou seja, p>0,05. O 

Gráfico 10 e o Gráfico 11 ilustram a distribuição das amostras. 

Gráfico 10: Distribuição de acertos do Grupo 1. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Gráfico 11: Distribuição de acertos do Grupo 2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a confirmação de que as amostras seguiam uma distribuição Normal, 

era necessário realizar o teste F bicaudal (FONSECA; MARTINS, 2011), considerando 

como hipótese nula que as variâncias são iguais, para melhor parametrizar o teste t 

de Student (FONSECA; MARTINS, 2011), de forma que o teste mais eficaz fosse 

escolhido. Os cálculos realizados no teste apresentaram os resultados da Tabela 1. 

Como o valor de F observado é maior que F crítico inferior e menor que F crítico 

superior, pode-se afirmar que as variâncias das duas amostras são equivalentes. 

Tabela 1: Dados encontrados no teste F. 

Teste F para comparação de Variâncias 

  Grupo 1 Grupo 2 

Média 13,44 17,62 

Variância 7,91 9,76 

Amostras 18 13 

Graus de liberdade 17 12 

Estatística F observada 0,81 

P-valor (F<=f)  0,34 

F crítico inferior 0,42 

F crítico superior 2,583 

Fonte: Próprio autor. 

Sabendo que as variâncias das amostras são equivalentes, foi possível 

determinar o tipo de teste t mais indicado para analisar a hipótese. Foi utilizado o teste 

t para duas amostras independentes assumindo que as variâncias são equivalentes, 

tendo como hipótese nula H0 que a média de acertos dos estudantes que utilizaram o 

Novel é igual a média de acertos dos estudantes que assistiram a aula. Os cálculos 

apresentaram os dados da Tabela 2. O resultado do teste foi a rejeição de H0, já que 

o valor de T é menor que o valor de t crítico inferior. Portanto, pode-se afirmar que a 

diferença entre a média de acertos dos dois grupos é superior a zero. A média de 

acertos do Grupo 1 é 13,44, enquanto a média de acertos do Grupo 2 é 17,62. A 

diferença entre as médias (17,62 – 13,44) é igual a 4,18, um número significativamente 

superior a zero. 
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Tabela 2: Resultados do teste t. 

Teste t para duas amostras independentes 
com variâncias equivalentes 

 Grupo 1 Grupo 2 

Média 13,44 17,62 

Variância 7,91 9,76 

Amostras 18 13 

Variância agrupada 8,67 

Hipótese da diferença de média 0 

Graus de liberdade 29 

Estatística T -3,89 

P(T<=t) unicaudal 0,00027 

t Críticol unicaudal 1,70 

P(T<=t) bicaudal 0,00054 

t Crítico bicaudal 2,045 

Fonte: Próprio autor. 

Analisando o Gráfico 12, fica evidente a diferença entre as notas dos 

Grupos 1 e 2. Os estudantes que utilizaram o Novel possuem notas maiores do que 

os estudantes que participaram da aula com o professor de língua portuguesa. Após 

a realização do teste t de Student, foram calculados os intervalos de confiança (Tabela 

3), baseados na estatística t com nível de confiança em 95%, para as duas amostras, 

resultando nos seguintes valores de limite inferior e limite superior: 

 Grupo 1: [12,046; 14,843]; 

 Grupo 2: [15,728; 19,503]. 

Gráfico 12: Comparação das notas dos Grupos 1 e 2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 3: Resultados obtidos no cálculo do intervalo de confiança. 

 Grupo 1 Grupo 2 

Número de estudantes 18 13 

Desvio padrão 2,812204959 3,123525293 

Nível de confiança 95% 95% 

Margem de erro 1,398476625 1,887527444 

Limite inferior 12,04596782 15,72785717 

Média 13,44444444 17,61538462 

Limite superior 14,84292107 19,50291206 

Fonte: Próprio autor. 

Os intervalos de confiança para as duas amostras são exibidos no Gráfico 

13.  

Gráfico 13: Intervalo de Confiança a) Grupo 1 e b) Grupo 2. 

Fonte: Próprio autor. 

6.4 Ameaças à Validade da Pesquisa 

Alguns fatores dos parâmetros da pesquisa e fatores observados durante 

o estudo de caso podem ter influenciado o resultado. Primeiramente, a pesquisa avalia 

apenas a aprendizagem imediata do conhecimento, não permitindo a fixação do 

conteúdo por parte dos estudantes. Para diminuir este risco, seriam necessários 

vários encontros para medir a assimilação das regras, bem como um possível 

desinteresse gradativo dos participantes em relação à pesquisa. 

Outro fator que pode ter influenciado foi o cansaço relatado pelos 

participantes dos dois grupos ao final do estudo de caso. Houve pausa para lanche 

apenas no estudo realizado com o Grupo 2, na qual os participantes puderam 

descansar antes de dar prosseguimento à pesquisa. Pode ser que, por fadiga, perda 

de interesse ou vontade de terminar rapidamente o estudo de caso, alguns estudantes 

tenham respondido o segundo questionário de maneira displicente. Além disso, não 

houve critério na divisão dos grupos, a escolha foi aleatória. Existe o risco de que 
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estudantes com melhor desempenho tenham sido direcionados para o grupo que 

participou da utilização do software, fazendo com que suas médias fossem maiores, 

embora o teste de Shapiro-Wilk tenha mostrado que esta amostra apresenta 

características Normais. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo do projeto Novel foi a criação de um software educativo que 

pudesse auxiliar estudantes do ensino médio no estudo e treino de regras gramaticais 

relacionadas à ortografia, bem como avaliar a usabilidade do software e o aprendizado 

dos estudantes que utilizaram o jogo. Foi realizado um estudo de caso, cujos 

resultados foram apresentados. Todos os objetivos foram alcançados. 

A pesquisa rejeitou a hipótese de que as médias dos estudantes que 

utilizam o jogo são iguais às médias dos estudantes que assistem aulas tradicionais 

com um professor de língua portuguesa, de modo que as médias dos primeiros se 

apresentaram significantemente maiores que as dos últimos.  

As observações feitas durante a realização do estudo de caso permitiram 

identificar, mais do que um aumento nas médias, um aumento na motivação e no 

interesse por parte dos estudantes quando estes utilizaram o jogo, assim como 

ocorreu nos trabalhos desenvolvidos por An et al. (2013) e Barbosa et al. (2008). Este 

fator se refletiu nos comentários feitos pelos próprios participantes depois do estudo 

de caso. Está claro que o Novel foi uma ferramenta que promoveu interesse e 

motivação para o estudo das regras ortográficas. 

A principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de um software 

educativo que ensina regras ortográficas, oferecendo exercícios que permitem ao 

jogador treinar e consolidar a aprendizagem. Este software foi disponibilizado na 

Internet, de forma que a comunidade tenha acesso e possa utilizar para aumentar 

suas habilidades em resolver questões de ortografia. Para a Ciência da Computação, 

este trabalho contribui com uma pesquisa que avalia o desempenho de estudantes 

que aprendem utilizando um software, comparando com o desempenho de estudantes 

que aprendem com o método tradicional de aula expositiva com um professor. Esta 

pesquisa mostrou que a média de acertos dos estudantes que utilizaram o software 

foi maior que a média dos estudantes que participaram da aula, permitindo inferir que 

o uso do software proporciona maior motivação e interesse aos estudantes. 

Em suma, o projeto desenvolvido criou um jogo educativo, cujo tema são 

as regras ortográficas. Como trabalhos futuros, possíveis incrementações são 

previstas, como um módulo administrativo, no qual será possível adicionar mais 

grafemas, fases e questões ao jogo por intermédio de um usuário. Outra alteração 

possível será na adição de módulos, que abordem outros temas da gramática 

normativa, como uso dos sinais de pontuação, acentuação, análise sintática e 
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morfológica. Sobre a pesquisa desenvolvida, pode-se realizar mais estudos de caso, 

com outras turmas, para melhor verificar a confiabilidade dos resultados. 
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APÊNDICE A – HISTÓRIA DO NOVEL 

Na Figura 25 pode-se visualizar os personagens da história. Na parte 

superior da imagem, o personagem da esquerda é o Mestre Exímio e o da direita é o 

vilão Moncoso. Abaixo, da esquerda para a direita estão os novéis Cecília, Clarice, 

Veríssimo e Graciliano. 

Figura 25: Personagens da história. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Cena 1 – Palavra – Cena inicial, exibida no nível 1 

Na Vila dos Vocábulos, todos os jovens sonham em se tornar Mestres da 

Gramática. Este é o título dado aos guerreiros que dominam a arte da Ortografia. Para 

alcançar este objetivo, eles tentam uma vaga na Academia de Novéis, um lugar onde 

se aprende a dominar as artes ortográficas. Quem ensina as lições é o mestre Exímio, 

o mais poderoso Mestre da Gramática do Mundo da Linguagem.  

Hoje é seu dia! Parabéns! Você foi admitido na Academia dos Novéis, e a 

partir de hoje, será conhecido como um Novel... 

- Atenção, Novéis! Para se tornar um Mestre da Gramática, vocês precisam 

ter atenção, muita disciplina e respeito às artes ortográficas... Vamos à nossa primeira 

lição: A mestra Nóbrega (2013) me ensinou que a Ortografia é “um complexo sistema 
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que estabelece os valores que os grafemas podem assumir em função de sua posição 

na palavra”. Devemos saber utilizar bem os grafemas, pois quando mal utilizados, eles 

podem causar perturbações na língua, prejudicando o entendimento. Vocês precisam 

saber superar as dificuldades, dominar seu medo da escrita. Só assim se tornarão 

mestres da gramática. 

Então, algo perturba o mestre: 

- Sinto uma energia estranha nas palavras... Algo ruim está por vir... 

De repente, uma explosão atrapalha a aula. Em meio à fumaça, surge um 

guerreiro cheio de ódio... 

- Mestre Exímio, não se lembra de mim? Fui o seu pior aluno! Aqui eu fui 

desprezado por você! Fui jogado, humilhado, expulso desta Academia... Você me 

abandonou, mas eu aprendi muito e me tornei um mestre nas artes sombrias do 

Gerundismo, Barbarismo e Solecismo, e hoje eu terei minha vingança! Eu desafio 

você e seus estudantes!  

O mestre Exímio diz: 

- Você foi expulso porque só queria ter poder, não respeitava os 

ensinamentos e humilhava seus colegas! Não lutarei com você, Moncoso! E nem tente 

fazer algum mal aos meus estudantes, eles não estão prontos para duelar! 

Moncoso responde: 

- Então acabarei com você agora mesmo! 

Tem início uma batalha entre os mestres da gramática. Cada golpe que os 

guerreiros desferem utiliza conceitos ortográficos diferentes... 

- Tempos verbais! – Grita o Mestre Exímio. Uma esfera de energia amarela 

ilumina o céu e atinge Moncoso, que revida: 

- Gerundismooo! – Nesse momento o Mestre Exímio é atingido por chamas 

quentes. Então, os dois se preparam para desferir golpes ainda mais fortes. 

- Regênciaa! – Grita o Mestre Exímio, gerando uma grande esfera de 

energia amarela. 

- Cacofonia! – Responde Moncoso, enquanto faz surgir uma esfera negra 

de energia. 

Quando as duas esferas de energia se misturam, surge uma nuvem de 

fumaça, que cobre a entrada da Academia dos Novéis, o que impossibilita aos Novéis 

visualizar e entender o que acabara de acontecer. No momento em que a fumaça se 
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dissipa, os estudantes veem os mestres caídos no chão. Imediatamente, os Novéis 

correm para socorrer o Mestre Exímio, que se arrastava enquanto o vilão tentava se 

levantar. Muito cansado, Moncoso diz: 

- Isto não acabou ainda, Exímio! Eu voltarei mais forte, destruirei essa vila 

e me tornarei o mestre mais poderoso do Mundo da Linguagem! 

Nesse momento, Moncoso desaparece, deixando uma fumaça branca no 

ar. O Mestre Exímio se dirige aos estudantes: 

- Novéis, vocês precisam de muita disciplina! Nosso tempo está curto, 

vocês precisam aprender as artes ortográficas para defender a vila. 

O mestre Exímio é o maior Mestre da Gramática de todo o Mundo da 

Linguagem. Ele domina as artes dos grafemas, além de ser um estudioso das técnicas 

morfossintáticas. Preste muita atenção aos seus ensinamentos, eles são preciosos! 

Já dentro da Academia de Novéis, o Mestre Exímio se apressa em 

continuar a aula: 

- Atenção, Novéis! Temos muito trabalho pela frente, vocês precisam estar 

prontos para o que virá! Observem atentamente cada lição e tentem absorver o 

máximo, pois tudo o que eu disser será aproveitado mais tarde. Agora, concentrem-

se… observem o livro à sua frente. Vocês devem concluir a leitura para dominar a 

análise de palavras e identificar o grafema adequado.  

Cena 2 – Palavra – Cena exibida no nível 2 

Parabéns, Novéis! Estou impressionado! Nunca tive uma turma tão 

aplicada… Nos veremos em breve! 

Cena 3 – Palavra – Cena exibida no nível 4 

O Mestre Exímio leva seus estudantes à ponte da Vila dos Vocábulos para 

a próxima lição: 

- Atenção, Novéis! Seu objetivo é muito simples e claro! Esvaziem suas 

mentes, não deixem nada atrapalhar seu pensamento. Foco no seu trabalho! Dividam-

se em duplas. Vocês devem utilizar as palavras corretas para derrubar seu oponente! 

Por isso, cuidado com os Homônimos e Parônimos! Esta lição é muito importante, pois 

vocês precisarão defender a vila dos ataques do Moncoso.  



Apêndice A – História do Novel  87 

 

 

Cena 4 – Palavra – Cena exibida no nível 5 

O Mestre Exímio, dirigindo-se ao personagem escolhido pelo jogador: 

- Parabéns! Você aprendeu a utilizar os golpes verbais necessários para 

imobilizar o adversário nos debates. Continue treinando e terá força suficiente para 

enfrentar os capangas do Moncoso... 

Cena 5 – Palavra – Cena exibida no nível 8 

Moncoso está impaciente… 

- Preciso encontrar uma maneira de derrotar aquele velho! Mas sem os 

conhecimentos corretos é impossível… Tenho que encontrar uma fonte de 

conhecimento. 

Enquanto isso, na Academia dos Novéis, o mestre Exímio ensina mais uma 

lição: 

- Atenção, Novéis! Todo cuidado é pouco! Vocês precisam saber se 

defender dos ataques do inimigo. Por isso, é preciso aprender a identificar as 

exceções nas regras ortográficas! Fiquem de olho e não deixem o adversário te 

surpreender! 

Cena 6 – Palavra – Cena exibida no nível 9 

O personagem escolhido pelo jogador comemora. 

Muito bem! Você aprendeu as técnicas de defesa criadas pelo mestre 

Exímio. Agora será muito mais fácil se esquivar das investidas do Moncoso! 

Enquanto isso, no covil do Moncoso… 

- É isso! A fonte de sabedoria está lá, no coração da Vila da Palavra, na 

Biblioteca dos Substantivos! Ah, aquele velhote não perde por esperar! Vou invadir a 

biblioteca e tomar para mim todo o conhecimento. E quando o tiver, dominarei o 

Mundo da Linguagem! 

Cena 7 – Texto – Cena exibida no nível 11 

Moncoso ataca a Biblioteca dos Substantivos, um prédio com pergaminhos 

de milhares de anos. 
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- Vou roubar toda a fonte de informação dos Novéis. Assim, poderei 

dominar as artes ortográficas, acabar com essa vila e estender meu poder sobre o 

Mundo da Linguagem!  

Na Academia dos Novéis: 

- Vamos! Precisamos defender a biblioteca! Se o Moncoso se apoderar dos 

livros secretos das artes gramaticais será o fim da nossa vila! 

Cena 8 – Texto – Cena exibida no nível 12 

Os Novéis chegam à Biblioteca dos Substantivos acompanhados pelo 

Mestre Exímio, que ordena: 

- Pare, Moncoso! Você não conseguirá destruir esta vila! 

- Saia do meu caminho, Exímio! Eu tomarei posse de todo o conhecimento 

dessa biblioteca e serei o mestre mais poderoso! – Responde o vilão enquanto lança 

chamas na entrada do prédio. 

Os aprendizes se juntam e atacam o vilão que, de maneira inesperada, 

consegue reverter o ataque, surpreendendo os Novéis com um ataque mais poderoso. 

Nossos heróis caem desacordados, enquanto Moncoso vai em direção à entrada da 

biblioteca. Apesar de conseguir entrar, Moncoso demora muito para encontrar os 

livros que procurava, permitindo que os Novéis se recuperem e vão ao seu encontro. 

Os jovens utilizam a técnica da Colocação Pronominal e expulsam Moncoso da 

biblioteca... 

Apesar de não conseguir o domínio da Biblioteca dos Substantivos, 

Moncoso consegue levar os três livros mais poderosos: as Gramáticas Notáveis, os 

livros mais antigos da história (Das Normas, Das Descrições e Dos Conhecimentos 

Interiores). 

Cena 9 – Texto – Cena exibida no nível 16 

Moncoso reúne as informações das gramáticas e aumenta o seu poder. 

Enquanto o vilão prepara mais uma investida, o mestre Exímio prepara seus 

estudantes para o ensinamento final: 

- Novéis, os segredos do domínio da Gramática são o treino, a análise, a 

busca pelo conhecimento e o respeito pela língua. Nenhum guerreiro pode se tornar 
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um Mestre da Gramática sem observar estes ensinamentos. Vocês deverão utilizar 

seus conhecimentos para o bem da língua... 

O mestre é interrompido pela entrada do vilão: 

 - Exímio, prepare-se! Estou mais forte do que nunca e hoje o derrotarei, 

me tornando o Mestre mais poderoso do Mundo da Gramática! 

- Eu jamais deixarei que o poder da Ortografia fique em suas mãos, 

Moncoso! Tempos Verbais! – Responde o Mestre Exímio, lançando sua esfera de 

energia. 

Entretanto, o ataque do mestre não tem efeito algum, pois Moncoso já havia 

conjurado um enorme escudo de energia vermelha. O Mestre Exímio se assusta com 

os novos poderes do vilão, que grita: 

- Estarei transferindo meu poder e você estará caindo quando eu estiver 

ganhando! 

Nesse instante, uma enorme onda de energia vermelha se arrasta até o 

Mestre Exímio.  

Cena 10 – Teste – Cena exibida no nível 17 

Os Novéis estão paralisados e não conseguem ajudar o Mestre Exímio. No 

fim, Moncoso leva a melhor. O mestre Exímio está desacordado. Os aprendizes 

conseguem se livrar do congelamento provocado por Moncoso, que propõe: 

- Novéis, juntem-se a mim se não quiserem acabar como seu mestre! 

- Jamais o seguiremos, Moncoso! Ataquem, Novéis! – Diz o personagem 

escolhido pelo jogador. 

Moncoso envolve os novéis em uma bolha de pleonasmo e os manda para 

fora da Academia. 

Os novéis se reúnem e decidem que devem defender a Academia, e o 

escolhem como novo líder.  

- Precisamos voltar à Academia! Não podemos deixar que o Moncoso tome 

o poder! 

- Temos que nos organizar. Com certeza a Academia já está cheia de 

capangas do Moncoso. 

- Eu conheço uma passagem secreta! – Diz o personagem escolhido pelo 

jogador. 
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- Você tem que nos liderar! Você é o Novel mais experiente aqui. 

- É verdade! – Dizem os outros Novéis. 

Tomado pela coragem e pelo desejo de libertar seu mestre, o protagonista 

grita: 

- Certo! Vamos juntos retomar a Academia e salvar o Mestre Exímio! 

Lidere os guerreiros, retome a Academia dos Novéis, e expulse Moncoso! 

Cena 11 – Teste – Cena exibida no nível 18 

A academia está cercada por todos os lados. É preciso saber utilizar bem 

as palavras para conseguir passar pelos capangas de Moncoso. Use suas habilidades 

para entrar na Academia sem ser visto! 

Cena 12 – Teste – Cena exibida no nível 19 

Os Novéis atravessam o jardim da entrada da Academia, tomando muito 

cuidado para não serem descobertos. Ao chegarem na passagem secreta, quase são 

vistos por dois guardas que passavam por perto, mas conseguem se esconder a 

tempo. 

Parabéns! Você conseguiu entrar sem ser percebido. Mas tome cuidado, 

pois há muitos guardas pelos corredores. Você precisa chegar ao santuário do 

Léxicon, para proferir as palavras mágicas e descobrir como derrotar Moncoso. 

Cena 13 – Teste – Cena exibida no nível 20 

Há dois guardas na porta do santuário. Derrote-os utilizando seus 

conhecimentos ortográficos. É hora de mostrar que você está apto! 

Cena 14 – Teste – Cena exibida no nível 21 

O protagonista enfrenta os dois guardas. 

- Regência! 

Uma grande esfera de energia é formada, mas para nas chamas que saem 

dos olhos dos guardas. O protagonista desfere outro golpe: 

- Metonímia! 

Os guardas reagem utilizando mais um ataque: 
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- Cacofonia! 

Então, o protagonista se prepara para o ataque final. 

- Coesão! 

Uma grande onda de energia é formada, surpreendendo os guardas, que 

são derrotados. 

Você conseguiu! Ao abrir o Léxicon, você sente a energia das palavras 

antigas. Aproveite para absorver todo conhecimento possível! Parabéns! Você se 

tornou um Mestre da Gramática! 

Cena 15 - Teste – Cena exibida no nível 22 

Você precisa chegar até a Torre Fonética para encontrar Moncoso e 

impedi-lo de usar as palavras da maneira incorreta. Ele planeja desestabilizar a ordem 

dos grafemas para dominar o Mundo da Gramática. 

Cena 16 – Teste – Cena exibida no nível 23 

Os Novéis vão até as masmorras da Academia para libertar o Mestre 

Exímio. No meio da escuridão, eles observam uma luz amarela que acendia e se 

apagava logo em seguida. Então, nossos heróis decidem se aproximar para descobrir 

a fonte daquela luz. Ao chegarem bem perto, percebem que lá estava o seu mentor. 

- Mestre! Não se preocupe, vamos salvá-lo! 

- Obrigado meus estudantes! Vejo que vocês se tornaram Mestres da 

Gramática... Parabéns! Agora vamos! Precisamos deter o Moncoso antes que seja 

tarde demais! 

Os Mestres da Gramática sobem até a Torre Fonética para encontrar o 

vilão. Ao chegarem, são recebidos por uma voz familiar. 

- Eu estava esperando por vocês. – Diz o vilão. 

- Você não vai conseguir desestabilizar a ordem dos grafemas! 

- E quem vai me impedir? Você e seus amiguinhos? 

- Sim! Não deixaremos que você se torne o Mestre das Palavras! – Diz o 

Mestre Exímio. 

- Conseguiram libertar o velhote, mas eu irei destruir todos vocês! 
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Cena 17 – Teste – Cena final, exibida no nível 24 

- Aqui vai uma distraçãozinha para vocês! – Moncoso faz surgir um 

capanga Mestre, muito poderoso. Em seguida corre para duelar com o Mestre Exímio. 

Os Novéis se preparam para atacar, enquanto Mestre Exímio e Moncoso 

voam para duelar: 

- Juntos! Vamos! – Os Novéis atacam, mas são parados por um escudo de 

energia branca. 

A batalha segue, sem que ninguém consiga surpreender seu adversário. 

Nas nuvens, Moncoso grita: 

- Não adianta, Exímio. Você e seus estudantes medíocres não vão me 

impedir! 

- Meus estudantes têm muito mais conhecimento do que você imagina, 

Moncoso! Eles irão derrotá-lo! – Responde o Mestre Exímio, em tom desafiador. 

- Hora de acabar com você de uma vez por todas! – Diz o vilão, enquando 

concentra toda a sua energia. Nesse momento, uma coisa estranha acontece, o céu 

começa a ficar vermelho à medida que Moncoso libera sua energia. Ele então desfere 

vários golpes: 

- Gerundismoo! Barbarismoo! 

O Mestre Exímio é atingido duas vezes, e não consegue se recuperar a 

tempo, pois Moncoso ataca novamente: 

- Agora eu acabo com você! Pleonasmoo! Solecismoo! 

Nesse instante, o vilão faz surgir enormes chamas que tomam conta do 

corpo do mestre. Mas ele não para por aí: 

- Cacófatoo! Ambiguidade! 

O Mestre Exímio é envolto em uma bolha de vícios de linguagem e perde 

todas as suas forças. A bolha vai se consumindo devagar, até que o corpo do mestre 

desaparece completamente. Sem acreditar no que os seus olhos estão vendo, os 

Novéis gritam em uníssono: 

- Não! Mestre Exímio! 

Enquanto Moncoso comemora sua vitória planejada há muitos anos, os 

Novéis atacam o capanga. 

- Vamos, todos juntos! Mesóclise! 
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Uma onda de energia atinge o capanga Mestre, fazendo-o desaparecer. 

Virando-se para os colegas, o protagonista diz: 

- Novéis, chegou o momento para o qual treinamos! Hora de ensinar uma 

lição gramatical ao Moncoso. Vamos! 

E os heróis voam em direção ao terrível Moncoso, que comemorava a 

vitória sobre seu mestre. 

- Não vamos perdoá-lo pelo que fez com o Mestre Exímio! – Diz o 

protagonista. 

- Não precisa! Farei o mesmo com vocês! Primeiro vou começar 

congelando vocês com a minha cacofonia. 

Surge uma grande chuva de cristais de cacofonia. O vilão ataca 

novamente: 

- Experimentem meu redemoinho de erros ortográficos! 

Os Novéis são arrastados por um forte redemoinho, mas ainda conseguem 

se manter de pé. Então, o vilão profere palavras mágicas dos erros ortográficos: 

- Para finalizar: a duas horas estive esperando o ônibus. Isso foi um 

pobrema! 

Os Novéis são atingidos por raios de energia negra, mas logo se 

recuperam. 

- Você vai precisar de muito mais do que isso para nos derrotar, Moncoso! 

Agora, Novéis! Regência! 

Os Novéis disparam raios de energia verbal e nominal em Moncoso, que 

cai. 

- Vocês sentirão agora todo o meu poder! 

Mais uma vez proferindo palavras mágicas dos livros antigos, o vilão libera 

sua energia, fazendo todo o céu escurecer: 

- Vocês soltaram sem saber a selvagem fera! Subindo pra cima, descendo 

pra baixo, a boca dela! – Ao dizer essas palavras, uma grande onda de energia negra 

vai em direção aos Novéis. 

Os heróis concentram sua energia, lançando uma gigantesca onda de 

coesão e coerência. Uma explosão ocorre. Nesse momento, não é possível enxergar 

quase nada, pois um clarão toma conta de toda a Vila dos Vocábulos. Após cessar a 
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intensa claridade, os guerreiros são vistos quase desmaiando. É quando um dos 

novéis diz: 

- Moncoso está fraco. É a nossa chance! 

- Não temos forças para lutar. – Responde outro novel. 

- Se juntarmos nossas forças conseguiremos. 

- Vamos! Lidere-nos mais uma vez! – Diz um dos novéis, se dirigindo ao 

protagonista. 

- Mas estou fraco... – Responde o protagonista. 

- Podemos transmitir nossa energia para você!  

E assim é feito. Enquanto o céu é tomado por pontos minúsculos de luz, os 

novéis transmitem suas energias ao protagonista, deixando-o forte novamente. 

Enquanto isso, Moncoso tenta se levantar. 

- Acabou para você, Moncoso! Sintaxe! – O protagonista desfere o golpe 

fatal. 

O vilão é tomado pela energia gerada pelo protagonista e vai 

desaparecendo. É possível ainda ouvir seu grito final: 

- Nãão! 

Parabéns! Você derrotou o terrível Moncoso e conseguiu defender a vila, a 

estabilidade dos grafemas e o Mundo da Linguagem! E veja só quanto conhecimento 

você adiquiriu... Com certeza você é digno de ser chamado de Mestre da Gramática! 

Mas não se esqueça dos ensinamentos do Mestre Exímio: 

- Os segredos do domínio da Gramática são o treino, a análise, a busca 

pelo conhecimento e o respeito pela língua. 

 

FIM 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

Neste apêndice são apresentadas as descrições dos casos de uso do 

Novel (Quadro 18 a Quadro 28). 

Quadro 18: UC01 - Cadastrar jogador. 

Nome UC-01 – Cadastrar jogador 

Atores Usuário 

Precondições Nenhuma 

Pós-condições Um novo jogador será cadastrado no sistema 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando um usuário deseja realizar seu 

cadastro no sistema para ter acesso ao jogo. 

[2] O sistema exibe a tela inicial do Novel. 

[3] O usuário clica no botão “Jogar”. 

[4] O sistema exibe um formulário com os campos login e senha, e os 

botões “Começar”, “Esqueci a senha” e “Não tenho cadastro”. 

[5] O usuário clica no botão “Não tenho cadastro”. 

[6] O sistema exibe uma tela contendo um formulário para preenchimento 

dos dados (nome, email, login, senha e avatar). 

[7] O usuário preenche todos os campos do formulário. 

[8] O usuário clica no botão “Cadastrar”. 

[9] O sistema verifica se já existe um jogador cadastrado com o mesmo 

email, mas não encontra. 

[10] O sistema grava as informações no banco de dados e exibe o menu 

principal do jogo. 

[11] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[3.1] O usuário não clica no botão “Jogar”. 

[3.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[5.1] O usuário não clica no botão “Não tenho cadastro”. 

[5.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[7.1] O usuário não preenche todos os campos corretamente. 

[7.2] O sistema exibe uma mensagem informando o campo que deve ser 

preenchido. 

[7.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[8.1] O usuário não clica no botão “Cadastrar”. 

[8.1] O caso de uso é encerrado. 

 

[9.1] O sistema encontra um usuário já cadastrado com o email 

informado. 

[9.2] O sistema exibe a mensagem “Já existe um usuário cadastrado com 

esse email!”. 

[9.3] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 19: UC02 - Autenticar jogador. 

Nome UC-02 – Autenticar jogador 

Atores Jogador 

Precondições Devem existir jogadores cadastrados no sistema 

Pós-condições O sistema obterá a informação sobre a existência de um jogador já 

cadastrado com o email fornecido 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja realizar o login 

para jogar, clicando no botão “Jogar”. 

[2] O sistema exibe um formulário, solicitando o login e a senha do 

jogador. 

[3] O jogador preenche o formulário com seus dados e clica no botão 

“login”. 

[4] O sistema verifica no banco de dados e encontra os dados do jogador. 

[5] O sistema inicia uma nova sessão e copia os dados dos jogadores para 

os dados da sessão. 

[6] O sistema exibe o menu principal do jogo. 

[7] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[1.1] O jogador não clica no botão “Jogar”. 

[1.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[3.1] O jogador não preenche o formulário corretamente, deixando um 

ou mais campos em branco. 

[3.2] Uma mensagem é exibida, informando os campos que devem ser 

preenchidos. 

 

[4.1] O sistema não encontra os dados do jogador no banco de dados. 

[4.2] Uma mensagem é exibida, informando que o jogador não está 

cadastrado. 

[4.3] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 20: UC03 - Editar cadastro do jogador. 

Nome UC-03 – Editar cadastro do jogador 

Atores Jogador 

Precondições O jogador deve estar cadastrado no sistema e logado 

Pós-condições Os dados do jogador serão alterados 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja alterar seus dados 

no banco de dados. 

[2] O jogador clica em “Minha conta”, na barra de navegação. 

[3] O sistema exibe um formulário, preenchido com os dados do usuário, 

e um botão para habilitar a edição. 

[4] O jogador clica em “Habilitar edição”. 

[5] O sistema habilita a edição dos campos. 

[6] O jogador edita os dados e clica no botão “Editar”. 

[7] O sistema atualiza os dados no banco de dados e exibe a mensagem 

“Seus dados foram alterados!”. 

[8] O caso de uso é encerrado. 
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Fluxos 

alternativos 

[2.1] O jogador não clica no em “Minha conta”. 

[2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[4.1] O jogador não clica em “Habilitar edição”. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[6.1.1] O jogador não edita o formulário corretamente, deixando um ou 

mais campos em branco. 

[6.1.2] Uma mensagem é exibida, informando os campos que devem ser 

preenchidos. 

 

[6.2.1] O jogador não clica no botão “Editar”. 

[6.2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[7.1] O sistema não consegue alterar os dados do jogador no banco de 

dados. 

[7.2] Uma mensagem é exibida, informando que não foi possível realizar 

a edição. 

[7.3] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 21: UC04 - Responder Palavra. 

Nome UC-04 – Responder Palavra 

Atores Jogador 

Precondições Devem existir Palavras cadastradas no sistema 

Pós-condições A pontuação e experiência do jogador serão alterados 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja jogar o nível 

Palavra. 

[2] O jogador clica em “Palavra”, no menu principal. 

[3] O sistema exibe uma tela com imagens que representam as fases do 

nível Palavra. 

[4] O jogador clica na fase desejada. 

[5] O sistema verifica no banco de dados e retorna todas as questões que 

possuem os grafemas escolhidos. 

[6] O sistema escolhe cinco questões aleatoreamente e exibe na tela para 

o jogador. 

[7] O jogador preenche os campos com a sua resposta e clica na seta do 

lado direito da tela para visualizar as próximas questões. 

[8] O jogador clica em “Responder”. 

[9] O sistema insere os dados da rodada no banco de dados. 

[10] O sistema altera a experiência do jogador, como descrito em UC-08. 

[11] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O jogador não clica em “Palavra”. 

[2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[4.1] O jogador não clica em nenhuma fase. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[6.1] O sistema não escolhe as cinco questões. 
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[6.2] O caso de uso é encerrado 

 

[7.1.1] O jogador não preenche os campos. 

[7.1.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[7.2.1] O jogador não clica na seta à direita da tela. 

[7.2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[8.1] O jogador não clica em “Responder”. 

[8.2] O caso de uso é encerrado.  

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 22: UC05 - Responder Texto. 

Nome UC-05 – Responder Texto 

Atores Jogador 

Precondições Devem existir Textos cadastrados no sistema 

Pós-condições A pontuação e experiência do jogador serão alterados 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja jogar o nível Texto. 

[2] O jogador clica em “Texto”, no menu principal. 

[3] O sistema busca no banco de dados os grafemas que possuem textos 

cadastrados. Em seguida, exibe uma tela com as imagens que representam 

as fases do nível Texto relacionadas aos resultados da busca. 

[4] O jogador clica na fase desejada. 

[5] O sistema busca no banco de dados as fases do nível Palavra já jogados 

pelo jogador, e verifica se o mesmo está apto a jogar a fase escolhida, 

obtendo retorno positivo. 

[6] O sistema verifica no banco de dados e retorna todos os textos que 

possuem os grafemas escolhidos. 

[7] O sistema escolhe um texto aleatoreamente e exibe na tela para o 

jogador. 

[8] O jogador preenche os campos com as suas respostas. 

[9] O jogador clica em “Responder”. 

[10] O sistema insere os dados da rodada no banco de dados. 

[11] O sistema altera a experiência do jogador, como descrito em UC-08. 

[12] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O jogador não clica em “Texto”. 

[2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[3.1] O sistema não encontra nenhum texto. 

[3.2] Nenhuma fase é exibida. 

[3.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[4.1] O jogador não clica em nenhuma fase. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[5.1] O jogador ainda não está apto para jogar a fase. 

[5.2] O sistema exibe a mensagem “Você ainda não está apto! Para jogar 

este texto você precisa ter jogado os grafemas mostrados nos ícones de 

cada fase.” 
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[5.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[7.1] O sistema não escolhe o texto. 

[7.2] O caso de uso é encerrado 

 

[8.1] O jogador não preenche os campos. 

[8.1] O caso de uso é encerrado. 

 

[9.1] O jogador não clica em “Responder”. 

[9.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 23: UC06 - Responder Teste. 

Nome UC-06 – Responder Teste 

Atores Jogador 

Precondições Devem existir Testes cadastrados no sistema 

Pós-condições A pontuação e experiência do jogador serão alterados 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja jogar o nível Teste. 

[2] O jogador clica em “Teste” no menu principal. 

[3] O sistema busca no banco de dados os grafemas que possuem testes 

cadastrados. Em seguida, exibe uma tela com as imagens que representam 

as fases do nível Teste relacionadas aos resultados da busca. 

[4] O jogador clica na fase desejada. 

[5] O sistema busca no banco de dados as fases do nível Palavra já jogadas 

pelo jogador, e verifica se o mesmo está apto a jogar a fase escolhida, 

obtendo retorno positivo. 

[6] O sistema verifica no banco de dados e retorna todos os testes que 

possuem os grafemas escolhidos. 

[7] O sistema escolhe um número n (determinado pelo nível que o usuário 

escolheu) de testes aleatoreamente e exibe na tela para o jogador. 

[8] O jogador preenche os campos com a sua resposta e clica na seta do 

lado direito da tela para visualizar as próximas questões. 

[9] O jogador clica em “Responder”. 

[10] O sistema insere os dados da rodada no banco de dados. 

[11] O sistema altera a experiência do jogador, como descrito em UC-08. 

[12] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O jogador não clica em “Teste”. 

[2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[3.1] O sistema não encontra nenhum teste. 

[3.2] Nenhuma fase é exibida. 

[3.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[4.1] O jogador não clica em nenhuma fase. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[5.1] O jogador ainda não está apto para jogar a fase. 
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[5.2] O sistema exibe a mensagem “Você ainda não está apto! Para jogar 

este texto você precisa ter jogado os grafemas mostrados nos ícones de 

cada fase.” 

[5.3] O caso de uso é encerrado. 

[7.1] O sistema não escolhe os testes. 

[7.2] O caso de uso é encerrado 

 

[8.1.1] O jogador não preenche os campos. 

[8.1.2] O caso de uso é encerrado. 

[8.2.1] O jogador não clica na seta à direita da tela. 

[8.2.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[9.1] O jogador não clica em “Responder”. 

[9.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 24: UC07 - Responder Bônus. 

Nome UC-07 – Responder Bônus 

Atores Jogador 

Precondições Devem existir Bônus cadastrados no sistema 

Pós-condições A pontuação do jogador será alterada 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador atinge a pontuação de 200, 

650, 1700, 2750 ou 3480 pontos. 

[2] O sistema busca no banco de dados o bônus referente à pontuação do 

jogador. Em seguida, exibe uma tela com o caça-palavras e um contador 

regressivo de tempo. 

[3] O jogador clica nas letras para destacá-las, formando as palavras a 

serem encontradas, antes que o tempo acabe. 

[4] O jogador clica em “Responder”. 

[5] O sistema insere os dados da rodada no banco de dados. 

[6] O sistema altera a experiência do jogador, como descrito em UC-08. 

[7] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[3.1] O sistema não encontra nenhum bônus. 

[3.2] Nenhum caça-palavras é exibido. 

[3.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[3.1] O jogador não clica em nenhuma letra. 

[3.2] Assim que o contador regressivo de tempo zera, o formulário é 

submetido em branco. 

[3.3] O caso de uso é encerrado. 

[4.1] O jogador não clica em “Responder”. 

[4.2] Assim que o contador regressivo de tempo zera, as respostas do 

jogador são enviadas para a validação. 

[4.3] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 25: UC08 - Alterar experiência e nível do jogador. 

Nome UC-08 – Alterar experiência e nível do jogador 

Atores Jogador 

Precondições O jogador deve ter jogado alguma fase ou bônus. 

Pós-condições A experiência do jogador será alterada. 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador responde alguma fase ou 

bônus. 

[2] O sistema recebe as respostas do jogador e as compara com o gabarito 

correspondente à fase ou bônus jogado. 

[3] O sistema conta o número de respostas corretas. 

[4] O sistema multiplica o número de acertos pelo fator multiplicador 

referente ao tipo de fase jogado (Palavra = 10, Texto = 20, Teste = 30, 

Bônus = 50). 

[5] O sistema atualiza, no banco de dados, a experiência do jogador, 

realizando a soma da experiência anterior com a experiência obtida na 

fase jogada. 

[6] O sistema verifica se o número de acertos é suficiente para que o 

jogador eleve seu nível e obtém retorno positivo. 

[7] O sistema atualiza, no banco de dados, o nível do jogador, somando 1 

ao nível anterior. 

[8] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[5.1] O sistema não consegue atualizar a pontuação do jogador. 

[5.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[6.1] O jogador não alcançou o número de acertos necessário para subir 

de nível. 

[6.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[7.1] O sistema não consegue atualizar a pontuação do jogador. 

[7.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 26: UC09 - Exibir Conquista. 

Nome UC-09 – Exibir Conquista 

Atores Jogador 

Precondições Nenhuma 

Pós-condições Nenhuma 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador termina uma rodada. 

[2] O sistema obtém a experiência atual do jogador e busca no banco de 

dados a conquista referente à mesma, recebendo retorno positivo. 

[3] O sistema exibe uma tela contendo uma imagem, representando a 

Conquista alcançada pelo jogador. 

[4] O jogador clica em fechar. 

[5] A imagem deixa de ser exibida, dando lugar ao menu do nível. 

[7] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O nível do usuário não é compatível com nenhuma conquista. 

[2.2] O menu do nível é exibido. 

[2.3] O caso de uso é encerrado. 
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[4.1] O jogador não clica em nenhum botão. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 27: UC10 - Exibir História. 

Nome UC-10 – Exibir história 

Atores Jogador 

Precondições Nenhuma 

Pós-condições Nenhuma 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador abre o Menu Palavra, 

Menu Texto ou Menu Teste. 

[2] O sistema obtém o nível atual do jogador e busca no banco de dados 

a cena referente ao mesmo, recebendo retorno positivo. 

[3] O sistema exibe uma tela contendo um carrossel de imagens, 

contando a história dos personagens do jogo. 

[4] O usuário clica nas setas nos cantos direito e esquerdo da tela para 

navegar entre as imagens da cena, até chegar no quadro final. 

[5] O jogador clica na seta no canto direito da tela, ou em fechar. 

[6] O carrossel de imagens deixa de ser exibido, dando lugar ao menu 

do nível. 

[7] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O nível do usuário não é compatível com nenhuma cena da 

história. 

[2.2] O menu do nível é exibido. 

[2.3] O caso de uso é encerrado. 

 

[4.1] O jogador não clica em nenhum botão. 

[4.2] O caso de uso é encerrado. 

 

[5.1] O jogador não clica em nenhum botão. 

[5.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 28: UC11 - Visualizar Estatísticas. 

Nome UC-11 – Visualizar estatísticas 

Atores Jogador 

Precondições Nenhuma 

Pós-condições Nenhuma 

Fluxo básico [1] Este caso de uso se inicia quando o jogador deseja visualizar suas 

estatísticas de jogo.  

[2] O jogador clica em “Meus pontos”, na barra de navegação. 

[3] O sistema exibe uma tela contendo gráficos que apresentam 

informações como grafemas mais jogados, tempo de jogo por grafema, 

pontuação por grafema, além de exibir as conquistas do jogador, a sua 

experiência e o seu tempo total de jogo. 
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[4] O caso de uso é encerrado. 

Fluxos 

alternativos 

[2.1] O jogador não clica em “Meus pontos”. 

[2.2] O caso de uso é encerrado. 

Exceções O sistema não consegue acessar o banco de dados. 

Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE C – DIAGRAMA DE CLASSES DO NOVEL 

Na Figura 26 pode-se verificar um resumo das principais classes do 

software Novel, sem os atributos e os métodos. No link a seguir encontra-se o 

diagrama de classes completo: http://bit.ly/2o3Vbtj/. 

Figura 26: Diagrama de classes arquiteturais. 

 
Fonte: Próprio autor. 

http://bit.ly/2o3Vbtj
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APÊNDICE D – ESQUEMA CONCEITUAL DO NOVEL 

Na Figura 27 é exibido o Esquema Conceitual do banco de dados do 

software Novel. 

Figura 27: Esquema Conceitual do Novel. 

 

Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO 

Nome:  _____________________________________ 

Em cada bateria de atividades, há grupos de alternativas relacionadas a aspectos da 
ortografia. Analise cada alternativa e assinale aquela em que todos os vocábulos 
estejam grafados corretamente: 

BATERIA I: G ou J? 

GRUPO 01 
(A) Ágio, granjear, viagei, sugeito. 
(B) Ferrugem, injeção, naufrágio, traje. 
(C) Fuligem, jesuíta, tingir, magestade. 
(D) Garagem, laje, ájil, pajem. 
 
GRUPO 02 
(A) canjica, massagista, frigir, jerimum. 
(B) jegue, injerir, adágio, jeitoso. 
(C) genipapo, jirafa, virgem, pajé. 
(D) jiboia, gibi, relójio, mangericão. 
 
GRUPO 03 
(A) anjelical, gíria, berinjela, lisonjear. 
(B) falange, gorgeta, hereje, cafajeste. 
(C) genjiva, megera, lojista, despejo. 
(D) geringonça, tangerina, ojeriza, varejista. 

 
BATERIA II: CH ou X? 

GRUPO 01 
(A) bexiga, enchiqueirar, engraxar, pexincha. 
(B) chicote, enxumaçar, enchoval, praxe. 
(C) encharcar, enxada, gancho, tachar. 
(D) encher, encherto, luxação, taxa. 
 
GRUPO 02 
(A) ameixa, colxete, mecha, recauchutar. 
(B) baixela, guaxe, mecherico, sanduíche. 
(C) bochecha, gueixa, mexicano, trinxeira. 
(D) chouriço madeixa, mexilhão, trouxa. 
 
GRUPO 03 
(A) agachar, xarque, lagarticha, xá. 
(B) apetrecho, chimpanzé, macaxeira, xará. 
(C) cachimbo, esdrúxulo, rachadura, chachim. 
(D) cartucho, flexa, rouchinol, xenofobia. 



Apêndice E – Questionário de Avaliação do Aprendizado 107 

 

 

BATERIA III: Z, S ou X? 

GRUPO 01 
(A) ajuizar, exaurir, frieza, náusea. 
(B) aplauso, exigência, guiso, pauzar. 
(C) enraizar, êxito, lousa, proesa. 
(D) exalar, exumar, maisena, puzesse. 
 
GRUPO 02 
(A) aduzir, defesa, ezecrar, inexato. 
(B) anestesia, esvasiar, exílio, ozônio. 
(C) apaziguar, evasão, exorcismo, quizer. 
(D) atrasar, exaltar, granizo, razoável. 
 
GRUPO 03 
(A) analizar, coalizão, êxodo, inesorável. 
(B) apezar, colisão, exonerar, limpeza. 
(C) batizar, exagero, exorbitar, sintetizar. 
(D) catequizar, exequível, hesitar, uzina. 

BATERIA IV: S, SS, SC, SÇ, C, Ç, XC ou Z? 

GRUPO 01 
(A) abscesso, discente, escêntrico, fossa. 
(B) ascender, essência, excesso, nasçam. 
(C) benesse, esSeção, excitar, presságio. 
(D) cresça, excelente, florescer, proscissão. 
 
GRUPO 02 
(A) auxílio, esplêndido, extorquir, sintaxe. 
(B) avestruz, exquisito, louça, suísso. 
(C) capataz, estranho, mixto, traiçoeiro. 
(D) embriaguês, expulsão, ressurreissão, trouxeram. 
 
GRUPO 03 
(A) abstenção, averção, discussão, permissivo 
(B) agressivo, compreenção, infração, repulsa 
(C) ascensorista, compulsão, ingresso, restrição 
(D) atencioso, contensão, interceção, suspensivo 

BATERIA V: E ou I? 
GRUPO 01 
(A) abençoe, anticorpos, desfeita, desinteria. 
(B) antebraço, atribue, desfrutar, influe. 
(C) anteontem, conclui, displicente, perdoe. 
(D) antiaéreo, continui, discrição, possui. 
 
GRUPO 02 
(A) adivinhar, delatar, dispensa, meretíssimo. 
(B) arrear, delapidar, escárneo, recrear. 
(C) afeiar, diferir, emigrar, peão. 
(D) cadeado, disparate, eminente, requisito. 
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GRUPO 03 
(A) ária, destilar, frear, privilégio. 
(B) arrepiar, degladiar, imergir, pinico. 
(C) colibri, encinerar, impecilho, seringa. 
(D) confete, errônio, lampião, visícula. 

BATERIA VI: O ou U? 

GRUPO 01 
(A) abissau, coalhada, lumbriga, reboliço. 
(B) abulir, comprido, mágua, reuva. 
(C) amontoado, costear, mochila, rótulo. 
(D) aniu, cúpola, mulambo, soar. 
 
GRUPO 02 
(A) buate, cortume, muamba, surtir. 
(B) botequim, embutido, muleta, supetão. 
(C) boeiro, engolir, névua, toalha. 
(D) bulir, entopir, nódoa, tussir. 
 
GRUPO 03 
(A) borburinho, fucinho, paumito, suar. 
(B) bússola, guela, polpar, táboa. 
(C) carretéu, íngoa, ratueira, trégua. 
(D) chuvisco, jabuticaba, rebotalho, zoar. 
 

BATERIA VII: R ou RR? 
 
GRUPO 01 – Marque a alternativa em que as palavras estão corretas 
 
(A) barracão, buraco, caroça. 
(B) serote, cerrado, encerradeira. 
(C) carretel, carruagem, corrimão 
(D) corida, coragem, garote 
 
GRUPO 02 - Marque a alternativa em que as palavras estão incorretas 
 
(A) rato, roupa, rua 
(B) Ricardo, real, rede 
(C) baril, bareiro, barote 
(D) rápido, rouco, raso 
 
GRUPO 03 - Marque a alternativa em que as palavras estão corretas 
 
(A) aranha, honrra, Maranhão 
(B) jara,  fara, gara 
(C) Marrocos, alforria,surreal 
(D) arrocho,corrupto,genrro 
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BATERIA VIII: M ou N? 
 
GRUPO 01 - Marque a alternativa em que a palavra está incorreta 
 
(A) Dente 
(B) Bronca 
(C) Fungo 
(D) Fimcar 
 
GRUPO 02 - Marque a alternativa em que a palavra está incorreta 
 
(A) Empacotadora 
(B) Ambíguo 
(C) Comstante 
(D) Manga 
 
GRUPO 03 - Marque a alternativa em que a palavra está incorreta 
 
(A) Tanbor 
(B) Ambivalência 
(C) Manta 
(D) Pronto 
 

Referências usadas para a elaboração do questionário de avaliação do 
aprendizado: 

BECHARA, Evanildo. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira (Lucerna), 
2008. 
 
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 
5.ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. 
 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 
37.ed. São Paulo: Scipioni, 1984. 
 
FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 11.ed. São Paulo: 
Ática, 1998. 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 

Aluno: _____________________________________________________ 

Sobre você 
Discordo 

Totalmente 
  

Concordo 
Totalmente 

Sinto-me motivado em aprender 
ortografia em sala de aula 

1 2 3 4 5 

Sinto-me motivado em aprender 
ortografia utilizando o Novel 

1 2 3 4 5 

Antes de utilizar o jogo, meu 
desempenho em questões de 
ortografia era bom 

1 2 3 4 5 

Sobre as características do jogo 
Discordo 

Totalmente 
  

Concordo 
Totalmente 

A interface do Novel é agradável 1 2 3 4 5 

A navegação nos menus de 
interação do jogo é fácil 

1 2 3 4 5 

O Novel é um jogo divertido 1 2 3 4 5 

As explicações dos conteúdos 
ortográficos presentes no jogo são 
claras e fáceis de se entender 

1 2 3 4 5 

As questões presentes no jogo são 
bem elaboradas 

1 2 3 4 5 

O Novel consegue proporcionar 
desafios para o jogador 

1 2 3 4 5 

O Novel consegue prender a 
atenção do jogador 

1 2 3 4 5 

Eu recomendaria o jogo 1 2 3 4 5 

Eu jogaria novamente o jogo 1 2 3 4 5 

Sobre o conteúdo do jogo 
Discordo 

Totalmente 
  

Concordo 
Totalmente 

O conteúdo/assunto abordado pelo 
jogo é relevante 

1 2 3 4 5 

O Novel é útil para o aprendizado de 
ortografia 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE G – HISTÓRICO DE TRÂMITES DO PROJETO NOVEL 

Na Figura 28 e na Figura 29 encontram-se o histórico de trâmites do projeto 

Novel, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Plataforma Brasil, 

submetido ao CEP no dia 30 de junho de 2016 e autorizado para realização da 

pesquisa no dia 18 de setembro de 2016. 

Figura 28: Primeira parte do histórico de trâmites do projeto Novel. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 29: Segunda parte do histórico de trâmites do projeto Novel. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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