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AMBIENTE VIRTUAL DE RACIOCÍNIO LÓGICA PARA CRIANÇAS 

Resumo 

O ensino de lógica nunca foi algo com foco para as escolas em geral, 

pensando nisso, a criação de um ambiente virtual para atividades complementares 

de uma criança é algo que falta hoje em dia. Portanto está em fase de 

desenvolvimento um ambiente virtual focado em aprendizado simples, que 

proporciona uma maior facilidade na memorização e criatividade de uma criança e 

adolescente. Com o passar do tempo, o usuário passa a entender melhor o 

funcionamento de uma determinada lógica, e raciocina melhor, dando assim 

possibilidades lógicas para cada resolução não só no jogo, mas também para o seu 

dia a dia. Foram utilizados um computador PC Intel Core i5™ 2.6GHz, 6GB(RAM) e 

os softwares Maya Autodesk 2014 e o UDK Development Kit 2014 para a 

programação do ambiente. Para que possamos fazer esse aplicativo, será feita uma 

análise técnica de criação da lógica a ser aplicada no ambiente, sendo possível a 

existência de atualizações no contexto da história do jogo, em atualizações futuras 

do aplicativo. 

Introdução 

Com o avanço tecnológico, ensinar fica mais prático a cada dia, sendo assim 

preciso inovar na educação, mas não apenas nas escolas. Uma área a ser 

explorada é a aprendizagem com jogos, aprender se divertindo é algo que 

impulsiona a criança a se desenvolver melhor, já que faz com que ela se sinta bem 

no momento em que se diverte. De acordo com um estudo publicado na revista 

Nature pelos pesquisadores do Max Planck Institute for Human Development, 

apontam que jogar pode impulsionar um aumento significativo da nossa capacidade, 

encontrar um equilíbrio entre a diversão e a aprendizagem é algo que ajuda as 

pessoas a melhorarem sua capacidade.  

O raciocínio aplicado para crianças é criado a partir da interação da criança 

com o jogo, que por sua vez, faz com que o mesmo, precise pensar em várias 

possibilidades para a conclusão do objetivo. Com o ambiente virtual aberto, a 

criança poderá estar desenvolvendo sua capacidade de raciocínio mais rápido, já 

que com o treino, ela terá uma maior facilidade de pensar nas diversas 
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possibilidades de criação de uma conclusão do objetivo, aplicando também no dia a 

dia da criança. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Cheryl Olson, os jogos virtuais 

fazem parte do cotidiano de um adolescente, e também de muitas pessoas da 

atualidade, fazendo com que eles sejam motivados a jogar, aumentando seu 

potencial não só nos jogos, mas também nas tarefas do dia a dia. Por essa 

definição, o jogo terá certo desafio para quem utilizado, porém fará com que quem o 

jogar, não desista fácil para assim encontrar o seu objetivo. 

História 

Edy é um robô criado no ano de 2058 por um cientista maluco chamado 

Nikola, e foi desenvolvido inicialmente para resolver as dificuldades dos humanos, 

sendo um robô fascinado pela lógica, com seus circuitos ultramodernos, ele tenta 

resolver todo tipo de problema que encontra pela frente, mas como todos os 

sistemas, Edy tem falhas em seus códigos, sendo um dos grandes defeitos dele.  

Seu criador Nikola sempre foi cauteloso com seus pertences e com seu 

laboratório, mas o cientista não imaginava que Edy poderia estar curioso para saber 

o que tinha de especial dentro do laboratório. Na noite de uma sexta-feira qualquer, 

Nikola sai de casa para procurar uma peça rara que faltava para incrementar em seu 

novo experimento, deixando sem perceber, a porta do laboratório aberta. Edy por 

sua vez, não deixou escapar essa oportunidade, e entrou o mais rápido possível 

para ver o que tinha de tão especial dentro dessa sala enorme. 

Dentre muitas caixas e poeira, Edy observa algo brilhante em uma caixa de 

madeira já desgastada pelo tempo, e sem muito esforço, ele desmonta a caixa 

descobrindo assim, uma máquina do tempo. Com toda a habilidade de um robô, Edy 

consegue então ligar a máquina e manipular seus dados, mas na infelicidade, Edy 

acaba tendo um problema nos seus circuitos, fazendo com que ele ligue a máquina 

e se tele porte para uma data desconhecida.   

Neste novo mundo, o cenário se baseia em um reino antigo onde o robô Edy 

tem como objetivo voltar para casa. Na aventura o Edy terá que resolver enigmas 



lógicos, e para cada solução, ele receberá uma peça, onde no final ele criará uma 

máquina do tempo, assim finalizando a sua missão. 

Objetivos 

O jogo “Edy no tempo” tem como objetivo exercitar o raciocínio lógico de 

crianças estudantes do primário e jardim de infância, através de perguntas e 

desafios que apareceram ao longo das fases, sendo um jogo intuitivo de fácil 

compreensão, por ser bem interativo a criança terá como foco vencer o jogo.  

Metodologia  

A metodologia utilizada para a criação do jogo, está sendo baseada nos 

estilos de jogos como “Castlevania” e de certa forma, um pouco de “Super Mario 64”. 

A Modelagem do cenário está sendo feita pelo Software Maya Autodesk 2014 e UDK 

para a criação das animações e motor gráfico para o jogo. A história foi criada e 

baseada em estudos de como a matemática, enigmas de fácil entendimento e 

quebra cabeças. Para aprofundar mais a atenção de quem usufruir do jogo, foi 

criado um enredo de início, apresentado em uma Cutscene no início do jogo. 

Desenvolvimento 

Este projeto está em desenvolvimento, e para sua conclusão, foi realizada 

diversas pesquisas relacionadas a lógica aplicada nos ensinos de escolas infantis e 

métodos de ensinar usando a tecnologia como ferramenta de ensino. O 

desenvolvimento se encontra na fase de modelagem do cenário e do personagem. 

Na história do jogo, o jogador irá começar em um reino antigo, logo após a 

cutscene que explicará como nosso robô Edy foi parar lá. Nesse reino, Edy terá que 

desvendar os desafios que aparecem em seu caminho, tendo assim como objetivo 

obter peças para a construção de uma máquina do tempo, mas para isso ele 

passará por diversos desafios dados por soltados que dará as peças caso o jogador 

encontre a solução da pergunta do soldado. 

O jogo acontece em um ambiente 3D, sendo como tema um Castelo onde o 

jogador poderá recolher moedas espalhadas pelos corredores, recebendo uma 

pontuação para cada bloco do castelo. Quando o robô Edy chegar ao fim de cada 

bloco, nele terá um soldado que tem como objetivo proteger o outro bloco do 



castelo, porém ele libera a passagem se o jogador acertar o desafio proposto pelo 

soldado, recebendo assim uma peça para a criação da máquina do tempo. Caso o 

jogador erre a questão, ele terá que pagar o soldado com as moedas coletadas ao 

longo da fase. 

Como personagem principal, será utilizado um robô chamado Edy, sendo um 

personagem modelado em modelado em 3D, e irá interagir com os objetos do 

castelo e com os soldados dos portões.  Os elementos implantados no jogo serão 

constituídos de simples formas geométricas, pois são familiares e de fácil 

entendimento para crianças. 

Resultados Preliminares 

Com a História do jogo finalizada, o surgimento de novas ideias apareceram, 

e para essa versão do jogo, tentaremos acrescentar no mínimo cinco blocos no 

castelo. A ideia do personagem e cenário já foram desenhadas, sendo que o robô já 

está modelado e animado através do Maya Autodesk 2014. 

Ao final do experimento, esperamos alcançar um jogo que seja de fácil 

interação e ao mesmo tempo estimule o jogador a ter pensamentos lógicos, já que 

estamos produzindo um enredo com diversos desafios lógicos para o jogo. Fazer 

com que o jogo seja voltado para crianças é o nosso maior desafio, mas como 

resultado final, esperamos que esse ambiente agrade não somente as crianças, mas 

também todos que querem algo que estimule sua capacidade de raciocínio lógico. 
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