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Ambiente virtual para o ensino de lógica em portadores de TDAH  

 

Resumo 
 
Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações para pôr em prática o 

desenvolvimento do ambiente virtual de ensino de lógica para portadores de 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, baseando em pesquisas 

bibliográficas, elaborando adaptações de estratégias em base nas necessidades, 

construindo uma história e storyboard, tornando assim o projeto mais seguro para 

aplicação.  

 
Introdução 
 
O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) é caracterizado pela falta de atenção, 

hiperatividade e impulsividade do indivíduo, a chamada também tríade 

sintomatológica. Surge na infância e perdura por toda a vida de quem a tem. 

Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 2010: 

 

                                                                                  Estudos científicos mostram que portadores 
de TDAH têm alterações na região frontal e as 
suas conexões com o resto do cérebro. A 
região frontal orbital é uma das mais 
desenvolvidas no ser humano em comparação 
com outras espécies animais e é responsável 
pela inibição do comportamento (isto é, 
controlar ou inibir comportamentos 
inadequados), pela capacidade de prestar 
atenção, memória, autocontrole, organização e 
planejamento. 

 

No decorrer do tempo, é notável as dificuldades de desenvolvimento na 

escola e de relacionamento com outras pessoas. A aprendizagem de regras e 

limites, é dificultada pelo transtorno e qualquer ocorrência ou objeto serve de 

distração a frente do que precisa ter mais atenção. É facilmente confundível com 

falta de conhecimento e interesse se opondo ao desenvolvimento do portador. 

Diante desta situação, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) 

aparece como apoio a divulgação das informações corretas do transtorno. 

Inclusive, orientações e estratégias para serem adotadas pedagogicamente. 



Essa dificuldade em aprender é ocasionada pelo raciocínio lógico que deve 

ser desenvolvido. Muitos entendem ser da área matemática exclusivamente, mas 

não é assim que o subentendesse. Este se dá com situações lógicas. 

A lógica é uma base auxiliadora em todo aprendizado, ela está presente nas 

conversas informais, na leitura de jornais e revistas e nas diversas disciplinas do 

currículo, não sendo, portanto um objeto exclusivo da matemática (Neugebauer, 

2009). Sendo assim, o projeto proposto aplica o conhecimento a esse 

pensamento dando apoio a aprendizagens futuras, o qual sugere o 

desenvolvimento de um ambiente virtual para o ensino de lógica em portadores 

de TDAH. 

 
Objetivos 
 
Contribuir com o desenvolvimento do raciocínio crítico pelo intermeio da lógica 

aos portadores de TDAH. Coletar informações para pôr em prática o 

desenvolvimento do ambiente virtual. 

 
Metodologia  
 
A metodologia se baseia especificamente em pesquisas bibliográficas a fim de se 

obter informações e convicções suficientes para se ter o desenvolvimento do 

projeto como um todo atingido. As etapas são com base na necessidade do 

projeto. Pode-se haver etapas adicionadas ou reinventadas para que se adeque 

cada vez mais. 

A que foi adotada até este ponto do projeto em desenvolvimento divide-se nas 

etapas: pesquisa bibliográfica, adaptação de estratégias com base nas 

necessidades no jogo, criação da história e elaboração do storyboard. 

Os materiais usados foram os softwares Adobe Photoshop CS6, para o 

storyboard, tradicional editor de texto para a elaboração da história e possíveis 

missões, além da disposição da Web e biblioteca acadêmica para as pesquisas e 

busca de referências.  

 
Desenvolvimento 
 
Subitem 1 - Pesquisa Bibliográfica 
 



Classificada como pesquisa aplicada, esta é dirigida a ser colocada em prática 

posteriormente. Uma fonte principal para adquirir informações e conhecimentos 

sobre TDAH é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que trabalha com 

informações concretas sobre o transtorno. Esta aliás, foi a primordial para o 

conhecimento do público alvo.  

Dela pode-se tirar as estratégias pedagógicas por exemplo. Que foram 

adotadas para o projeto como readaptação para a forma como o jogo interage 

com o personagem. Além do funcionamento geral do ambiente e técnicas 

aplicadas para o desenvolvimento dos hábitos de aprendizagem. Dentre estes, o 

lugar ideal para estudos como forma de maior concentração. 

 

Subitem 2 – Adaptação de estratégias com base nas necessidades  

 
As estratégias com base nas necessidades resultaram seguindo as pedagógicas 

recomendadas pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 2012. Estas 

também foram apresentadas no projeto de pesquisa: 

 

 Dividir a história em missões menores dando apoio a gestão de tempo; 

 Deixar a explicação da missão acessível no HUD (Heads-Up Display) da tela, 

a fim do jogador absorver a instrução dada; 

 A cada missão concluída, elogiar sempre e imediatamente. Caso não consiga 

cumprir, motivá-lo a fazer a etapa de novo. Acompanhar o desempenho por 

pontuação ou algo motivacional; 

 Não criticar desempenho ruim nas missões. Mostrar que todo erro cometido é 

essencial para se alcançar o pretendido; 

 Diversificar as missões. Atrair o jogador ao ambiente permitindo que este se 

sinta à vontade para aprender de forma lúdica; 

 Evitar distrações ou aplicar estas, para trabalhar a atenção sustentada. 

Provavelmente aplicar em alguns pontos do jogo; 

 Trabalhar com sinais visuais e orais para alertar ou lembrar algo importante 

na missão. Manter acesso aos alertas no HUD; 

 Destacar as partes mais importantes de toda ou qualquer informação 

divulgada no jogo. 

 



Ao tratar de um jogo específico para um público alvo, deve estar adequado 

para este a fim de garantir aproveitamento total do jogo. 

Uma forma de se aproveitar um jogo, é quando este tem uma história para 

contar. O jogador acaba se envolvendo mais e aumenta o interesse em 

prosseguir com o lúdico.  

 

Subitem 2 -  Criação da história do jogo 

 
A história foi elaborada com base nas pesquisas e resultados tidos 

anteriormente. Importante para se ter em mente o que será feito para atingir os 

objetivos do projeto.  

Da história é possível definir o projeto com mais certeza. Além de dar mais 

credibilidade a quem está jogando que aqueles acontecimentos estão ligados a 

uma pessoa com TDAH.  

 

Subitem 3 - Elaboração do Storyboard 

 
O storyboard foi elaborado com base na história criada. Ele é a sequência das 

cenas que ocorrerão em desenho a fim de aplicar visualmente a prévia do 

desenrolar da história. 

Ele pode ajudar em vários fatores, inclusive posicionamento de câmeras, 

como as cenas vão ocorrer e as formas que ocorrerão de modelagem e 

programação, pois como é possível ver em alguns jogos, nem todo objeto deve 

ser bem trabalhado. Aquele distante pode ser tratado com menos importância, se 

não levar em consideração isso, o jogo pronto será pesado e acessível somente 

a quem tiver um equipamento adequado que não é o intuito do projeto. 

   

Resultados 
 
O projeto teve como resultados até o momento: A coleta de dados sobre o que 

trata, inclusive do TDAH com as estratégias adaptadas. Dando uma precisão 

maior quanto ao que o jogo seguirá e mostrar ser adaptado para pessoas com o 

transtorno; 

A elaboração da história, que envolve uma busca terminante pelo 

conhecimento que para tanto será necessário passar pelos desafios de lidar com 



a mente. Prepará-la para a aprendizagem futura. E essa fase sucede o 

desespero do personagem de estudar e não conseguir. Algo que acontece com 

pessoas de TDAH, aliás um dos fatores de se descobrir o transtorno; 

E o storyboard que foi elaborado no Adobe Photoshop CS6 e importante para 

redefinir aspectos que seriam aplicados, pois transmitir mensagens visualmente é 

diferente e certas vezes é preciso optar por outra forma de mostrar. 

  A pesquisa é relevante pois serve de apoio às pessoas que querem 

desenvolver ambiente virtual para pessoas com TDAH ou para qualquer outro 

público específico. Além de ter ideias interessantes para o início de projetos de 

desenvolvimento de jogos. 

 
Considerações Finais 
 
Os resultados atingidos foram os esperados pois é notável uma melhora para 

prosseguir com o projeto em relação a conhecimento sobre o público alvo e uma 

visão mais concreta sobre como o jogo funcionará. 

Há viabilidade de continuação da pesquisa pois teve um avanço e dispõe dos 

materiais para que possa realizar com o objetivo geral. 
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