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Resumo 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um jogo que possa contribuir com 

a introdução de crianças ao mundo da programação, de uma forma simples 

introduzir conceitos de lógica de programação de uma maneira divertida e que faça 

com que as crianças se interessem pelo assunto. A proposta do jogo é que com 

alguns comandos simples as crianças movimentem um ramster chamado HamHam 

para tentar ajudá-lo a passar por alguns obstáculos e conseguir chegar a sua 

casinha. O jogo possuirá alguns níveis cada um com uma dificuldade diferente em 

cada um desses níveis será introduzido um comando novo para que a criança não 

tenha que aprender tudo de uma vez, e para que ela possa praticar bem um 

comando antes de aprender outro.  

Introdução 

Os jogos estão presentes entre os homens desde a antiguidade, algumas 

pessoas buscam no jogo uma forma de se descontrair e aliviar as tensões causadas 

pelos problemas do dia-a-dia, outros até como trabalho. O fato é que o jogo, sendo 

eletrônico ou não, é capaz de proporcionar nas pessoas sentimentos de alegria, 

descontração e competitividade. Segundo Winckler e Martins (2003), “... Em nosso 

cotidiano utilizamos várias formas de jogo: os dos sentidos, em que a curiosidade 

nos leva ao conhecimento; os jogos corporais expressos na dança, nas cerimônias e 

rituais de certos povos; o jogo das cores, da forma e dos sons, presente na arte dos 

imortais; o jogo do olhar”. Nos dias de hoje cada vez mais cedo as crianças estão 

entrando no mundo digital, com isso deve ser mais vantajoso usar essas tecnologias 

para auxiliar no apredizado, a grande maioria das crianças utiliza Tablets, 

smartphones e computadores para jogar e se distrair, porque não utilizar esse tipo 

de software para auxiliar no ensino de lógica de programção que contribue para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Objetivos 

Desenvolver um game simples que possa introduzir crianças no mundo da 

programação e também colaborar com desenvolvimento do raciocínio lógico que 

também é insdispensavel em diversas áreas do conhecimento como Matemática, 

Física entre outras de grande importãncia na educação das crianças. 



Metodologia 

Está sendo utilizado o software de desenvolvimento de games “Game Maker” 

da (YoYo Games), para o desenvolvimento do projeto será utilizada a linguagem 

própria da ferramenta e a criação dos cenários será feita com alguns desenhos 

encontrados na internet em bancos de imagens livres e outros criados somente para 

o projeto pelo autor. 

Desenvolvimento 

Até o momento foram desenvolvidas a tela inicial do game e a primeira fase 

do game que contará com um total de 10 fases, a tela inicial que tem um design 

simples possui apenas um botão que da inicio ao game, já na tela do game foi feito 

um desafio simples apenas para o ensinamento da movimentação, assim como na 

Linguagem Logo (1968), os comandos são simples só que com a diferença que são 

passados para o HamHam através de botões na parte inferior da tela, e são 

passados todos os comandos de uma vez. Conforme Silveira (1998, p.02), “…Até 

mesmo o mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar 

informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e competência”. 

Atualmente o game está rodando somente na plataforma Windows. 

 

Figura 1: Tela de Início e 1ª fase em desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 



Resultados Preliminares 

O projeto foi apresentado a uma Pedagoga que acredita que o jogo é uma 

ótima ferramenta de aprendizado para as crianças, principlamente nos dias de hoje 

que as crianças entram cada vez mais cedo no mundo tecnolócico, o projeto ainda 

está em desenvolvimento. 
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