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RESUMO 

O crescente desenvolvimento tecnológico ocorrido nas ultimas décadas, 

evidencia uma dependência cada vez maior das pessoas com a utilização de 

dispositivos móveis, seja para manter-se atualizadas com as noticias, para se 

comunicar com amigos e familiares ou mesmo ouvir musica. Examinando essa 

característica da sociedade, e notando uma escassez em jogos didáticos 

cristãos, atualmente a tecnologia não foge das mão das crianças, elas estão 

constantemente conectadas seja para jogar ou ver vídeos no Youtube, pensando 

nessas plataformas atuais os Apps e Stream de vídeos, onde os cristãos infantis 

convivem nas pequenas escolas dominicais, existe uma interação com os vídeos 

infantis chamado “3Palavrinhas” são cânticos bíblicos animados, onde se 

percebe que as crianças aprendem e ficam quietas em quase todo o momento, 

inspirado por essa execução 3Palavrinhas, foi se criada o game “Bíblia Pergunta” 

um jogo simples baseado em perguntas e respostas dedicado a crianças de 

inicio de 6 anos, feito em Unity é um jogo simples e puramente didático 

evangelístico, cristão ou não cristãos.   

 

     

Palavras-chaves: Tecnológico, Dispositivos Móveis, Jogo, Aplicativo.
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ABSTRACT 

The growing technological development that has occurred in recent decades 
shows an increasing dependence on people with the use of mobile devices, ei-
ther to keep up with the news, to communicate with friends and family or even 
to listen music. Examining this characteristic of society, and noticing a shortage 
in Christian didactic games, technology is not currently out of the hands of chil-
dren, they are constantly connected either to play or watch videos on Youtube, 
thinking of these platforms current Apps and Stream of videos, where Christian 
children live in small Sunday schools, there is an interaction with children's vid-
eos called "3 Palavrinhas are animated biblical songs, where children are per-
ceived to learn and remain quiet at almost the whole moment, inspired for this 
execution 3 Words, was created the game "Biblia Pergunta" a simple game 
based on questions and answers dedicated to children of beginning 6 years, 
made in Unity is a simple game and purely didactic evangelistic, Christian or not 
Christians. 

 

Keywords: Technology, Mobile Devices, Gyms, Application, Game. 

 

 

INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

          Um jogo para celular é um videogame reproduzido em um celular, 
smartphone / tablet, smartwatch, PDA, reprodutor de mídia portátil ou 
calculadora gráfica.O primeiro jogo conhecido em um telefone celular era uma 
variante de Tetris no dispositivo Hagenuk MT-2000 de 1994. 

 

          Em 1997, a Nokia lançou o sucesso Snake.O Snake (e suas 
variantes), que foi pré-instalado na maioria dos dispositivos móveis fabricados 
pela Nokia, tornou-se um dos videogames mais jogados e é encontrado em 
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mais de 350 milhões de dispositivos em todo o mundo.Uma variante do jogo 
Snake para o Nokia 6110, usando a porta de infravermelhos, foi também o 
primeiro jogo para dois jogadores para celulares. 

 

          Hoje, os jogos móveis geralmente são baixados das lojas de 
aplicativos e dos portais das operadoras de telefonia celular, mas em alguns 
casos também são pré-carregados nos dispositivos portáteis pelo OEM ou pela 
operadora quando adquiridos, via conexão infravermelha, Bluetooth ou cartão 
de memoria. 

 

          Os jogos móveis para download foram primeiramente 
comercializados no Japão em 1999, e no início dos anos 2000 estavam 
disponíveis através de uma variedade de plataformas na Ásia, Europa, América 
do Norte e na maioria dos territórios onde redes de operadoras modernas e 
aparelhos estavam disponíveis em meados dos anos 2000. No entanto, os 
jogos para dispositivos móveis distribuídos por operadoras móveis e portais de 
terceiros (canais inicialmente desenvolvidos para monetizar toques para 
download, papéis de parede e outros pequenos conteúdos usando SMS 
premium ou taxas diretas como mecanismo de faturamento) permaneceram 
como uma forma original de jogos até o iOS da Apple. Apple Store foi lançada 
em 2008. Como o primeiro mercado de conteúdo móvel operado diretamente 
por uma plataforma móvel, a App Store mudou significativamente o 
comportamento do consumidor e ampliou rapidamente o mercado de jogos 
para dispositivos móveis, já que quase todos os proprietários de smartphones 
começaram a baixar aplicativos móveis.  

 

          No final do século 20, a propriedade de telefones celulares tornou-se 
onipresente no mundo industrializado - devido ao estabelecimento de padrões 
da indústria e à rápida queda no custo de propriedade de aparelhos e uso 
impulsionado por economias de escala. Como resultado dessa explosão, o 
avanço tecnológico dos fabricantes de celulares se tornou rápido. Com esses 
avanços tecnológicos, os jogos para celulares também se tornaram cada vez 
mais sofisticados, aproveitando as melhorias exponenciais na exibição, 
processamento, armazenamento, interfaces, largura de banda da rede e 
funcionalidade do sistema operacional. 

 

          Os jogos pré-instalados em celulares móveis da virada do século 
geralmente eram limitados a grosseiros gráficos matriciais monocromáticos. Os 
comandos seriam introduzidos através dos botões do teclado do dispositivo. 
Por um período no início dos anos 2000, o WAP e outros protocolos de Internet 
móvel permitiram que simples jogos cliente-servidor fossem hospedados on-
line, o que poderia ser reproduzido através de um navegador WAP em 
dispositivos que não tinham capacidade de baixar e executar aplicativos 
distintos. 
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           Pensando nisso em toda essa bagagem antiga em jogos mobile, 
avaliei e existem poucos jogos para um publico cristão, oque quero dizer com 
“publico cristão” não que cristãos não jogam FIFA, CALL OF DUTY, GTA ou 
diversos jogos pois o publico cristão não ligaria para jogos nessa area, mas foi 
pensando nas crianças, pois ja me deparei com jogos “Infantis” que 
apresentavam liguagem pesada, e fora do contexto “ser criança” embora 
sabemos que crianças deveriam brincar nas ruas ou com os amigos, vejo que 
as ruas não só pelo perigo que hoje apresenta, foi subistiuido por aparelhos 
eletronicos, nisso o mercado eletronico de tecnologia aproveita inteiramente 
para desenvolver novos projetos, e nessa base desenvolvo esse novo escopo 
de ideia. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

          Como parte do agrupamento de países diversos e históricos da 
América do Sul, muitas vezes é fácil esquecer que o Brasil é uma força vital - 
não apenas cultural, mas fisicamente. O Brasil realmente compõe a maior parte 
do continente em que reside. Por área de terra, é o 5º maior do mundo, depois 
dos Estados Unidos; sua população também ocupa o 5º lugar, com 200 
milhões. 

 

          Então, por que esse gigante é tão quieto em nossa indústria de jogos 
para celular? Recentemente, fizemos a mesma pergunta sobre a Índia, 
concluindo que o segundo país mais populoso do mundo é prejudicado 
principalmente pela baixa adoção de smartphones e pela incapacidade de 
pagar. Mas o Brasil, com um lucro por pessoa 7 vezes maior do que a cultura 
social indiana e famosa, é uma história diferente. 

 

1.2.1 JOGOS PARA CELULAR NO  BRASIL 

          De uma visão externa, parece que a demanda por jogos deve ser 
atrofiada no Brasil. Até a virada do século, o governo brasileiro cobrava uma 
combinação de altos impostos e embargos de produtos de tecnologia e 
videogames, impedindo a maioria dos consoles de competir legalmente. 

 

          Como em países como a China, a resistência do governo aos 
videogames servia apenas para mudar, em vez de limitar, a demanda dos 
brasileiros por jogos. De acordo com um estudo recente da empresa de análise 
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Blend e da desenvolvedora de jogos Sioux, 83% dos jogadores auto-
identificados dizem que sua plataforma preferida é os telefones celulares - mais 
que os PCs, com 71%, ou consoles, com 56%. 

 

          O caso de amor do Brasil com jogos para celular é refletido nos 
dados de crescimento da temporada de jogos, para o Brasil, que mostram um 
forte crescimento em quase todas as categorias de jogos para celular no ano 
passado, liderado por jogos de RPG 

 

 

Gráfico 1 : Crescimento da plataforma 

 

 

 

          A valorização dos jogos para celular no Brasil é compensada pela 

pouca penetração dos smartphones. Apesar de crescer fortemente, os 

smartphones são de propriedade de apenas 23% da população. Este é um dos 

principais fatores que atualmente impedem o Brasil de se tornar um dos 5 

principais mercados em termos de números. 

 

 

          Aqueles que possuem smartphones realmente monetizam 

significativamente em jogos gratuitos, ao contrário de alguns mercados em 

desenvolvimento. Embora existam alguns problemas de pagamento 

(principalmente falta de cartões de crédito), os brasileiros que pagam gastam de 
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10 a 60 reais por jogo (cerca de US $ 3 a US $ 20), de acordo com o estudo 

Sioux / Blend. O mercado inteiro valia cerca de US $ 1,5 bilhão em 2014, 

segundo a SuperData Research. Os CPIs ( Comissões Parlamentares de 

Inquérito) de publicidade também são decentes no país, ficando um pouco atrás 

de países como a China e a Rússia. As principais categorias pagantes são o 

casual, e jogos como estratégia.  

No Brasil, os desenvolvedores estão proliferando. “Antes de 2011, não 

havia estrutura setorial real. Estúdios estavam indo e vindo. Desde então, 

estamos melhorando a situação ”, diz Gerson de Sousa, gerente executivo da 

organização do setor Abragames. 

 

Isso vale para mais de 20 novos estúdios fundados a cada ano, 

totalizando 133 atualmente em operação, segundo estatísticas compiladas pelo 

Banco de Desenvolvimento do Brasil. No entanto, a maioria desses estúdios é 

muito pequena - 100 têm menos de 10 funcionários e apenas 5 têm de 30 a 50 

funcionários. 

 

 

1.3 MOTIVAÇÃO 

 

Observando a contextualização atual na qual os jogos vêm a 

desenvolver um papel importante no Brasil, como segue esse gráfico abaixo de 

categorias de fins financeiro. 
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Grafico 2 : Categoria por Lucro(google images) 

 

            As crianças se encontram sem plataforma didática e sem estudo 

bíblico, ficam a espera das escolas nos domingos e muitas vezes não 

aprendem muito, vejo crianças aprendendo com jovens que ensinam e muitas 

vezes não prestam atenção, as crianças se envolve com cores em excesso, 

gostam de tudo bem colorido.  

E minha motivação, baseada nesse panorama encontrado, é de 

encontrar uma maneira que possa facilitar o ensino bíblico aos pequenos e aos 

que ensinam como exercícios em casa de forma divertida, desafiando e 

interagindo. Com a criação de um jogo básico simples, que tenha: 

• Desafios 

• Dinâmico, Cores 

• Musicas 

• Perguntas de acordo ao nivel  

 

Sendo que essas funcionalidades seriam o X da questão, pois existem 

jogos bíblicos, mas são mais jogos como “Happy Farm” jogos que desenvolve 

um relacionamento cotidiano, como um “Tamagochi” popularmente conhecido 

no Brasil como “Bichinhos Virtuais” e não contem um que incentive a criança a 

pensar como um puzzle de perguntas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Criar um Game que auxilie no desenvolvimento cristão infantil, mesmo podendo 

ser jogado por qualquer criança, existindo famílias não cristãs mas que querem 
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ensinar os filhos a ter uma mente mais moral, mesmo não sendo o intuído do 

jogo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Implantar uma maneira diferente na forma de ensinar livros para a 

crianças. 

b) Criar um jogo que facilite o ensino também para os professores de 

escolas Dominicais sem fins lucrativos. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Com o avanço da tecnologia, diversas áreas da sociedade foram 

agregadas em um modo de vida mais eficiente, e isso ocasionou em um curto 

prazo diversas alterações nas rotinas de empresas e pessoas. O 

desenvolvimento de aplicativos acompanhou essa evolução, e se mostrou 

importante e fundamental em diversas diretrizes. Desta forma rotinas que antes 

demandavam tempo, tornaram-se mais simples e tiveram um ganho de tempo 

essencial e uma melhor fluência. Pois as tornam mais práticas por estarem ao 

alcance das mãos e terem uma mobilidade maior. 

 

“Mais de 69% da população brasileira têm celular, índice é 23% maior  do 

que o registrado em 2009, o aceso a internet cresceu em 46,5% dos brasileiros 

acima de 10 anos de idade tem este acesso” ( Revista VEJA 21/09/2012). 

 

Não temos crianças que compram celular, são poucas que os pais 

compram aos seus filhos, como opinião pessoal não acho saudável um celular 

nas mãos dos pequenos, porem pela correria de seus pais, eles fornecem os 

celulares para as crianças como uma “Chupeta eletrônica” para pairar o silencio 

sobre a casa, aproveitando essa brecha da educação que a família da ao seus 
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filhos, criei esse jogo para unir a Paz dos pais e a utilidade em um jogo, existindo 

muitos conteúdos errados sem monitoramento dos pais, o jogo pensa no útil ao 

agradável, se a família entrega o celular e esquece de monitorar o que o filho 

pequeno acessa, porque não deixar já em um jogo que sabe a procedência a 

educadora Betina von Staa diz que é tão importante quanto o uso de antivírus é 

a orientação dos pais e responsáveis, já que os nativos digitais veem a 

tecnologia como um fato normal. “Não é porque se relacionam pela internet que 

podem se xingar, não é porque estão nas redes sociais que devem oferecer 

informações pessoais excessivas para o mundo, não é porque pesquisam na 

internet que tudo o que encontram é bom.” (2011, TechTudo – Artigos ). 

 

1 METODOLOGIA 

Utilizarei a metodologia de perguntas e respostas para esse projeto, um 

questionário básico onde irá fornecer esclarecimento de dúvidas e dinâmica, 

desenvolvido para crianças entre os 6 e 9 anos pois é a faixa etária para esse 

tipo de jogo, mais didático, usarei perguntas frequentes do ensino bíblico, 

inicialmente fáceis como alguns exemplos abaixo, tirado do site: 

https://pt.scribd.com/doc/113364021/30-Perguntas-biblicas-simples-para-

criancas 

1.Que animal engoliu Jonas? Baleia ou grande peixe 

2.Qual o tipo de meio de transporte usou Noé? Arca ou barco grande 

3.Quantos discípulos/apóstolos teve Jesus? 12 

4.Como chamava o jardim onde morou o primeiro casal da terra? Jardim do 
Éden 

5.Quantos capítulos tem o livro de Salmos? 150 

6.Diga o nome de dois dos quatro Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João 

7.Como era o nome do pai do Rei Salomão? Davi 

8.Como é o nome do gigante derrotado por Davi? Golias 

9.Quem criou o mundo e tido que nele há, inclusive os homens e mulheres? 
Deus 
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10.Como é o nome do primeiro e do último livro da Bíblia? Gênesis e 
Apocalipse 

 

 

Serão atribuídos pontos e níveis para usuário do qual for jogar, 

estabelecendo e um “Time” que correra sendo assim não podendo demorar 

muito em uma questão pois assim perdera, uma idade é estabelecida por conta 

da questão da alfabetização existem crianças que já sabem ler antes dos 6 anos, 

assim como crianças já sabem interpretar uma pergunta antes do 6 ou só depois, 

é relativo, mas o jogo também pode ser aos pais, ou até mesmo aos que não 

conhecem nada da bíblia e tem algumas curiosidades simples relacionada a ela, 

segue a TABELA 1 de como serão as questões dos pontos atribuídos: 

 

TABELA 1 : Pontuação 
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