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RESUMO
Cada vez mais, crianças são diagnosticadas com vários tipos de transtornos, dentre os quais o
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o que mais preocupa visto que
ocorre de 3% a 5% em crianças de várias regiões do mundo. Os sintomas característicos
desse transtorno são desatenção, inquietude e impulsividade, com prejuízos nos ambientes
escolares e sociais, interferindo no convívio com professores, colegas e pais. Dentro desse
contexto, surge a pergunta: Como modelar uma mídia hibrída, com características de game e
appbooks, originando o gamebook, que contribua para potencializar as funções executivas?
Desenha-se, assim, o objetivo geral desse trabalho: desenvolver a prototipagem
computacional de um gamebook para subsidiar a fase de produção e a composição de
elementos técnicos do Game Design Document (GDD). O gamebook chama-se Guardiões da
Floresta Mundo 2 – GdF 2 – e se encontra em fase de produção pelo Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais (GPCV) – PPGEDUC e GESTEC, abordando narrativas sobre o
folclore, fauna e flora brasileira para crianças de 8 a 10 anos, especialmente aquelas com
diagnóstico de TDAH. O Scrum foi a metodologia utilizada para o desenvolvimento do
gamebook, e modelagem foi feita com o auxílio da Linguagem de Modelagem Unificada
(UML) e outros artefatos de prototipação. Essa metodologia de desenvolvimento de software,
bem como a modelagem, apresentou uma aderência junto aos desenvolvedores, oferecendo
mais um artefato para o levantamento de requisitos e retroalimentando todo o processo de
desenvolvimento.

Palavras-chave: Gamebook. Modelagem Computacional. Funções Excutivas. Transtornos de
Défict de Atenção e Hiperatividade.

ABSTRACT
Increasingly, children are diagnosed with various disorders, from which the Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) is of more concern since occurs from 3% to 5% in children
around the world. The characteristical symptoms of this disorder are inattention, restlessness
and impulsivity, with losses in school and social environments, interfering in the contact with
teachers, peers and parents. In this context, the question arises: How to model a hybrid media,
with game and appbook features giving the gamebook, which contribute to enhance the
executive functions? Outlining this way, the aim of this study: to develop the prototipy of a
Gamebook to subsidize the production phase and the composition of technical elements of
Game Design Document (GDD). The Gamebook entitled Guardians of the Forest World 2 GdF 2 – under production by the Comunidades Virtuais Group Research (GPCV), covers
stories about the brazilian folklore, fauna and flora for children of 8-10 years old, especially
those diagnosed with ADHD. The Gamebook was developed with the Scrum methodology
and it was modeled with the help of the Unified Modeling Language (UML) and other
prototyping artefacts. This modeling and methodology software development, was well
accepted by developers, offering more an artefact for requirements gathering and providing
feedback to the process development.

Keywords: Gamebook, Computational Modeling, Executives Function, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Características dos jogos…………….....…….…………………………….…..20
Figura 2 - An Assassin in Orlandes .....................................................................................24
Figura 3 - Gamebook O Guardião da Imaginação............................................................25
Figura 4 - Jogo Speed Match do Lumosity………………………………………………..26
Figura 5 - Jogo dos erros Lumikids......................................................................................26
Figura 6 - Jogo Witch Game da NeuroGames.....................................................................27
Figura 7 - As aventuras do Ouriço Cacheiro.......................................................................28
Figura 8 - Ouriço Cacheiro...................................................................................................29
Figura 9 - Ciclo de funcionamento do Scrum......................................................................36
Figura 10 - Exemplo de um sprint burndown chart...........................................................37
Figura 11 - a) Exemplo de chart backlog com Post-it. b) Foto de backlogs do Gamebook
(GB).........................................................................................................................................38
Figura 12 - Exemplo de diagrama de caso de uso...............................................................42
Figura 13 - Exemplo de diagrama de sequência..................................................................42
Figura 14 - Exemplo de um diagrama de classe..................................................................43
Figura 15 - Astah - Ferramenta CASE para modelagem de software..............................43
Figura 16 - Prototipação em papel pelos artistas e game designers no Gamebook.........45
Figura 17 - Interface com o usuário do Unity.....................................................................47
Figura 18 - Diagrama de Componentes do GB...................................................................56
Figura 19 - Protótipos de fluxo gerados pelo game designer.............................................57
Figura 20 - Diagrama de Caso de Uso da tela inicial..........................................................57
Figura 21 - Protótipo rápido do caso de uso de menu.......................................................58
Figura 22 - Diagrama de atividades do readgame..............................................................59
Figura 23 - Diagrama de Caso de Uso do Puzzle 1.............................................................59
Figura 24 - Diagrama de sequência genérica para jogar ...................................................60
Figura 25 - Caso de uso sobre histórias diferentes que leva a games diferentes..............61
Figura 26 - Diagrama de atividade produzida com base no roteiro..................................62
Figura 27 - Diagrama de Caso de exemplo de um puzzle...................................................63
Figura 28 - Diagrama de caso de uso de um minigames.....................................................64
Figura 29 - Diagrama de sequência do minigame 1............................................................65
Figura 30 - Protótipo do minigame 1....................................................................................65
Figura 31 - Máquina de estados para definir o nível dos minigames................................66
Figura 32 - Diagrama de caso de uso do minigame 2..........................................................67
Figura 33 - Diagrama de sequência do minigame 2............................................................68
Figura 34 - Protótipo: a) Minigame 2 b) Subminigame 1...................................................69
Figura 35 - Protótipo do minigame 3....................................................................................69
Figura 36 - Protótipo do minigame 4 ...................................................................................70

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Quadro comparativo das mídias similares........................................................30
Tabela 2 - Classificação dos Diagramas do UML 2 ...........................................................41
Tabela 3 - Resultado das avaliações da modelagem...........................................................72

LISTA DE SIGLAS
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CASE - Computer-Aided Software Engineering
FAPESB - Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia
GB - Gamebook
GDD - Game Design Document
GEOTEC - Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
GPCV - Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais
GPS - Sistema de Posicionamento Global
HCP - Human Cognition Project
NPC - Non-player character
RPG - Role-playing game
TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
UML - Linguagem Unificada de Modelagem

SUMÁRIO
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
4.1
4.2
5

INTRODUÇÃO..........................................................................................................13
REFERENCIAL TEÓRICO.....................................................................................18
GAMEBOOKS: UMA MÍDIA HÍBRIDA.................................................................. 18
Jogo e suas diversas definições..................................................................................18
Livros digitais..............................................................................................................21
Jogos/Minigames sobre funções executivas e cognitivas.........................................25
FUNÇÕES EXECUTIVAS..........................................................................................31
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade................................................33
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS....................34
Desenvolvimento de Jogos Digitais.............................................................................34
Scrum............................................................................................................................35
Equipe e etapas do desenvolvimento de games.........................................................38
Modelagem de software...............................................................................................40
Prototipação.................................................................................................................45
Motores de games........................................................................................................46
PROCESSO DE MODELAGEM DO GAMEBOOK.............................................49
PRÉ-PRODUÇÃO.......................................................................................................49
PRODUÇÃO................................................................................................................52
PÓS-PRODUÇÃO........................................................................................................53
Criação do instrumento de avaliação da modelagem..............................................53
Delimitação do Instrumento.......................................................................................53
Sujeitos da avaliação interna e externa.....................................................................54
MODELO COMPUTACIONAL E PROTÓTIPOS................................................55
DIAGRAMAS DE UML..............................................................................................56
VALIDAÇÃO DOS MODELOS E PROTÓTIPOS.....................................................70
CONSIDERAÇÕES FINAIS – THE END...............................................................73
REFERÊNCIAS..........................................................................................................74
ANEXOS......................................................................................................................79
APÊNDICES................................................................................................................91

13

1 INTRODUÇÃO

Jogar videogame sempre fez parte de minha história. Na infância, estar em locadoras
de games para me divertir ou trocar jogos era tarefa rotineira. Mesmo adquirindo consoles1, a
troca de informações a respeito de jogos era necessária, pois as fontes sobre games eram
escassas. Mais tarde, conheci uma tia na família que possuía uma dessas locadoras, o que me
permitiu jogar uma variedade de jogos e de consoles, desde a geração dos cartuchos e CDs até
os DVDs. A vontade de entender mais sobre essas tecnologias cresceu durante o curso de
Engenharia de Computação, o qual despertou em mim o fascínio tanto pelos softwares
(games) e hardwares (consoles), quanto pela interação entre ambos. Hoje, como professor,
considerando a demanda dos meus alunos, sou pesquisador na área de games.
Desde, então, observo como as novas gerações conectadas, crianças e adolescentes
cada vez mais cedo, têm acesso aos dispositivos móveis, emergindo disso algumas perguntas,
tais como: será que os jogos podem ser utilizados para aprender conteúdos? Será que os jogos
podem ter narrativas que envolvam o jogador num contexto para que possam aprender nesse
mundo? Crianças que possuem algum déficit podem potencializar suas funções executivas e
cognitivas com a mediação dos jogos?
Pesquisando, descobri que o ato de jogar esteve e está presente não somente entre os
homens, mas, também, entre os animais, o que me leva a pensar que é, portanto, uma tradição
e atividade intrínseca dos seres e da cultura (HUIZINGA, 2007). Numa situação de jogo, o
jogador se expõe a regras e se comporta de forma diferente a cada contexto. Semelhante a
uma simulação de um ambiente real, os jogos permitem criar um ambiente favorável de
estudo, onde o profissional e/ou o pesquisador tem a possibilidade de observar e analisar os
comportamentos envolvidos na interação dos participantes no jogo.
Quando Vygotsky (2009) considera que a mediação é essencial para auxiliar nas
atividades psicológicas, o jogo pode ser eleito como um mediador em um processo de
intervenção, desenvolvendo algumas das funções executivas2. Os dispositivos eletrônicos
estão se modernizando e possuem cada vez mais formas de entrada e saída como
acelerômetros, Sistema de Posicionamento Global (GPS), captura de voz, o que proporciona
aos usuários características desde a mobilidade até a acessibilidade. Assim, somados a esses
avanços tecnológicos, os jogos podem mediar a aprendizagem, desenvolver funções
1
2

É um microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo, também conhecido como videogames.
Este conceito será discutido no capítulo 3.
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executivas e incluir digital e socialmente os sujeitos (ALVES, 2005; GEE, 2007; MOITA,
2007; RIVERO, 2012).
De acordo com Salen e Zimmermam: “um jogo é um sistema no qual os jogadores se
envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implicam em um resultado
quantificável” (2012, p. 95). Apesar de esta ser uma definição bem genérica, encontra
convergência entre vários autores, tais como: Huizinga (2007), Caillois (2001), Crawford
(1984) e outros. Então, se jogos são sistemas, estes devem possui entrada, processamento e
saída, similar à máquina de Von Neuman (TANENBAUM, 1992). Essa definição, porém,
ainda não envolve elementos de ludicidade, liberdade e cultura, o que nos leva a ampliar esse
conceito.
Os jogos eletrônicos contagiam, facilmente, as pessoas e alavancam um mercado que
supera até as produções cinematográficas. Um clássico exemplo é GTA V, da empresa
Rockstar, que em setembro de 2013 arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em três dias, bem
diferente dos melhores filmes que gastaram cerca de 18 dias para tal arrecadação, pois
dependem das salas de cinema para apresentar suas estréias, como é o caso do filme Avatar
(SIQUEIRA, 2013). De acordo com o relatório da GEDIGAMES (2014), que fez um estudo
da Indústria Global e Brasileira Jogos Digitais, os jogos digitais movimentaram US$ 57
bilhões em 2010, enquanto o cinema movimentou US$ 31.8 bilhões. Resultado semelhante foi
obtido em 2011, quando o setor de jogos movimentou US$74 bilhões. Desenvolver jogos,
entretanto, não é uma tarefa fácil e, também não existe uma metodologia padrão para
desenvolvê-los, mas algumas técnicas de gerência de projetos, a exemplo do Scrum e
desenvolvimento ágil de softwares, são utilizadas e vêm sendo aprimoradas desde o
aparecimento dessa mídia.
Com relação aos jogos digitais para a saúde (JDS), o mesmo relatório da
GEDIGAMES (2014) apontou que os jogos que faz com que o jogador tenha uma
movimentação corporal, têm se mostrado úteis no cultivo da prática de atividades físicas,
viabilizando resultados positivos na melhoria das funções cognitivas de idosos.
Alguns profissionais da área da saúde, a exemplo da fisioterapia ou psicologia, têm
utilizado recursos audiovisuais para o treinamento de procedimentos com simuladores e, até
mesmo, a mediação de games para reabilitação.3 Os jogos de tabuleiros são utilizados há
3

Nos dias 30 e 31 de outubro de 2014 foi realizado na UNEB, campus I, o I Seminário de Tecnologias Aplicadas
à Educação e Saúde (STAES), com o objetivo de reunir e proporcionar troca de experiências do uso das
tecnologias nos espaços de educação e saúde. Esse seminário mostrou a necessidade de haver um encontro na
região para discussão desse tema e socialização das pesquisas desenvolvidas pelos grupos nas universidades e
clínicas de psicologia da cidade de Salvador.
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muito tempo em clínicas psicoterapêuticas com crianças e adolescentes, mas a interação com
os jogos digitais vem, cada vez mais, sendo utilizadas nos espaços terapêuticos.4
Existem poucas pesquisas no Brasil a respeito do uso de games para crianças com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Identificamos o trabalho de
Guimarães (2010), o qual utiliza jogos comerciais na prática educacional de crianças
diagnosticadas com TDAH, com o objetivo de verificar se esse recurso contribui para que
esses alunos tenham um processo de aprendizagem mais produtivo. Com relação ao
desenvolvimento de games, existe o trabalho de Rivero (2012)5, que descreve a criação de um
jogo digital, intitulado Projeto Neumman, para reabilitação de controle inibitório em
adolescentes com TDAH. Identificamos também, várias mídias web e de dispositivos móveis
que potencializam funções executivas, porém são, geralmente, desenvolvidas por grupos de
pesquisas dos Estados Unidos da América e não trazem uma narrativa que envolva o jogador,
como é o caso do Peak, HappyNeuronLumosity e, mais recentemente, do LumosityKids
(Lumikids) e um Brasileiro chamado Pedro no acampamento, que é um jogo pago.
Assim, o objetivo geral desta dissertação consiste em desenvolver o protótipo do
gamebook Guardiões da Floresta mundo 2, para potencializar as funções executivas de
crianças, na faixa etária de 8 a 10 anos, especialmente as diagnosticadas com TDAH.
Delimitam-se, com isso, os seguintes objetivos específicos:


Identificar, no game design proposto pela equipe envolvida no projeto gamebook, os
aspectos relacionados com a programação da mídia;



Definir o fluxo do gamebook e minigames, utilizando diagramas de Linguagem
Unificada de Modelagem (UML);



Avaliar o modelo proposto com profissionais especialistas da área de neuropsicologia;



Gerar os protótipos dos requisitos levantandos pela equipe.
O desenvolvimento da modelagem de um software depende de requisitos mínimos,

seja de um “cliente” ou de um grupo de desenvolvimento. Por isso, a natureza desse trabalho
é de caráter colaborativo, aplicado e com abordagem qualitativa. Colaborativo porque o
trabalho é construído a partir de esforços de vários profissionais envolvidos no processo, e

4

Refiro-me a jogos simuladores como Sim City, onde os profissionais podem estudar um pouco sobre a
interação social do sujeito. É importante destacar que nos contatos realizados com especialistas das áreas de
psicopedagogia, neuropsicologia e psicologia, que atuam em consultórios da cidade de Salvador, no período de
novembro a dezembro de 2013, constatamos que esses profissionais utilizam jogos digitais educacionais, a
exemplo do Coelho Sabido, Pedro no Acampamento, entre outros.
5
Página onde podem ser encontradas mais informações do grupo: https://www.facebook.com/gamesneuro
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aplicado porque tem o propósito de gerar um protótipo, avaliar e subsidiar o processo de
desenvolvimento do gamebook.
Como produtos dessa pesquisa, apresentamos a prototipagem do gamebook, desde os
diagramas de caso de uso, que explicitam de uma forma mais técnica os requisitos funcionais
e não funcionais do sistema, até os diagramas de fluxo e de classes, que auxiliam e
minimizam a postergação de erros durante a programação do software e os executáveis de
protótipos para etapas de testes.
O desenvolvimento do sistema computacional, validação e avaliação com as crianças
se consolidará na próxima etapa da investigação, durante o doutorado 6. A pesquisa aqui
proposta faz parte de um projeto de desenvolvimento de um gamebook, intitulado Guardiões
da Floresta parte 2, que tem financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB) e é
coordenado pela Professora Lynn Alves. A equipe é formada por pesquisadores de várias
áreas, como pedagogos, educadores, psicólogos, designers, profissionais da área de
informática, neuropsicólogos, entre outros. O projeto, iniciado em outubro de 2013, constituise em uma ação investigativa e de desenvolvimento, que articula alunos de iniciação
científica, mestrado e doutorado, bem como especialistas da área de neuropsicologia.
Como um dos objetivos do gamebook é potencializar as funções executivas de
crianças na faixa etária de 8 a 10 anos com diagnóstico de TDAH, foram concretizadas
parcerias com algumas clínicas psicopedagógicas, com o serviço de psicologia da UNEB e a
Escola Municipal Antônio Euzébio, a fim de possibilitar a escuta das demandas das crianças,
professores e especialistas. Muito embora esse trabalho se assemelhe ao desenvolvimento de
um game, algumas adaptações e especificidades são levadas em consideração, pois se trata de
uma nova mídia, denominada gamebook. O gamebook GdF 2 consiste em uma narrativa
gamificada, que versará sobre uma história fictícia, mas que incorpora elementos da fauna e
flora brasileira, além de ter mecânicas que podem potencializar funções executivas.
Portanto, a investigação aqui proposta se diferencia das existentes por construir uma
proposta de prototipagem da mídia em questão, preocupando-se com a fase inicial do
processo de criação, validação e verificação dos requisitos específicos junto a especialistas da
área da neuropsicologia e educação.

6

Em 2014, participei de seleções de doutorado. Fui aprovado no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade da UNEB. O título do pré-projeto é “Estratégias metodológicas para avaliar as funções
executivas: um estudo de caso da interação de crianças com o gamebook”.
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Com o objetivo de socializar os resultados de investigação proposta, esta proposta de
protótipo do gamebook foi estruturada em quatro seções mais a conclusão. Esta introdução
constituiu a primeira seção que objetivou descrever brevemente o contexto da pesquisa, os
objetivos a serem alcançados e a metodologia que foi utilizada.
A segunda seção discute as categorias teóricas desse trabalho, conceituando
gamebook, descrevendo essa mídia como uma hibridação de elementos de game e de
appbook. Para tanto, foi realizada uma análise dos primeiros gamebooks existentes,
sinalizando as diferenças entre o gamebook aqui proposto. Essa seção discute, ainda, os
conceitos de TDAH, Funções Executivas, materiais e métodos para desenvolvimento de jogos
digitais.
A terceira seção descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento da
modelagem do gamebook e como que essa etapa se insere no seu processo de
desenvolvimento.
Na quarta seção é apresentado a prototipagem proposta, bem como os resultados dessa
avaliação e as contribuições proporcionadas por esse processo de prototipação. Por fim, a
conclusão descreve as considerações finais desse trabalho, assim como as dificuldades
encontradas, além de indicar os trabalhos futuros que serão desenvolvidos.
Desse modo, convido o leitor a imergir nos pressupostos deste trabalho e apropriar-se
das

categorias

teórico-metodológicas,

a fim

compreender como

o processo

de

desenvolvimento da modelagem e protótipos e como esses produtos ajudaram no processo de
desenvolvimento do gamebook.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GAMEBOOKS: UMA MÍDIA HÍBRIDA

Definir gamebook ainda é um processo em aberto, a compreensão do GPCV resultou
de muitas discussões e reuniões com pesquisadores e desenvolvedores da área, mediados pela
interlocução com autores. Gobira (2014) também aponta a dificuldade de conceituar o que
vem a ser um livro jogo digital, enquadrando-o em um gênero. Aqui definimos o Gamebook
aqui proposto como uma mídia híbrida, que apresenta a lógica de um jogo e de um appbook.
O appbook se caracteriza na premissa que o livro é um aplicativo com o uso de conteúdos
imagéticos, podendo ou não ter como referência uma narrativa originalmente advinda do livro
impresso e o jogo como estratégia de bifurcações, de barreiras de narrativa ou desafios para
desentediar o leitor (BITTENCOURT, 2014).
Nessa mídia, o leitor assume o papel de leitor/jogador (readgamer), atuando como
interator, isto é, autor e ator de uma narrativa, explorador de diversos espaços e expectador de
cenas. Ter a possibilidade de retornar de onde parou no progresso do jogo e escolher quando
brincar ou quando ler são premissas para se obter uma liberdade do readgamer, apesar de ser
muito dispendioso o processo de criação de cenas para a construção da narração, ter somente
jogos sem algum contexto pode trazer o desinteresse do jogador. Nessa perspectiva a parte de
appbook completa o game e o game completa o appbook. Para isso precisamos imergir nas
definições de cada uma dessas categorias e verificar o que pode ser utilizado de cada um
dessas mídias para construir o gamebook.

2.1.1 Jogo e suas diversas definições

Estudos sobre jogos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores como Huizinga
(2007), Callois (2001) e outros pesquisadores, seja na área da filosofia ou mesmo na história.
A atividade lúdica existia mesmo antes do jogo, porém o brincar não possui tantas regras, a
diversão é a prioridade. De acordo com Huizinga (2007), conceitua-se brincar como as
primeiras atividades que construíram os primeiros jogos, pois o jogo acontece em um certo
espaço e tempo, deve conter regras e criar grupos sociais e
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só se torna uma necessidade urgente na medida em que o prazer por ele provocado o
transforma numa necessidade. É possível, em qualquer momento, adiar ou suspender
o jogo. Jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, e nunca
constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas "horas de ócio" (HUIZINGA,
2007, p.10).

Conclui-se que se o jogar for imposto ou forçado, deixa de ser jogo. Logo, a
característica de ser livre é importante quando se define jogo. Os que fazem dos jogos um
ofício, em certos momentos podem se divertir, mas haverá o momento em que a obrigação
será maior do que o prazer, não haverá a diversão.
Entrar num estado de imersão é o que Huizinga define como o círculo mágico. O jogo
é um sub-refúgio para aqueles que procuram uma evasão do mundo real e escolhem ser algo
que não podem ser pelo fato de que a sociedade os proibe de sê-lo ou pelo risco que isso
proporcionaria. Mas nem tudo no jogo é inútil: muito do que é aprendido no jogo pode ser
usado no nosso dia a dia. Alves (2002, p. 439) afirma que os jogos “...possibilitam às crianças
e aos adolescentes aprender, se comunicar, formar relacionamentos, desenvolvendo
habilidades motoras, linguísticas e sociais, potencializando a construção de novos olhares,
significados e significantes para a sociedade na qual estão inseridos”
Caillois, por sua vez, discute que há uma aprendizagem no jogo, mas o que foi gasto
durante o jogo nele fica, pois
no fim do lance, tudo pode e deve voltar ao ponto de partida, sem que nada de novo
tenha surgido: nem colheitas, nem objetos manufaturados, nem obra-prima, nem
capital acrescido. O jogo é ocasião de gasto total: de tempo, de energia, de engenho,
de destreza e muitas vezes dinheiro para compra de acessórios ou para
eventualmente para pagar o aluguel do local (2001, p.25).

Para Caillois (2001), o jogo não é aprendizagem para o trabalho e sim antecipação para
a vida adulta, pois o jogador pode representar diferentes papeis, pessoas ou personagens,
caracterizando o que o autor denomina de mimicry (CAILLOIS, 2001). Crawford (1984), por
sua vez, descreve que, além desse aspecto, há a necessidade de jogar pela exploração ou
fantasia, como os filmes, os livros e as músicas fazem.
Outra necessidade é a criação de círculos sociais potencializando a interação com as
pessoas ou, ainda, para que as pessoas se mantenham em forma. Crawford (1984) destaca,
também, duas características presentes no jogo: o conflito e a segurança. O conflito surge
quando existe uma dicotomia, seja entre o jogador e o sistema, para solucionar um problema,
ou entre vários jogadores. Não necessariamente o conflito demanda a violência e, sim a
divergência de interesses: enquanto um dos lados interessados se aproxima do objetivo, o
outro o afasta. Já a segurança é a consequência do conflito, já que o jogo pode ser uma forma
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segura de experimentar outras realidades, impedindo que riscos ou danos sejam causados ao
jogador.
Creio que uma definição atual do que são os jogos hoje é a apresentada por Salen e
Zimmerman (2012, p. 76): “O jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um
conflito artificial, definido por regras, que implica em um resultado quantificável”. Esses
autores, após um estudo sobre as abordagens de Huizinga (2007), Caillois (2001), Crawford
(1984) e outros, conceituam jogos de forma mecanicista, pois verificam entre os autores quais
suas similaridades, deixando de fora algumas características, como o lúdico e a liberdade.
Essa análise pode ser vista no quadro a seguir.

Figura 1 - Características dos jogos

Fonte: SALEN; ZIMMERMAM, 2012.

Analisando essa definição, podemos dizer que jogo é um sistema, pois possui entrada,
processamento e saída. Temos, então, de certa forma, uma interação entre os jogadores e o
jogo, que se envolvem num conflito artificial, ou seja, no limiar entre a realidade e o artificial.
As regras e o resultado final são elementos fundamentais para o jogo, mas não são suficientes,
pois a livre escolha do jogo associado à interação lúdica são o que diferem o jogo de outra
atividade qualquer.
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Nos últimos anos, os jogos têm sido usados para o aprendizado, seja em sala de aula ou
em casa. Arruda (2011, p. 111), acredita que:
...os desafios cognitivos do ato de jogar videogame são muito mais proveitosos
quando comparados a outros gêneros educativos dos espaço escolar, como, por
exemplo, os jogos ‘educativos, vídeos ‘educativos’, músicas ‘educativas’, dentre
outros.

As vantagens da utilização dos jogos residem no fato de que as mídias, comumente,
usadas em sala de aula se assemelham com a própria estrutura tradicional de ensino, que,
muitas vezes, o professor ainda tem difículdades de pôr em prática. Prensky (2007) também
acredita que a aprendizagem baseada em jogos digitais ajuda a interiorizar conteúdos que as
vezes são considerados enfadonhos. De acordo com Prensky (2007), as principais habilidades
desenvolvidas pelos games geram uma capacidade de aprender ou de resolver problemas mais
rapidamente – se resolução de problemas de raciocínio lógico, cria-se até uma habilidade de
processamento de informações de forma paralela e não linear.
Essas novas habilidades são demandadas cada vez mais pelo aparecimento das novas
mídias, que se tornam partes do nosso dia a dia. Os livros, por exemplo, vêm sofrendo
mudanças, seja na forma de exibição ou na sua manipulação. A próxima seção irá descrever
como se dividem as categorias de livros digitais e quais as suas principais características.

2.1.2 Livros digitais

Durante séculos, os livros eram definidos como uma mídia física e de estrutura linear,
porém, nas últimas décadas, essas duas características foram ultrapassadas com a chegada da
tecnologias digitais e das exigências dos novos leitores contemporâneos (FLEXOR 2011).
Emergem disso as mais diversas definições sobre livro digital, as quais serão aqui
diferenciadas.
Existem três grandes distinções entre o que é chamado de livro-arquivo, livro digital
ou e-book. Os livros-arquivo são mais focados no conteúdo, geralmente são encontrados em
extensão PDF e ePub, o que demanda sempre um software para fazer a leitura. De acordo com
Manovich citado por Bitencourt (2014), os livros-arquivo incorporam características de uma
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mídia independente, ou seja, são construídos independente de qual suporte eles serão lidos ou
acessados, o que faz ele ter poucas características de uma mídia nova.
A segunda mídia, intitulada de livro digital, é composta pelos leitores ou e-readers,
com foco na leitura de arquivos, dependendo dos livros-arquivo descritos anteriormente, pois
sem eles são apenas softwares vazios, servem como um meio visualização de dados e de
venda para grandes plataformas de leitura como Kindle, Adobe, Kobo, Saraiva, Google,
Apple e outros. Enquanto os livros-arquivos trazem consigo a criptografia para o DRM, os ereaders viabilizam o gerenciamento dos direitos digitais. Mas, além do formato de software,
também existem os hardwares específicos para leitura, como Kindles, Kobos, Nooks. Esse
tipo de mídia, às vezes, usa recursos de mídias antigas para simular o livro impresso e faz uso
de características de novas mídias para dar mais propriedades ao livro, como a pesquisa,
dicionário, lembretes e outros (MANOVICH, apud BITENCOURT, 2014).
Por fim, temos os livros aplicativos ou chamados de appbooks, que visam à
experiência do usuário e, geralmente, não dependem de arquivos externos, já que todo
conteúdo é interno ao software. Dessa forma, essas mídias são menos portavéis, pois fazem o
trabalho das duas mídias anteriores, mas podem dar a possibilidade de integração com outras
mídias, explorando as ferramentas do hardware, o que pode ser um ponto forte; se não houver
uma ampla distribuição, entretanto, pode ficar restrito somente a um ou outro Sistema
Operacional, por exemplo. Assim como o e-readers, o appbook usa recursos de mídia antiga
para simular o livro impresso, mas pode apresentar mais características de novas mídias,
explorando as animações, jogos, realidade aumentada e outros (MANOVICH, apud
BITENCOURT, 2014).
Percebe-se que o livro toma uma outra forma e, de acordo com Flexor (2011, p.3),
...por parte da literatura, a natureza da cultura digital não permite mais que se defina
o objeto em questão (o livro) a partir do suporte sobre o qual se acomoda. Do
contrário, o termo digital mais que referente ao meio, diz de um movimento cultural
que atravessa não apenas o livro, mas o perfil cognitivo dos leitores, bem como os
respectivos processos de subjetivação quando da interação entre as partes, em um
caminho de convergência e fluidez.

Desta forma, o livro continua a existir, o que muda é o meio pelo qual o conteúdo chega
ao leitor, pois o leitor mudou, o mundo inteiro mudou à sua volta e acompanhar essas
mudanças é o que fazem (ou tentam) os novos produtores de conteúdo. Logo, tanto os jogos
quanto os livros cativam esses leitores/jogadores.
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A partir dessas características, tanto de games quanto de livros digitais, surge a categoria
de mídia denominada gamebook. Porém várias mídias estão surgindo nas AppStores7 que se
denominam game, mas se aproximam de um livro digital ou às vezes, é possível encontrar
games nas categorias de livros. O termo gamebook pode, ainda, ser pouco difundido e não
categorizado em algumas lojas de aplicativos, mas desde 1994 já é uma realidade, existindo
até mesmo um guia de referência internacional para livros interativos, produzido por Demian
Katz. Em seu site8 é possível encontrar mais de 40 páginas web de autores e ilustradores de
gamebooks e mais de 20 páginas web de sistemas de criação de gamebook (KATZ, 2014).
De acordo com Katz (2014), a origem do gamebook está associada aos livros com
histórias bifurcadas, nos quais o leitor escolhia o fim desejado. Jorge Luis Borges é um desses
autores que, na década de 40, já escrevia esse tipo de obra, como a ficção Examen de la obra
de Herbert Quain, que disponibilizava para o leitor 9 finais diferentes a depender das escolhas
das bifurcações (KATZ, 2014). Outro exemplo de narrativa não linear é o livro O Jogo da
Amarelinha, escrito em 1963 por Julio Cortázar, no qual o leitor pode seguir a leitura natural
do livro ou seguir a ordem estabelecida pelo autor na tabela de orientação, disposta no início
do livro, que indica uma leitura diferente da normal, saltando e alternando capítulos
(FERRAZ, 2004). Outro exemplo de mídia bifurcada é o filme Smoking e No smoking, do
cineasta Alain Resnais, que propõe vinte e quatro possibilidades de ocorrência, cuja base é
uma situação inicial simples (ALVES, 2005).

7
8

Lojas virtuais e online que comercializam softwares, vídeos, áudios, mídias digitais em geral.
http://www.gamebooks.org/
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Figura 2 - An assassin in Orlande

Fonte: GAMEBOOK ADVENTURES, 2014.

A empresa Gamebook Adventures9 já desenvolveu cerca de 20 aplicativos que
possuem essa característica de narrativa bifurcada. Em alguns momentos, porém, a escolha
não é somente do leitor, dependerá também da interação com dados para poder avançar ou
retroceder. A Figura 2, acima, mostra o gamebook An Assassin in Orlandes, um exemplo de
decisão tomada por jogo de dados. Se o personagem se envolveu numa luta, o resultado do
lance de dados definirá para qual página o leitor irá seguir, aproximando-se dos jogos de
RPG10de tabuleiros.
Os elementos de games estão evoluindo e fazendo com que esses gamebooks sejam
mais atrativos e interessantes. Um aplicativo que se assemelha a essa nova categoria de
gamebook é O Guardião da Imaginação11, disponível para iOS12, no valor de USD 1.99,
classificado na categoria livro pela iTunes13. Em sua própria descrição: “aplicativo onde você
encontrará todo um mundo secreto de entretenimento com histórias, ilustrações, jogos que
apenas você poderá ir descobrindo quando abre as diferentes caixas” (O Guardião da
Imaginação, 2014).
9

http://gamebookadventures.com/
Role-playing game, uma tradução em português seria: jogo de interpretação de personagens.
11
Disponível em: http://theguardian.forgottencolors.org.
12
Sistema Operacional para dispositivos da Apple.
13
Appstore da Apple.
10
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Figura 3 - Gamebook O Guardião da Imaginação

Fonte: O GUARDIÃO DA IMAGINAÇÃO, 2014.

No que se refere aos livros impressos, destacamos “Cristal, a Fadinha Desatenta”, que
através da sua narrativa traz questões relacionadas com o TDAH, possibilitando que os
leitores se identifiquem com os personagens (OLIVEIRA; SILVA; PASSELI, 2005).

2.1.3 Jogos sobre funções executivas e cognitivas

Em relação à produção de jogos para potencializar funções executivas, existem
iniciativas como o site Web Cérebro Melhor14, com diversos jogos que buscam melhorar a
memória, concentração, atenção e raciocínio lógico (Supera Online, 2015). Esses games, por
sua vez, possuem sistema de pontuação, níveis e feedback para o jogador ao final de cada
jogo. Outro exemplo é o Lumosity15, Human Cognition Project (HCP), que é um Projeto de
Cognição Humana desenvolvido pela LumosLabs, nos EUA, que conta com neurocientistas,
médicos, professores e acadêmicos, disponibilizando uma série de jogos para avaliar e
exercitar o potencial cognitivo do jogador no que se refere à memória, atenção, solução de
problemas, dentre outras habilidades cognitivas (ver Figura 4). O Lumosity possibilita um
acompanhamento dos resultados do uso diário, exibindo um gráfico evolutivo do usuário.

14
15

Disponível em: http://www.superaonline.com.br
Disponível em http://www.lumosity.com.
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Figura 4 - Jogo Speed Match do Lumosity

Fonte: LUMOSITY, 2015.

A mais nova aposta da mesma empresa que criou o Lumosity é o Lumikids. Uma
extensão do Lumosity para crianças, cujos jogos são mais lúdicos, diferentemente do primeiro
Lumosity. Foram criados jogos de atenção, ordenação e coordenação motora-visual. Um
exemplo é o jogo de encontrar os erros entre duas imagens (ver Figura 5). Contudo toda a
mídia so está disponível em inglês.
Figura 5 - Jogo dos erros Lumikids.

Fonte: LUMIKIDS, 2015.
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Outros sites que também trabalham funções executivas são o Piece of Mind16 e
HappyNeuron17, ambos dos Estados Unidos, porém nenhum desses trabalhos da
neuropsicologia possui uma narrativa atrelada aos minigames, deixando, assim, o usuário com
pouca motivação, atraído pelo desafio ou pela curiosidade do novo. Após a interação por um
determinado tempo, o usuário se cansa da mecânica e desiste da interação.
Jogos criados na perspectiva da avaliação e construídos a partir da preocupação em
atender metas terapêuticas são os do Project Neumann, as metas terapêuticas são as
possibilidas de potencialização de funções cognitivas ou executivas. De acordo com seu
idealizador, foram desenvolvidos quatro games, cada um deles representando um reino
diferente, diretamente relacionado aos diversos sintomas presentes na falta de controle do
impulso. Esse trabalho é realizado por Thiago Rivero, Pesquisador da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), em parceria com um grupo chamado NEUROGAMES, com a
colaboração da Duke University, dos Estados Unidos, cujo objetivo é treinar, nos jogadores, o
controle inibitório – habilidade cerebral responsável por frear respostas inadequadas a
estímulos ambientais em sujeitos com TDAH (TOLEDO, 2013).

Figura 6 - Jogo Witch Game da NeuroGames

Fonte: PROJETO NEUMANN, 2015.

16
17

Disponível em: http://www.pomindcake.com
Disponível em http:// www.happy-neuron.com
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O WitchGame18 é um dos quatro jogos da Neurogames do Projeto Neumann, em que
o sujeito precisa ter um controle sobre a quantidade de movimentos. Começa-se com uma
energia inicial, indicada pela barra verde, que se esgota à medida que o personagem é
movimentado. Existe uma vilã no jogo que lança diferentes tipos de bolas de fogo. Uma delas
causa dano direto à vida (barra azul), e outra causa um dano maior que a anterior, existindo,
também, uma bola de fogo verde que enche a vida. A energia se restaura aos poucos quando o
jogador fica um tempo sem fazer movimentos. A cada nível, deve-se chegar ao final da fase
como mostra uma barra azul simulando o mapa.
Utilizando estratégia e atenção sustentada, o jogador tem que levar em consideração,
por exemplo, se é interessante se movimentar, pois perderá mais energia desviando do que
levando apenas um simples dano. Nesse jogo, crianças que têm um déficit no controle
inibitório podem, às vezes, escolher desviar das bolas de fogo por se esquecerem das regras e
influenciadas pelo que veem, pois o estimulo chama mais atenção.
Após cada nível, é exibida uma tela para o usuário com um relatório do jogo, contendo
um gráfico com o desempenho do jogador ao longo do nível jogado. Esses gráficos dão
feedback para o pesquisador, possibilitando análises futuras desses jogadores. Existe uma
possibilidade de login de profissionais, um para os pais e outro para as crianças/jogadores.
Percebe-se que o sistema ainda está em construção e, futuramente, os dados relativos a esses
relatórios serão exibidos nos logins dos profissionais.

Figura 7 - As aventuras do Ouriço Cacheiro

Fonte: ITUNES APPLE, 2014.

Por fim, o aplicativo que mais se aproxima da proposta do desenvolvimento desse
trabalho foi “As Aventuras do Ouriço-Cacheiro”. Esse app, possui versão para Android e iOS,
na sua descrição, presente na loja da Apple, apresenta-se como uma história interativa com
18

Disponível em: http://www.projetoneumann.com/
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jogos educacionais, cujo público-alvo são crianças dos 4 aos 6 anos de idade. A autora é uma
psicóloga para crianças e possui mais de 10 anos de experiência na área. O aplicativo possui
versão gratuita e paga.
Figura 8 - Ouriço Cacheiro
a) Tela de história

b) Tela dos minigames

Fonte: ITUNES APPLE, 2014.

O aplicativo possui 2 modos. O primeiro modo possui uma história com 5 capítulos
com uma narração alternada e tarefas relacionadas com a história e as suas personagens
(Figura 8a). Já o modo 2 possui 15 minigames, cada um com 4 níveis de dificuldade (Figura
8b). À medida que a criança vai jogando esses minigames, vai desenvolvendo a sua
concentração, capacidade de atenção, memória, lógica e inteligência espacial, ou seja,
treinando essas habilidades cognitivas.
Após descrever algumas mídias correlatas, foi sistematizada uma tabela que resume
algumas características das mídias mostradas até então. Nela, será descrito se a mídia possui
narrativa, se trata sobre funções executivas, se tem minigames, qual o nível de feedback para
o usuário, qual a plataforma, preço e língua. Essas características são as que definem
principalmente um aplicativo e que devem ser levadas em consideração ao se produzir jogo
para atender um público-alvo bem definido.
Para entender melhor a tabela, descreveremos o que cada coluna irá avaliar e qual o
seu valor:


Narrativa: indica se a mídia possui alguma história atrelada e que cative o
sujeito a interagir. Pode ser classificado como não possui ou possui.



Atende às metas terapêuticas: indica se as mídias estudadas foram idealizadas
pensando em aspectos relacionados ao TDAH. Foi classificado em sim e não.



Minigames: aponta se a mídia possui ou não algum jogo em que o sujeito possa
interagir. Foi classificado como não possui ou possui.



Feedback: mostra se há algum retorno direto, como gráfico, tabelas,
pontuações.
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Mídia



Plataforma: mostra qual é a arquitetura da mídia estudada.



Preço: indica se é gratuito ou pago.



Língua: indica a linguagem em que a mídia dá suporte.

Narrativa

Tabela 1 - Quadro Comparativo das mídias similares
Atende às
Mini
Feedback
Plataforma
metas

Preço

Língua

Games

terapêuticas
Lumosity,

Não

Happy

Sim

Possui

Possui

possui

Neuron,
Piece

Web Sites,

Muitos em

Android e

Gratuito

Inglês,

iOS

para

poucos em

testar

português

Pago

Português /

of

Mind
Guardião da

Possui

Não

Possui

Não possui

Imaginação,

Android e
iOS

Inglês

An Assassin
in Orlandes
Jogos

do

Possui,

Projeto

mas não

Neumann

conta a

Sim

Possui

Possui

PC

Gratuito

Português

Sim

Possui

Possui

Android e

Gratuito

Português /

iOS

para

Inglês

história
Ouriço

Possui

Cacheiro

testar
Cristal,

a

fadinha

Possui

Sim

Não
possui

Não Possui

Livros

Pago

Português

Impressos

desatenta

Após esse estudo e considerando as reuniões da equipe de desenvolvimento do
Gamebook, foi possível delinear as características do Gamebook Guardiões da Floresta
Mundo II, caracterizado como uma mídia híbrida, que considera os seguintes aspectos: a
narrativa conta a história dos guardiões que protegem a Floresta Amazônica e são desafiados
a encontrar os funcionários da fábrica – que sequestraram os pais de Lyu (ambos estavam
numa expedição na floresta) - e assim desativá-la, pelo tanto que polui e desmata a floresta e
os rios.
Ao longo da história Lyu deverá dialogar com os NPCs e receber missões que
desencadearão em minigames. Esses minigames exigem o exercício de funções executivas,
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como memória operacional, controle inibitório, atenção seletiva e sustentada, planejamento e
estratégia. Após cada interação, o sujeito receberá feedbacks dos minigames e, a qualquer
momento, poderá verificar seu desempenho ao longo do tempo. A narrativa somada aos
feedbacks contribuirá para a motivação do sujeito, fazendo com que jogue mais partidas, para
potencializar, assim, as funções executivas já citadas. Com isso, conseguiremos atender um
pouco de cada ponto forte das mídias que estudamos e desenvolver uma mídia que dê conta
de avaliar os sujeitos.

2.2 FUNÇÕES EXECUTIVAS

De acordo com Dias e Seabra (2013, p.9): “funções executivas são um conjunto de
processos cognitivos e metacognitivos que, juntos, permitem que o indivíduo possa se
envolver (com sucesso) em comportamentos complexos e direcionados a metas”. Usam-se as
funções executivas na realização de um trabalho escolar, pois se trata de uma atividade
complexa, já que possui uma série de passos ou etapas que precisam ser desenvolvidas. Essas
funções possibilitam a orientação e o gerenciamento de funções cognitivas e também dos
nossos comportamentos e emoções. Similar a um maestro que coordena um grupo de
músicos, as funções executivas coordenam o trabalho conjunto dos nossos sistemas
cognitivos, comportamentais e emocionais, conforme a demanda do ambiente ou da tarefa.
Sem esse maestro, os outros sistemas funcionam, mas desorganizados e, em função disso,
podem se tornar ineficientes (DIAS, 2013).
Ainda é escassa uma padronização de nomenclatura dessas funções, mas de acordo
com Dias e Seabra (2013) e Lima (2010), podemos destacar:


Atenção seletiva: a habilidade de selecionar apenas o que é importante para
determinada tarefa em específico momento, necessitando focar a atenção e não se
distrair com outros estímulos do ambiente, como conversas paralelas durante as aulas;



Atenção sustentada: capacidade de o sujeito manter ou sustentar por um tempo
prolongado a atenção sobre o estímulo, mantendo, assim, uma resposta consistente ao
longo de uma atividade contínua. Seria o complementar da atenção seletiva, para obter
determinado objetivo;
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Controle inibitório: a capacidade de controlar o comportamento quando a atividade
não é o esperado, assim como inibir a atenção a estímulos que não são relevantes no
momento, como parar a atividade escolar para brincar;



Flexibilidade cognitiva: a capacidade de mudar de foco e de considerar diferentes
alternativas e situações. Permite, por exemplo, que possamos nos adaptar a diferentes
contextos e regras de um jogo sem perder a atenção;



Manejo do tempo: capacidade de estimar o tempo disponível para realizar uma tarefa e
de alocá-lo adequadamente. Ou o manejo de recursos como em muitos jogos de
construção de cidades;



Memória de trabalho: a capacidade de manter a informação em mente e também de
transformá-la ou ainda integrá-la com outras informações para criar novas
informações, usadas em grande escala em jogos que exigem memorizar algumas
situações;



Planejamento: é a habilidade de criar e executar um plano de ação, similar à criação de
um algoritmo e executá-lo logo em seguida;



Iniciação e persistência em direção ao objetivo: a habilidade de iniciar uma tarefa e de
seguir em direção a um objetivo, apesar de outras demandas ou de competidores.
Algumas dessas funções executivas se assemelham, pois dependem umas das outras.

Para os jogadores, é possível perceber mecânicas de jogos digitais que contemplam essas
funções executivas, que podem, também, ser avaliadas em testes neuropsicológicos já
consolidados, como é o caso da atenção seletiva, em que o teste Stroop Color Word Test
verifica a capacidade do sujeito selecionar estímulos importantes e ignorar os demais, como
colocar nomes de cores escritos em outras cores e fazer com que o sujeito indique qual a cor
pintada e não a escrita. Esse teste também pode ser usado para avaliar o controle inibitório e o
conflito cognitivo. Outro exemplo de teste que avalia a atenção sustentada é o teste para
procurar símbolos dentre vários similares ou a torre de Hanói, para o planejamento (LIMA
2010).
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2.2.1Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

As funções executivas fazem parte de um processo cognitivo no qual os sujeitos que
possuem o TDAH necessitam de uma atenção maior. Detalharemos as características desse
transtorno, pois serão esses os sujeitos mais beneficiados com esse trabalho.
TDAH ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é o termo utilizado para
identificar comportamentos de desatenção, impulsividade ou desinibição e excesso
comportamental de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(APA, 2002). Além desses comportamentos, Phelan (2005) afirma que a pessoa com TDAH
apresenta dificuldade em esperar ou para ser atendido, hiperatividade, desobediência,
problema de convívio social e desorganização. Estatísticas apontam que ocorre em 3 a 5% das
crianças, em várias partes diferentes do mundo em que já foi pesquisado (DIAS, 2010). Sendo
o transtorno mais comum na infância. Em 50% dos casos, o transtorno acompanha o
indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de hiperatividade sejam menos recorrentes, mas
ocorrem problemas de desatenção para ações do cotidiano e do trabalho. Os adultos com
TDAH apresentam problemas para memorizar, são inquietos, impulsivos, mudam de foco
rapidamente e têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento. E, como adultos,
podem desenvolver outros problemas associados, tais como o uso de drogas e álcool,
ansiedade e depressão (SIMÃO, 2010).
Também chamado de Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA), em inglês é chamado de
Attention déficit disorder (ADD), Attention déficit hyperactivity disorder (ADHD) ou de
Attention déficit / hyperactivity disorder (AD/HD). A Associação Brasileira do Déficit de
Atenção (ABDA) caracteriza como sintoma de TDHA a desatenção e a hiperatividadeimpulsividade, podendo provocar atraso de linguagem e dificuldades de aprendizagem. Como
o marcador biológico definido para todos os casos de TDAH ainda é um desafio a ser
conquistado, o diagnóstico fundamenta-se no quadro clínico comportamental.
O TDAH é resultante de uma disfunção cerebral, principalmente na região anterior do
lobo frontal, responsável por déficits cognitivos das funções executivas. De acordo com
Barkley (2006), essas alterações atrapalham a capacidade de planejar, antecipar e iniciar uma
ação, de modificar as estratégias a partir de resultados obtidos, resultando na falta de
motivação para iniciar e manter-se atento à realização das tarefas.
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Com base no DSM-IV, Rohde (2000) discute que o TDAH é subdividido em três tipos:
TDAH com predomínio de sintomas de desatenção; TDAH com predomínio de sintomas de
hiperatividade/impulsividade; e TDAH combinado. Na infância, associa-se a dificuldades na
escola e no relacionamento com as demais crianças, pais e professores. Os meninos tendem a
ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas ambos são
desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de
comportamento, como por exemplo, dificuldades com regras e limites.
O TDAH, geralmente, possui cormobidade19 com outro transtorno. Moraes (2010) cita
que podem chegar de 30% a 50% as chances de ocorrer como Transtorno Desafiador
Opositivo e Transtorno de Conduta, Transtornos de Humor, Transtorno Afetivo Bipolar,
Transtorno de Tiques e Motores, Transtornos Alimentares e Dependência Química. Essas
cormobidades influenciam diretamente no convívio social e escolar do indivíduo, gerando
dificuldades na aprendizagem e a relação com a sociabilidade. Quanto mais cedo identificados
esses transtornos, mais rápido ocorrerá a conscientização do ambiente familiar e escolar do
sujeito, permitindo melhores condições no desenvolvimento até a vida adulta (CASTRO;
NASCIMENTO, 2009).

2.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS

Este capítulo tem o objetivo de fornecer informações básicas sobre o processo de
desenvolvimento de jogos digitais, bem como modelagem de software, possibilitando que os
leitores, principalmente os profissionais e pesquisadores da área de educação e saúde, possam
se familiarizar com a discussão, compreendendo a problemática e os objetivos dessa
dissertação.

2.3.1 Desenvolvimento de jogos digitais

Muitos autores, a exemplo de Rabin (2011), Clua; Bittencourt (2005), Chandler (2012)
e outros estudam estratégias para o desenvolvimento de jogos, mas ainda não chegaram a um
19

Termo empregado quando há alguma associação entre duas patologias.
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consenso. O jogo digital, por ser um software, utiliza-se de técnicas clássicas para controlar o
fluxo de desenvolvimento. Rabin (2011) lista algumas técnicas, entre elas a chamada
“codificar e corrigir”, usada por equipes com pouca ou nenhuma experiência, que se deparam
rapidamente com problemas de crescimento de equipe e com a quantidade de erros que pode
sair do controle, chegando ao que se chama de “espiral da morte”.
Dentre os modelos clássicos, podemos citar: cascata, evolutivo, incremental e espiral
proposto por Boehm. Esses modelos possuem etapas bem definidas e documentação em quase
todas as fases. O Modelo em cascata segue desde análise e definição dos requisitos do
sistema, perpassando por design, implementação e testes, até a entrega do sistema, ocorrendo
de forma linear (SOMMERVILLE, 2007).
Os modelos evolutivos e incrementais passaram a ter a prototipação envolvida no
desenvolvimento para ter um feedback no processo, avaliando e encontrando os erros de
análises de requisitos. Esses processos evolutivos são representados, também, por uma espiral
para demonstrar o processo iterativo e incremental (SOMMERVILLE, 2007).
Em contraponto a esses métodos, surgiram as técnicas de desenvolvimento ágil,
criadas por desenvolvedores experientes e escritas em um manifesto, em 2001, enfatizando
que: “pessoas e interações são mais importantes que processos e ferramentas” ou “entregar o
software funcionando é mais importante do que documentação” e “interagir com o cliente e
adaptar as mudanças é mais do que seguir o plano inicial” (SUTHERLAND, 2012). Exemplos
de técnicas de desenvolvimentos ágeis são: Crystal, Programação eXtrema (XP) e Scrum.
Neste trabalho, detalharemos essa última, pois é utilizada pelo Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais (GPCV).

2.3.2 Scrum

A equipe de desenvolvimento de jogos do GPCV da UNEB utiliza a metodologia de
desenvolvimento de software Scrum, que tem por característica entregas antecipadas e
contínuas do software. O Scrum possui um processo iterativo e incremental, com algumas
tarefas e artefatos claramente definidos, como se desenha a seguir (SABBAHG, 2013):


Sprint: período de até um mês, no qual o projeto é desenvolvido.
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Scrum: reunião diária, nas quais são avaliados os progressos do projeto e as barreiras
encontradas durante o desenvolvimento.



Scrum Team: a equipe que trabalha em um Sprint.



Scrum Master: responsável para gerir o projeto, geralmente são engenheiros de
software ou da área de sistemas. No caso, do projeto, ficou sob responsabilidade do
game designer.



Backlog: todos os requisitos a serem desenvolvidos no projeto são ordenados por
prioridade e bem definidos.



Sprint Backlog: quais atividades serão desenvolvidas dentro de uma Spring, gerando
um produto para apresentar ao cliente.

Figura 9 - Ciclo de funcionamento do Scrum

Fonte: SUTHERLAND, 2012.
.

A dinâmica do Scrum (ver Figura 9) começa com os produtos Backlog, que são os
requisitos gerados pelo “dono do produto”. A equipe como um todo ocupa esse papel,
juntamente com os envolvidos no processo de desenvolvimento. Os backlogs são divididos
em pequenas tarefas pelo time, que são chamadas de Sprint Backlog, desenvolvidas dentro de
um período que não deve ultrapassar mais do que quatro semanas, tempo suficiente para fazer
análises de riscos e entregar partes do produto. Diariamente existe reuniões de curta duração
para verificar o que foi feito e atualizar os gráficos e quadros. Ao final de um Sprint, devem
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ser entregues partes do produto final, prontas para ser utilizadas e integradas com outras
etapas (SUTHERLAND, 2012).
Um artefato importante na gestão do Scrum é o sprintburndownchart – quadro de
queima de Sprint (ver figura 11) – que acumula os backlogs e projeta uma reta ideal para
serem consumidos dentro de um período. À medida que o tempo passa, esse quadro, que deve
estar visível para os membros da equipe, é atualizado com dados de tarefas que já foram
feitas. A palavra burndown carrega a ideia de um quantitativo de tarefa que ainda precisa ser
feito e geralmente, o gráfico é acompanhado de uma reta que demonstra o ideal no
desenvolvimento (SABBAHG, 2013).

Figura 10 - Exemplo de um sprint burndown chart

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Analisando a Figura 10, podemos concluir que a atividade especificada não se
encontra em dia, pois com a reta ideal de quantidade de backlogs a ser desenvolvida é
possível perceber o progresso da sprint. Juntamente com sprintburndownchart, são utilizados
os post-its, representando os backlogs. Esses post-its ficam à mostra para que toda a equipe de
desenvolvimento saiba o que tem para fazer (to do), o que está sendo feito (doing) e o que já
foi feito (done). A Figura 11 mostra um quadro que simula o chartbacklog, demostrando que
se pode usar as cores para representar diferentes participantes da equipe ou áreas de
concentração de trabalho.
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Figura 11 - a) Backlogs do Gamebook (GB)

b) Exemplo de chartbacklog com Post-it

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Esse tipo de artefato ajuda a ter uma visualização de quantas atividades devem ser
feitas por cada participante da equipe. Por exemplo: as cores dos post-its podem representar
cada participante da equipe ou uma área (programação, arte, sonorização) e, ainda, esses
backlogs podem ser classificados quanto ao nível de prioridade ou dificuldade. Analisando a
Figura 12a, existem muitas atividades em desenvolvimento pela pessoa azul, porém elas não
são prioridades, o que pode representar requisitos não funcionais do projeto. Já os requisitos
da pessoa verde precisaram ser desenvolvidos rapidamente, pois podem ser funcionais ou prérequisitos para outras atividades.
Outra forma de se representar o quadro de backlogs é armazenando os cartões em
pastas ou envelopes, isso é feito quando a equipe não possui um quadro para ficar visível para
todos ou, ainda, pode utilizar softwares webs que simulam o quadro de backlogs.

2.3.3 Equipe e etapas do desenvolvimento de games

Além das técnicas de desenvolvimento de software, há a necessidade de definir papeis
para a equipe. Aqui sintetizamos um pouco sobre os papéis das equipes e as etapas do
desenvolvimento de um game de acordo com Chandler (2012):
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Equipe de Game Design: trabalha com o roteiro do jogo, criando desde a
personalidade dos personagens até o esquema de controle do jogo. Gerencia o projeto
e trabalha cooperativamente com os outros membros da equipe, por isso deve ter um
profissional com o mínimo de experiência em cada área de desenvolvimento.



Equipe de Arte: equipe que se preocupa em modelar os objetos a partir das
especificações do game (Game DesignDocument–GDD20), como ilustrações, texturas,
objetos e outros.



Equipe de Sonorização: responsável pelos efeitos sonoros, música de fundo, abertura
e elementos sonoros diversos.



Equipe de Programação: Com base no GDD, a parte de programação integra arte e à
sonorização, criando funções além daquelas presentes no engine.



Equipe de Teste: equipe que faz a distribuição, acompanhamento e avaliação do teste
de um game. Os usuários poderão ter contato com o jogo para avaliar as suas
potencialidades e a depender da metodologia, essa etapa pode ser realizada várias
vezes ao longo do desenvolvimento do game através de protótipos, versão Beta ou
versão Golden.

Para auxiliar no processo de desenvolvimento de games existe um artefato bastante
conhecido, o Game Design Document, esse documento especifica o produto a ser
desenvolvido, definindo a história, roteiro, público-alvo, mecânica, fases, além dos requisitos
técnicos. O game designer, juntamente com toda a equipe, produz o material, delimitando o
máximo de requisitos para subsidiar as demais fases do processo, esse documento pode ser
feito para conduzir o processo e até mesmo documentar o que já foi feito, um pouco do que
acontece nos processos de desenvolvimento de software, a documentação deve ser o
suficiente para não ser oneroso ao processo.
Estabelecendo um paralelo entre as pessoas que participam do desenvolvimento de
games e os papeis definidos no Scrum, o game designer seria o que se aproxima mais do
Scrum Master, gerenciando o Scrum Team, que é formado por programadores, artistas
sonoros e visuais. Dentro da perspectiva de games, esse gerente do projeto deve ter um pouco
de conhecimento nas outras áreas para dialogar com todos da equipe, para assim construírem

20

Artefato que descreve os elementos de história e narrativa, gameplay, arte, documentação técnica,
gerenciamento e análise de projeto (SCHUYTEMA, 2008). Também existe outras nomenclaturas como por
exemplo Design Bible (CLUA; BITTENCOURT, 2005).
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o GDD, semelhante ao produto Backlog e, por fim, entregar, gradualmente, partes do jogo
para ser testado e ter feedbacks, em tempo de desenvolvimento.
Comparado com outras metodologias de desenvolvimento, o Scrum possui vantagens
por ser flexível e de fácil gerenciamento. A limitação de documentação pode acelerar o
processo, contudo o não registro do que foi realizado pode levar ao esquecimento,
dificultando também o acesso aos novos membro e a equipe, já que este precisará de mais
tempo para se situar nos procedimentos realizados.
De acordo com Chandler (2012), o desenvolvimento de jogos se divide em quatro
fases: pré-produção, produção, testes e finalização. Partindo da equipe de desenvolvimento
descrita anteriormente, a fase de pré-produção inicia com o conceito e requisitos do jogo, os
quais servem para escrever o GDD e planejar o desenvolvimento desde orçamento até o
cronograma. Por isso, é gasto um tempo considerável para diminuir os riscos que possam
surgir.
Em seguida, na fase de produção, as equipes começam as suas atividades e é nessa fase
que podem ocorrer problemas de sincronização entre metodologias, pois a matéria-prima para
o trabalho de uma equipe pode ser o produto de outra. Por exemplo: a equipe de arte pode
ficar aguardando a equipe de design passar os requisitos de uma fase determinada ou das
características de um personagem.
Ainda na fase de produção, além da implementação do plano, o game designer deve se
preocupar com o andamento do projeto, verificando em que ponto o desenvolvimento se
encontra, utilizando as vezes, quadros e gráficos. O momento que divide duas etapas é
bastante difícil de ser detectado, pois a fase de testes pode estar acontecendo mesmo na fase
de desenvolvimento, mas a validação do plano e liberação do código, por exemplo, somente
ocorre quando esta etapa estiver completa para prosseguir à fase de pós-produção:
arquivamento de documentação, modelagem e reuniões para feedbacks profissionais.

2.3.4 Modelagem de software

Modelar o software é uma etapa que ocorre, simultaneamente, com a fase de
levantamento de requisitos, documentando e criando diagramas que facilitam a compreensão
do projeto. Existiam várias formas de se modelar um software, contudo foi necessário criar
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uma linguagem unificada para haver um diálogo entre os membros envolvidos e documentar
os requisitos para que outros membros - que tardiamente participassem do projeto - pudessem
estudar o seu funcionamento geral. Essa preocupação contribuiu para o surgimento da UML
(UnifiedModelingLanguage) ou traduzindo Linguagem de Modelagem Simplificada.
De acordo com Booch (2000, p. 13): “UML é uma linguagem gráfica para
visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de sistemas complexos
de softwares”. Essa linguagem se encontra na versão 2.0 e se divide em três categorias:
estrutura, comportamento, interação. Cada categoria possui diagramas que ajudam na
modelagem do software de acordo com suas características (Tabela 2).
Tabela 2 - Classificação dos Diagramas do UML 2

Estrutura

Comportamento

Interação

Classe

Caso de Uso

Sequência

Componente

Atividade

Interatividade

Objetos

Transição

Colaboração

Implementação

Tempo

Pacote
Estrutura
Fonte: NERY FILHO, 2014.

Os diagramas de UML de comportamento iniciam as atividades de modelagem com os
diagramas de caso de uso21, que se utilizam de primitivas, como atores, casos de uso e
relacionamentos, para a documentação dos serviços desempenhados pelo sistema. O caso de
uso deve ser descrito textualmente em um ou mais fluxos de ações, proporcionando a um
usuário não técnico a compreensão sem dificuldade das especificações de como e quando o
caso de uso começa e termina, quando o caso de uso interage com os atores e quais são os
cenários principais e cenários alternativos, caso existam. Um exemplo desse tipo de diagrama
pode ser visto na Figura 12.

21

Caso de uso é uma descrição em alto nível de uma funcionalidade em um determinado contexto.
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Figura 12 - Exemplo de diagrama de caso de uso

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Um caso de uso em que o usuário queira fazer alterações nas configurações de volume
de jogo. Desta forma, teremos um único ator, que é o jogador e o caso de uso inicia quando
ele clica no botão do menu de configurações do painel inicial do jogo. No cenário principal, o
jogador poderá alterar a barra deslizante do volume e ouvir ao mesmo tempo em que altera a
variação de um som de fundo. O caso de uso se encerra quando o jogador clica no botão ok,
mas podem existir cenários alternativos, como o jogador clicar no botão cancelar e voltar para
o menu inicial do game ou voltar para um ponto onde ele se encontrava durante o jogo. Todo
e qualquer detalhe deve conter um caso de uso para facilitar o entendimento dos requisitos e
de ambiguidade na formalização do problema.
Na categoria de diagramas de interação, o diagrama de sequência (ver Figura 13) é

menos utilizado que os anteriores, mas esclarece, cronologicamente, como as relações entre as
atores, instâncias, classes, métodos e atributos, das classes, se comportam temporalmente.
Pode ser criado a partir do diagrama de caso de uso e dos diagramas de classes.
Figura 13 - Exemplo de diagrama de sequência

Fonte: STADZISZ, 2002.

De acordo com Stadzisz (2002, p. 30), “embora a elaboração dos diagramas de
sequência possa consumir um tempo considerável para sistemas maiores ou mais complexos,
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eles oferecem a seguir as bases para a definição de uma boa parte do projeto”. Mas a
modelagem, além de criar protótipos, ajuda a encontrar erros durante a etapa de pré-produção,
evitando a postergação desses erros e, consequentemente, um projeto mais caro.
Por fim, o diagrama de classe é o mais utilizado quando se deseja dar suporte à
programação, fazendo parte da categoria de estrutura. Inteiramente relacionado com as classes
e objetos de linguagens de programação orientadas a objetos, esses diagramas descrevem boa
parte da estrutura desses elementos de programação e apresentam nome da classe, métodos,
atributos, relacionamentos como heranças e outros (ver Figura 14).

Figura 14 - Exemplo de um diagrama de classe

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Outros diagramas podem ser usados para ter uma visão mais detalhada de uma etapa
do desenvolvimento, tais como: o diagrama de comunicação ou uma visão mais ampla do
projeto, como o diagrama de componente e de instalação, que mostra como o sistema se
configura depois de uma instalação, por exemplo.
Figura 16 – Astah, Ferramenta CASE para modelagem de software

Fonte: NERY FILHO, 2014.

44

A ferramenta Computer-Aided Software Engineering (CASE) Astah auxilia na
construção de diagramas de UML. Existem ferramentas CASE livres ou proprietárias que
ajudam a desenvolver esses diagramas. Esses programas podem criar projetos e até converter
alguns diagramas em código de programação, a exemplo dos diagramas de classes, que já
possuem parte da estrutura de dados das informações de instâncias e objetos e, geram métodos
relativos à leitura e alteração dos atributos descritos nos diagramas. Os softwares Astah e
Microsoft Visual Modeler são pagos e proprietários, enquanto o Umbrello UML, um projeto
livre que roda em Linux, é exemplo dessas ferramentas CASE. Nesta pesquisa, foi utilizada a
versão gratuita da Astah. Uma tela da ferramenta de criação de um diagrama de caso de uso
pode ser vista na Figura 16.
O processo de modelar se assemelha às plantas feitas por engenheiros e arquitetos
antes de iniciarem uma construção civil, de fato. Serve para simular o que será construído,
porém com um baixo custo e, depois, serve para documentar tudo que foi desenvolvido. O
GDD possui elementos diversos que documentam, em alto nível, as atividades a serem
desenvolvidas no projeto, como: história e narrativa, gameplay, mecânica do jogo, arte,
gerenciamento e análise do projeto. Em alguns desses elementos, é necessário o uso de
diagramas formais, como é o caso do gameplay e mecânica do jogo para definir como será o
desenvolvimento de programação e, para isso, são necessários, por exemplo, diagramas de
UML, tais como:


Diagramas de componentes: que possibilitam uma visão geral do sistema em
funcionamento;



Diagramas de caso de uso: modelam os requisitos gerados pelo GDD e subsidiam uma
leitura mais simples para os profissionais envolvidos que não são de computação;



Diagramas de classe e de fluxo: modelam o funcionamento e a implementação do
gamebook e geram uma análise mais detalhada para os profissionais de programação.

Sabbagh afirma que: “Produzir documentação (em projetos de desenvolvimento ágil,
especificamente falando do Scrum) além do suficiente é desperdício. A documentação em
excesso desloca o foco daquela que realmente é necessária, gerando um desperdício ainda
maior” (2013, p. 12). Encontrar essa quantidade de utilização da modelagem e documentação
é um fator primordial. Como, em que fase e até quando a modelagem pode ajudar? Santos
(2014, p.75), em seu trabalho de mestrado, aponta que os diagramas de UML
puderam ser facilmente inseridos no processo e amplamente utilizados no
desenvolvimento ágil tendo grande contribuição no processo de produção,
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direcionando as etapas de criação de cada produto, permitindo um amadurecimento
no processo profissional da equipe ao possibilitar uma melhor comunicação e
transposição de conhecimentos entre uma equipe multirreferencial em seus diversos
saberes, otimizando o desenvolvimento do jogo e diminuindo as falhas na etapa de
produção.

A utilização da UML no processo de desenvolvimento ágil tem auxiliado as etapas de
pré-produção dos softwares e games. Outro artefato que contribui com o levantamento de
requisitos é a prototipação rápida, a qual discutiremos a seguir.
2.3.5 Prototipação

De acordo com Sommerville (2007), algumas técnicas de prototipação ágil podem
ajudar a obter requisitos e eliminar os possíveis erros de entendimento dos requisitos
indicados para a equipe de programação. Essas técnicas podem se dividir em:


Desenvolvimento com linguagem dinâmica de alto nível;



Programação de banco de dados; e



Montagem de componentes e aplicações.

Como o desenvolvimento ágil não possui uma documentação rígida para modelar os
requisitos, devemos lançar mão também dos protótipos para termos flexibilidade e velocidade
no processo. Os primeiros artefatos utilizados no desenvolvimento de game pelos artistas e
game designs foram os protótipos em papel, para criar as primeiras concepções, sendo que
essa estratégia não é exclusivamente desses profissionais.

Figura 16 - Prototipação em papel pelos artistas e game designers no Gamebook.

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Muitas vezes, o game designer, gerente do projeto, passa um fluxo de atividades
similar à montagem de componentes, como indica Sommerville (2007). Esses fluxogramas
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podem ser desenvolvidos com softwares mais elaborados, mas nem sempre o tempo e a
rigidez do processo possibilitam que sejam feitos com muita precisão. Assim, são usados
pacotes de softwares office, a exemplo da Microsoft Word ou LibreOffice Write.
Durante o processo, é bastante comum a criação de protótipos de aplicações, sem
muitos detalhes, testando as mecânicas e o gameplay. Nesse momento, nem sempre as peças
de arte estão prontas, por estarem em construção. Deste modo as equipes podem trabalhar em
paralelo, o que dá celeridade ao processo.

2.3.6 Motores de games

Mesmo que não seja o foco dessa pesquisa, no desenvolvimento da mídia é importante
introduzir a definição do que são motores de games, pois a escolha do motor a ser utilizado no
processo, também faz parte da etapa de pré-produção, para auxiliar na construção dos
protótipos, como descrito anteriormente.
Optar por escolher um motor pronto pode facilitar o trabalho durante o
desenvolvimento de um game, evitando a programação da dinâmica e cinemática como
gravidade ou colisões, ganhando tempo de programação para fazer todos esses cálculos
necessários para simular a física de corpos rígidos. Mas o motor pode não ter uma gama de
funções predefinidas e o trabalho recai para o programador, para fazer as adaptações, pois não
existe um motor ideal que atenda a todas as demandas de um game.
Existem motores desenvolvidos para um propósito, como é o caso de Doom 3 Engine:
usado nos jogos Doom 3, Quake 4, Prey e Quake Wars (DOOM 3 ENGINE, 2007). Nesse
caso, a equipe de programação dedica um tempo para criar o seu próprio ambiente, com
formas geométricas mais utilizadas e funções bem específicas, facilitando o trabalho para o
game designer, viabilizando, assim, uma comunicação fluida com a equipe de
desenvolvimento. Em contrapartida, demanda-se um tempo em que a equipe fica aguardando
o término, avaliando se o motor irá atender à todos os requisitos da equipe de
desenvolvimento. Outro exemplo de desenvolvimento de um motor é o K-engine22,
desenvolvido por Potapczuk (2013), cujo propósito foi criar o Jogo-simulador Kimera
Cidades Imaginárias do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC), coordenado pela professora Tânia Hetkowski.
22

Trabalho de conclusão de curso de mestrado intitulado: K-engine: Desenvolvimento do motor do Jogosimulador Kimera Cidades Imaginárias.
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Existe um grupo de motores gratuitos e/ou de código aberto, como o Blender Game
Engine (BLENDER, 2015). O motor de jogo que possui o código aberto possibilita à equipe
tanto modificar o que está sendo gerado quanto adaptar o motor às demandas do
desenvolvimento, mas isso pode recair no problema de se criar um motor, ao menos que a
engine escolhida já atenda às necessidades da equipe.
A comunidade de software livre faz críticas quando se escolhe um motor proprietário,
pois os produtos podem depender de plug-ins proprietários para que possam funcionar ou,
ainda, por não ser possível melhorar/adaptar o motor às necessidades que aparecem durante o
projeto, paga-se por uma licença. Mas ganhar tempo pode ser uma vantagem quando não se
cria um motor, já que a equipe não irá se preocupar com ele, potencializando o tempo para
outras demandas do desenvolvimento, se o planejamento optar em criar um jogo para várias
plataformas, nem sempre um motor gratuito conseguirá fazer uma exportação múltipla.
Um engine proprietário que vem se destacando é o Unity (2015) e, como citado, uma
das suas vantagens é que, com o mesmo projeto, podem ser gerados executáveis para
dispositivos móveis com sistemas operacionais com Android ou iOs, também para
plataformas webs, desktops (Linux, Mac e Windows) e até consoles (Xbox e PS3).
Figura 17 - Interface com o usuário do Unity

Fonte: NERY FILHO, 2014.

O Unity possui suporte para desenvolvimento de jogos também em 2D, funcionalidade
que, em versões anteriores, não era possível. Além disso, a incorporação de bibliotecas que
possibilita o suporte a óculos de realidade virtual e a geração de ambientes de realidade
aumentada. Este engine possui também a possibilidade de programadores, designers, artistas
gráficos e sonoros trabalharem no mesmo projeto.

48

O motor do Unity utiliza a linguagem de programação C#, a qual tem suporte para a
orientação a objetos e é compatível com a Unified Modeling Language (UML). A linguagem
de script do Unity é o javascript. A utilização de uma linguagem compilada ou script, é
percebida quando existe a necessidade de processos mais rápido ou mais robusto. Nesse caso,
o javascript é interpretado, ou seja, a codificação dessa linguagem ocorre durante o tempo de
execução, enquanto o C#, que é compilado, tem a codificação encapsulada no executável, mas
a depender do tamanho do projeto realizar repetidas vezes a compilação, pode demandar
muito tempo.
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3 PROCESSO DE MODELAGEM E PROTÓTIPO DO GAMEBOOK

A construção da modelagem computacional do gamebook aqui proposto consistiu em
um projeto colaborativo, que reuniu diferentes expertises. A equipe contou com especialistas
de tecnologias e pesquisadores que investigam as questões que envolvem o TDAH. Assim,
para concretização do objetivo dessa proposta – que foi desenvolver a modelagem
computacional e o protótipo do gamebook Guardiões da Floresta mundo II para potencializar
as funções executivas de crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) – realizamos diversas etapas, que serão apresentadas a seguir.

3.1 PRÉ-PRODUÇÃO

Essa etapa necessitou de uma colaboração e esforço da equipe de arte, design,
programação e game design, pois foram levantados os requisitos funcionais do sistema
definidos pelo dono do produto, que no caso é o GPCV, juntamente com o game designer e
roteirista. Para isso, houve um diálogo com profissionais da área da saúde para conhecer mais
sobre o público-alvo. Essa etapa da pré-produção se configurou numa metodologia
colaborativa e, para a etapa de produção, foi utilizado o Scrum como metodologia de
desenvolvimento e gerenciamento de projeto.
A equipe iniciou o trabalho em agosto de 2014, quando foram realizadas reuniões
mensais com todos os membros, isto é, pesquisadores e desenvolvedores, cujo objetivo era
discutir e construir o GDD. Esse documento foi disponibilizado em editor on-line para a
socialização e colaboração de toda equipe, a fim de se compreender o processo. Outra tarefa
desse documento foi relatar as primeiras ideias levantada nos brainstorms das reuniões.
Uma das primeiras decisões discutida nessa etapa foi a escolha da continuidade da
narrativa do game Guardiões da Floresta, na qual as entidades folclóricas têm habilidades
específicas, como o Lobisomem, que tem o poder de quebrar obstáculos à sua frente, ou a
Iara, que controla as águas e pode se locomover através delas. Nessa eleição, ouve a inclusão
de uma personagem chamada Lyu, que estava com os pais numa excursão na floresta onde
vivem os Guardiões. A narrativa tem como cenário a floresta Amazônica, com ricas imagens
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da fauna e flora brasileira23. Essa decisão também fortaleceu as discussões do GPCV sobre a
criação de transmídias para distintos cenários de aprendizagem, já que o Guardiões da
Floresta I foi desenvolvido para computador com sistema operacional Linux ou Windows,
enquanto a proposta desse trabalho é a construção de um aplicativo para dispositivos móveis.
Os momentos posteriores do grupo foram de aprofundamento sobre as categorias:
TDAH, funções cognitivas e funções executivas. Aquisições de livros sobre o tema foram
realizadas com recursos dos financiamentos dos órgãos de fomentos, a fim de subsidiar e
socializar as concepções construídas. Ao todo, sete pessoas desenvolveram esses estudos, dois
dos quais já possuíam conhecimentos prévios sobre o conteúdo – Patrícia Rocha e Camila
Bonfim - por serem profissionais da área da psicologia e psicopedagogia; três bolsistas de
iniciação científica, a Professora Lynn, também fiz parte desse grupo de estudo para conhecer
mais sobre a área. Ao longo das reuniões, a estratégia adotada para socialização desses
estudos foram apresentações e a disponibilização de fichamentos em ambientes de
armazenamento em nuvem, para os demais participantes.
A presença dos profissionais da área de saúde no projeto foi fundamental para
aprofundar e estabelecer a rede com os outros profissionais e especialistas. Houve, em função
disso, o contato com diversos serviços da área de neuropsicologia, que englobam avaliação e
intervenção em crianças e jovens com TDAH. Dentre eles, destaca-se a cooperação firmada
com o Serviço de Neuropediatria e Neuropsicologia do Complexo Hospitalar Universitário
Edgard Santos (UFBA) e o Serviço de Neuropediatria do Hospital Geral Roberto Santos.
Também foi estabelecido contato com o Grupo de Pesquisa em Neuropsicologia Clínica e
Cognitiva (NEUROCLIC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e com Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo (LABIRINTO) da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública. O projeto conta, também, com o apoio da Associação Brasileira de
Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissionais Afins (ABENEPI) e da Associação Brasileira
de Psicopedagogia, seção Bahia, além de algumas clínicas que prestam atendimento
especializado na área de TDAH na cidade de Salvador-BA. Esses contatos foram
fundamentais para que tivéssemos acesso aos pais de crianças com diagnóstico de TDAH a
fim de convidá-los a responderem um questionário24 responsável por subsidiar a construção
dos perfis das crianças com TDAH, na faixa etária de 8 a 10 anos.
23

A parte artística não é escopo do trabalho, vamos no ater somente na modelagem computacional do gamebook.
Este questionário foi divulgado para pais que frequentam as clínicas na cidade de Salvador e, também, foi
distribuído em listas de e-mails e redes sociais, delineando, assim, o perfil de crianças que têm TDAH. O
questionário pode ser encontrado em goo.gl/gmQDDT. Os dados não serão apresentados aqui por não serem
escopo do trabalho.
24
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Paralelamente foram realizados estudos de similares, a exemplo de portais web de
pesquisa de cognição humana, como o Lumosity, HappyNeuron, Piece of Mind, Cérebro
Melhor e outros que trabalham com funções cognitivas e executivas. Nesse estudo, foi
encontrado o trabalho de Thiago Rivero, doutorando em neuropsicologia na UNIFESP, que
produz, jogos planejando as mecânicas de games, para atender às necessidades de avaliação
de alguns déficits neuropsicológicos.
Ampliando a análise de similares, houve um estudo sobre quais mecânicas de games
evidenciam as funções executivas. Os especialistas de games do GPCV pesquisaram a
semelhança dessas mecânicas de jogos com as dos jogos comerciais, pois utilizar estratégias
já consolidadas pelo mercado pode cativar mais as crianças.
O projeto foi protocolado na Plataforma Brasil e avaliado pelo Comitê de Ética,
enquadrado nas resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos. Os sujeitos
que responderam ao questionário assinaram os Termos de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE), o qual, segundo o Comitê de Ética da UNEB: “possui uma linguagem clara e
acessível aos sujeitos da pesquisa e atende ao disposto na resolução 466/12 CNS/MS
contendo todas as informações necessárias ao esclarecimento do participante sobre a pesquisa
bem como os contatos para a retirada de dúvidas sobre o processo”. O GPCV também se
comprometeu com a integridade dos dados gerados no decorrer do projeto, além do
compromisso, confidencialidade dos sujeitos da pesquisa e autorizações das instituições
proponentes e coparticipantes.
Outros estudos que subsidiaram a pesquisa foram os feedbacks que o game Guardiões
da Floresta I (Gdf I) já possuía como: trabalho de disciplina do curso de design, que teve
como objeto de estudo o GdF I25; artigos sobre a avaliação heurística do GdF I
(FUENTES;JULIANO; ALVES, 2013); possibilidades pedagógicas no ensino da matemática
(GUIMARÃES; ALVES; NEVES, 2013) e uso do GdF I com idosos (MENEZES; SANTOS,
2014).
Houve o estudo das tecnologias que seriam utilizadas para a modelagem, prototipagem
e desenvolvimento. Como explanado na seção sobre os motores de games, as vantagens e
desvantagens, de cada um deles, subsidiaram a escolha do motor Unity. Outro fator definido
pelo GPCV foi o encerramento da produção de games em flash com linguagem de
programação em action script, já que essa tecnologia foi descontinuada. A equipe já havia tido
uma experiência com o uso do Unity para a produção do game 2 de julho do GPCV, projeto
25

Me refero a atividade interdisciplinar realizada em 2013, com o tema design e educação, coordenado pela
professora Bia Simon e demais professores do curso
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no qual foram gerados executáveis para web, desktop para Windows e Linux, dispositivos
móveis para o sistema operacional Android e iOs. O estudo é, por sua vez, fundamentado por
livros como Unity Game Development Essentials (GOLDSTONE, 2009), Desenvolvendo
Games Com Unity 3d - Space Invasion - Construa Um Jogo no Estilo Arcade (HIRATA,
2011) e vários canais de stream de vídeos de entusiastas, disponibilizados, gratuitamente, na
internet.
Nessa etapa de pré-produção, foi fundamental a participação de todos os profissionais
para a criação do Game Design Document (GDD). Esse documento é o artefato que reúne
todos os requisitos da mídia e teve indiscutível contribuição dos pesquisadores e professores
da área de saúde e de professores do curso de Design da UNEB para construir os conceitos de
livros digitais. Nesse momento, foram definidas as funções executivas que estarão nos
minigames para que sejam transformadas em indicadores e, em seguida, em mecânicas de
jogos. No GDD, outros elementos também foram inseridos pela equipe de Roteiro, Artes e
Design e, depois de algumas reuniões, houve o refinamento para prosseguir com as próximas
etapas, como a construção do gameplay (inteligência artificial, fluxo do game, controles e
outros).

3.2 PRODUÇÃO

Apesar de seguir o mesmo fluxo de trabalho do desenvolvimento de um game, essa
etapa refere-se à produção do modelo e protótipo. Após a etapa de pré-produção, iniciou,
então, a parte da modelagem, juntamente com a decupagem do roteiro e/ou concepções
artísticas e de design. A todo o momento, os diagramas e protótipos foram gerados,
possibilitando análises de riscos para que, antes do desenvolvimento, fossem refeitos. Esses
diagramas/artefatos modelam as situações pelas quais os atores envolvidos passam, durante a
execução da mídia, e situações em que o software e o hardware se encontrarão durante e após
a execução do game. Essa etapa será detalhada na seção que descreve os elementos da
modelagem computacional. Logo depois foi feito protótipos a partir dos modelos que foram
propostos.
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3.3 PÓS-PRODUÇÃO

Essa etapa consiste na avaliação, validação e análise do protótipo através de um
instrumento (ver Apêndice) criado com o auxílio dos profissionais que atuam na área de
games e saúde do GPCV. Após a criação desse instrumento houve uma avaliação interna aos
pesquisadores, uma avaliação com pesquisadores de outros grupos e por fim a análise dos
resultados (AGUIAR, 2010).
3.3.1 Criação do instrumento de avaliação da modelagem

A construção do instrumento teve como foco os requisitos especificados pelo objetivo
geral, para avaliar o modelo através dos protótipos ou dos diagramas de UML. Foi possível
detectar a necessidade de avaliar duas grandes áreas em um gamebook: uma relacionada
diretamente com os minigames e a outra relacionada à avaliação do conteúdo desta mídia.
Neste caso, as estratégias para avaliar e potencializar as funções executivas. Para conduzir a
construção até a análise dos resultados o instrumento foi testado e depois seguiram-se as
delimitações do instrumento, sujeitos para avaliação interna e externa e análise dos resultados
subsidiando o processo de desenvolvimento.

3.3.2 Delimitação do Instrumento

O instrumento foi diferenciado para cada especialista envolvido no processo de
avaliação. Assim tem-se um instrumento técnico da mídia, que reuniu as condições de
interface e jogabilidade, para que o especialista apontasse indícios de que a mídia possuía os
elementos de game, como gameplay, jogabilidade, condição de vitória ou derrota, navegação,
apresentação da informação. Também foi feito um instrumento técnico para avaliar as
métricas psicológicas do gamebook, no que se refere as funções executivas.
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3.3.3 Sujeitos da avaliação interna e externa

Esse momento foi reservado para que profissionais internos do grupo pudessem avaliar
o instrumento, visando à construção do questionário. A partir disso, teríamos um perfil interno
do grupo para prosseguir em uma posterior aplicação com profissionais externos a fim de
evitar o olhar contaminado do dia a dia com o desenvolvimento.
O game designer Filipe Pereira do GPCV foi o avaliador interno convidado para fazer
as contribuições a respeito dos elementos de jogos, enquanto a psicóloga Camila Bomfim,
professora da UNEB e pesquisadora colaboradora do GPCV, contribuiu com a construção do
formulário e do perfil da avaliação interna.
Para compor o quadro de profissionais da área de psicologia e neuropsicologia, foram
convidados o professor da UNEB Gustavo Siquara, membro do grupo de pesquisa
NEUROCLIC e a pesquisadora Chrissie de Carvalho neuropsicóloga e, também, pesquisadora
do grupo NEUROCLIC da UFBA.
A estratégia utilizada nas avaliações, tanto interna quanto externa, era apresentar, antes
de responderem ao questionário, os diagramas de modelagem de UML e os artefatos de
prototipação construídos na etapa de pré-produção para que, depois, os especialistas
respondessem ao questionário produzido na etapa de avaliação interna.
Os resultados da avaliação interna e externa foram confrontados para traçar um perfil
diferenciado em relação ao modelo/protótipo, de modo a estabelecer diretrizes para nortear o
processo com base nas falhas encontradas e proceder, assim, os respectivos ajustes. Os
resultados dessa etapa de pós-produção serão descritos detalhadamente na próxima seção, o
qual irá abordar os caminhos trilhados com base nessa metodologia.
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4 MODELO COMPUTACIONAL E PROTÓTIPOS
Esse capítulo descreverá em qual contexto o projeto se encontra e quais foram as
tarefas cumpridas para o desenvolvimento da modelagem computacional do sistema.
O gamebook Guardiões da Floresta Mundo II é um projeto em fase de construção pelo
Comunidades Virtuais (2015), que trata do desmatamento da floresta Amazônica, em que os
personagens folclóricos do Brasil, como a Iara, o Lobisomem, o Curupira e o Saci, encontram
uma garota que está perdida de seus pais, que foram sequestrados por membros de uma
fábrica. A missão, além de resgatá-los, é compreender os danos que essa fábrica traz para a
floresta.
Ao longo da história, o jogador irá conhecendo elementos da fauna e flora brasileira a
fim de proteger a floresta das ações dessa fábrica. No entanto, para isso, o jogador precisa
utilizar a memória para lembrar das dicas dos Personagens Não Jogáveis (NPC - non-player
character), ser ágil em tarefas de raciocínio lógico, ter uma visão espacial para encontrar e
manipular itens e controlar recursos para continuar jogando.
Para a modelagem computacional, foi utilizado a UML para descrever a arquitetura do
gamebook, consenso da engenharia de software. Logo a comunicação entre os profissionais
envolvidos é unificada, evitando ambiguidade na escrita do projeto. A ferramenta CASE, que
auxilia nessa elaboração, é o ASTAH, a qual, mesmo na versão gratuita, já possui uma gama
significativa de propriedades para criação de diagramas.
Dentro da UML, é necessário escolher quais diagramas serão desenvolvidos. Isso
depende estritamente da quantidade de detalhamentos que serão efetivados com a modelagem.
Existem alguns diagramas escolhidos para esse trabalho que são imprescindíveis, como o
diagrama de caso de uso e de classes, pois indicam os requisitos e as estruturas de
funcionamento e armazenamento do sistema, fundamentando a compreensão dos requisitos; já
os diagramas de classe definem as estruturas de dados e, consequentemente, o banco de
dados. Os outros diagramas podem ser dispensáveis, como diagrama de instalação ou outros,
usados complementarmente à modelagem, e/ou diagrama de fluxo e comunicação.
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4.1 DIAGRAMAS DE UML

O primeiro diagrama a ser trabalhado é a concepção de funcionamento do sistema e
outros atores que possam nele vir a existir. De acordo com a Figura 19, cada jogador terá, em
seu dispositivo móvel, o gamebook sendo executado, e a aplicação enviará dados para um
servidor de banco de dados do grupo de pesquisa, o qual fará conexão com o Ludens. A
aplicação que estará embarcada no aplicativo será objeto de pesquisa do doutorado, assim
como a criação de estratégias de avaliação, criação de métricas e contato com os sujeitos que
serão realizados após o desenvolvimento do gamebook, pois demanda maior tempo para sua
implementação.
Figura 18 - Diagrama de Componentes do GB

Fonte: NERY FILHO, 2014.

O Ludens é um ambiente web, projetado pelo GPCV, cuja finalidade é receber,
armazenar e disponibilizar, para consultas de interessados, dados enviados de jogos
cadastrados nessa plataforma (LISBOA, 2014). Nesse caso, os interessados nessa pesquisa
(pesquisadores da área de saúde e educadores) poderão visualizar os dados coletados das
interações do jogador com o gamebook e, dessa forma, ter um acompanhamento prolongado
daquele sujeito ou analisar o próprio gamebook.
Os primeiros artefatos utilizados para protótipos do game designer, foi um diagrama de
fluxo para criação de um protótipo em alto nível jogável. Esse diagrama foi produzido com
ferramentas office sem nenhuma preocupação de documentação formal. A Figura 20a mostra

57

como que é o fluxo de abertura do jogo e o menu inicial, enquanto a Figura 20b mostra como
é o fluxo de funcionamento de um novo jogo.

Figura 19 - Protótipos de fluxo gerados pelo game designer

a) Parte 1

b) Parte2

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Esse protótipo foi transcrito para um diagrama de caso de uso após ser recebido e, em
seguida, foi construído o diagrama da Figura 17.

Figura 20 - Diagrama de Caso de Uso da tela inicial

Fonte: NERY FILHO, 2014.
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Entendendo melhor esse diagrama da Figura 20, o Readgamer26, ao iniciar o
gamebook, terá que asssistir uma animação de abertura, que indica o grupo de pesquisa que
desenvolveu o game, dados da universidade, os órgãos financiadores e uma pequena
animação que carrega um menu inicial, possibilitando ao Readgamer escolher entre começar
um novo jogo, configurar alguns dos seus elementos ou recuperá-lo. Nessa figura, o símbolo
de include indica que, para que um caso de uso possa acontecer, deve-se, estritamente, passar
por outro caso de uso. Todos os Readgamers devem, portanto, obrigatoriamente, passar pela
animação de abertura do jogo. A partir disso, foi criado o protótipo em alto nível para testar os
fluxos de navegação, sem preocupações com as artes nesse momento (ver Figura 21).
Figura 21 - Protótipo rápido do caso de uso de menu

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Todos os diagramas gerados subsidiaram uma visão geral do sistema, e as principais
atividades do Readgamer estão descritas no diagrama da Figura 22. Quando o Readgamer
iniciar uma nova partida, verá animações, podendo mudar predefinidamente, em alguns
momentos ou a seu desejo, para o espaço de exploração e de minigames ou, até, sair do
gamebook.

26

ReadGamer - termo criado para referenciar o leitor e jogador.
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Figura 22 - Diagrama de atividades do Readgamer

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Para os primeiros passos do Readgamer existirá um tutorial a fim de que conheça os
elementos da interface, o cenário, os principais NPC27 e as interações com o personagem (ver
Figura 23).

Figura 23 - Diagrama de Caso de Uso do Puzzle 1

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Um exemplo de caso de uso genérico pode ser visto na Figura 23, no qual o jogador
precisa obter uma pontuação mínima em um minigame, mas, para tanto, deve receber uma

27

Non-Player Character – do inglês, personagem não jogável.
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missão e, antes disso, encontrar um NPC, o que exigirá que ande com o avatar pelo cenário.
Nessa mecânica, muda o minigame, a história e/ou os NPCs envolvidos. A diferença principal
entre eles é que os minigames usam estratégias para as diferentes funções executivas, como
memória de trabalho, controle inibitório, atenção sustentada e outros.
Figura 24 - Diagrama de sequência genérica para jogar

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Um puzzle possível pode ser visto na Figura 24, onde cada caso ou stakeholders28
possui rótulos numeráveis que indicam a ação do Readgamer no gamebook, no menu ou com
o NPC. Esses rótulos também indicam qual é a ordem de dependência de outro caso de uso. O
Readgame inicia, então, o game clicando no botão do “menu” e visualiza uma história inicial;
logo depois, procura um NPC para que possa receber uma missão e jogar um minigame;
encerrando o minigame, o Readgamer percebe outra história e dialoga com o NPC para
finalizar a missão.
Nessas missões, os minigames solucionados pelo Readgamer podem ser jogados
novamente, seja pelo erro ou pela necessidade de conquistar mais itens. Desta forma, o jogo
apresenta a característica de aleatoriedade, o que anula o êxito a partir da tentativa e erro. O
readgamer aprende a mecânica para evitar a tentativa e erro.
Quando acontecem erros, os puzzles se reiniciam, porém com níveis de dificuldade
diferenciados e/ou aleatórios, quando as estratégias podem, então, ser trabalhadas. Em outros
28

Qualquer agente envolvido no sistema, seja o usuário ou um sistema de inteligência virtual ou, ainda, um
sistema externo, como é o caso do Ludens.
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momentos, o Readgamer pode se deparar com mecânicas semelhantes de puzzles anteriores,
testando, desse modo, o avanço de suas habilidades executivas, através da narrativa criada ao
longo do jogo ou dos minigames, potencializando a sua memória de trabalho.
Como o gamebook Guardiões da Floresta possui uma história na qual os avatares estão
envolvidos, o Readgamer terá que passar por momentos de compreensão desse contexto e
interferir na narrativa, escolhendo o caminho que o personagem deve seguir, chegando a
finais diferentes, como faziam os livros interativos, autorizando o Readgame à decisão de qual
história o personagem seguirá.

Figura 25 - Caso de uso sobre histórias diferentes que levam a games diferentes

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Há casos em que o Readgamer poderá escolher entre histórias diferentes, o que leva a
games diferentes, estratégia motivadora para fazê-lo jogar, novamente o gamebook. Como
mostra o diagrama de atividades da Figura 25, caso a história 1 for escolhida, será jogado o
jogo 1; caso a escolha seja a história 2, será jogado o jogo 2.
Cada minigame está atrelado a um NPC, que dispara as missões ou minigames,
condicionando o jogador a encontrá-lo para iniciar com ele um diálogo e, assim, habilitar a
missão 1(um) ou, ainda, perguntar ao Readgamer qual opção deseja seguir na história,
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gerando várias possibilidades de caminhos. Para auxiliar a visualização desses possíveis
caminhos, foi construído um diagrama de atividade do Readgamer, possibilitando uma melhor
análise e alterações em tempo de execução do projeto. Cada nó desse diagrama representa um
fragmento da narrativa e as setas os possíveis fluxos.

Figura 26 - Diagrama de atividade produzida com base no roteiro

Fonte: NERY FILHO, 2014.

63

As atividades possíveis na narrativa do readgamer foram documentadas através do
diagrama de atividade da Figura 26. Esse diagrama foi concebido de acordo com o trabalho
do roteirista. Veja que, nessa narrativa, o readgamer pode percorrer a mesma história por
vários caminhos, o que aumenta a curiosidade e, consequentemente, o reuso do gamebook.
Como já explicado, esse diagrama não reflete o estado atual do percurso do jogador, pois no
decorrer do processo alguns cortes são realizados por questão de tempo ou de recurso. Esses
diagramas servem mais como um elemento de levantamento de requisitos e menos de
documentação final.

Figura 27 - Diagrama de Caso de uso exemplo de um puzzle

Fonte: NERY FILHO, 2014.

As variações de mecânicas ocorrem mais nos minigames, sendo mais modeladas e
prototipadas. O minigame 1, que possui mecânica de drag e drop29, usa as funções executivas
de planejamento e de flexibilidade cognitiva. Com um cenário de selva, a personagem Lyu
precisa atravessar o rio pisando em algumas vitórias-régias, mas, para isso, ela deve colocálas nos locais corretos e atentar para que não afundem; após colocar todas as vitórias-régias
nos seus lugares correspondentes, a personagem poderá atravessar o rio. Esse jogo pode
possibilitar um crescimento de nível a partir da quantidade de vitórias-régias surgidas e do
tempo que cada tipo de vitória régia gastou para afundar.
29

Do inglês, pegar e soltar. Mecânica bastante utilizada em dispositivos de toque na tela.
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Figura 28 - Diagrama de caso de uso de um minigame

Fonte: NERY FILHO, 2014.

A figura 30 descreve, com mais detalhes, esse diagrama de caso de uso em uma
sequência de ações que ocorrem do início do minigame até o final. O readgamer, após iniciar
o minigame 1, vê o mapa que foi criado aleatoriamente para que ele coloque as vitórias-régias
em seus devidos lugares; depois, o minigame inicia a esteira de vitórias-régias, e o readgamer
deve ir colocando as peças, enquanto o minigame as analisa e exibe os erros e acertos até que
o jogo se complete.
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Figura 29 - Diagrama de sequência do minigame 1

Fonte: NERY FILHO, 2014.
Figura 30 - Protótipo do minigame 1

Fonte: NERY FILHO, 2015.

Depois da modelagem e dos testes de mesa com o minigame, foi feito um protótipo no
Unity e testada a mecânica do jogo. De acordo com a Figura 30, as vitórias- régias passam por
um lado ou pelo outro da tela e devem ser colocadas no local indicado, ao centro. O
readgamer deve criar sua estratégia para que as vitórias-régias colocadas ao centro não
afundem, fazendo a manutenção delas, ou seja, colocando outra no mesmo lugar. Caso o
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jogador não consiga realizar o minigame em tempo hábil, o mapa será refeito e retornará em
outra disposição, processo de aleatoriedade aplicado a todos os minigames.
De acordo com Callois (2001, p.21):
Um desfecho conhecido a priori, sem possibilidade de erro ou de surpresa,
conduzindo claramente a um resultado inelutável, é incompatível com a natureza do
jogo. É necessária uma renovação constante e imprevisível da situação, como a que
se produz ao atacar...ou ainda no xadrez de cada vez que um adversário altera uma
peça.

Essa natureza da aleatoriedade deve ser produzida pelo jogo, como nesse minigame do
caminho das vitórias-régias, que precisa de uma I.A. para que, a cada vez que esse jogador
jogue, não seja enfadonha a jogabilidade, com a mesma sequência sempre. Para isso, é
utilizada uma máquina de estados (Figura 31) a fim de armazenar diferentes níveis.

Figura 31 - Máquina de estados para definir o nível dos minigames

Fonte: NERY FILHO, 2014.

Um exemplo disso seria determinar a pontuação do readgamer nesse puzzle e, assim,
aumentar a quantidade de trilhas/vitórias-régias a cada vez que ele jogar: se perde no nível 2,
retrocede para o nível 1. Se o readgamer passa do nível 2, o próximo será mais difícil, mas
todas as vezes em que o jogo iniciar, com o auxílio de funções randômicas, o jogo será
diferente para evitar um desfecho conhecido. Contudo, essa máquina de estados também pode
servir para outros minigames ou, ainda, ser adaptada às especificidades que possam aparecer.
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O segundo minigame está relacionado ao momento que Lyu deve soltar Luno
(Lobisomem) de gaiolas, o qual requer do readgamer as funções executivas de flexibilidade
cognitiva e de planejamento. Para soltar o Luno, o readgamer deverá jogar outros três
minigames com mecânicas distintas.

Figura 32 - Diagrama de caso de uso do minigame 2

Fonte: NERY FILHO, 2014.

A partir do diagrama de caso de uso do minigame 2, foi gerado o diagrama de
sequência de ações que ocorrem do início até o final, cuja sequência é demonstrada com mais
detalhes na figura 33. Após o minigame se iniciar, o readgamer verá as gaiolas que
simbolizam mecânicas diferentes; caso escolha a gaiola 1, será exibido um estímulo na cor
verde, para apertar e, outros estímulos na cor vermelha para não apertar. A mecânica avalia os
inputs até que a barra se preencha e retorne para o minigame 2; se conseguiu pontos
suficientes, encerra, se não, o readgamer deverá escolher outra mecânica.
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Figura 33 - Diagrama de sequência do minigame2

Fonte: NERY FILHO, 2014.

O minigame 2 também teve protótipo desenvolvido no Unity. Levando em
consideração a randomicidade, as gaiolas são embaralhadas a todo início de jogo e o
readgame escolhe uma delas; caso não tenha alcançado a pontuação necessária, deve escolher
outra gaiola (ver Figura 34a). Se o readgame escolheu a gaiola 1, ele deverá, em um
determinado tempo, fazer o movimento de deslizamento na tela, de acordo com a seta
indicada. A fim de potencializar a flexibilidade cognitiva, outras setas atrapalharão a
visualização da seta central (ver Figura 34b).
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Figura 34 – Protótipo
a) Minigame 2

b)Subminigame 1

Fonte: NERY FILHO, 2015.

Os diagramas de casos de uso e de sequências dos minigames, três e quatro, se
assemelham aos do minigame dois, por isso mostraremos o funcionamento a partir dos
protótipos gerados. O minigame 3 foi criado na perspectiva de potencializar a memória de
trabalho do sujeito. Logo, o jogador deverá se lembrar de posições, como num jogo da
memória, porém de forma mais dinâmica. No início, quando as caixas se abrem (ver Figura
35), o readgamer deve guardar a informação de onde estão os elementos da cor verde e não os
da cor vermelha. Depois, eles são colocados dentro das caixas, e o readgamer deve revelá-los.
Figura 35 - Protótipo do minigames 3

Fonte: NERY FILHO, 2015.

O minigame 4 é o mais complexo daqueles aqui apresentados. Dentre 5 possíveis
símbolos que surgem ao centro da tela, o jogador deverá colocá-los em um dos 4 slots
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possíveis. Se não for nenhum dos 4 existentes, o readgamer deverá descartá-lo no canto
inferior esquerdo. Porém, com o tempo, os slots são escondidos e ficam girando para trocar de
posição, até o momento em que todos os slots estão cobertos, e o jogador deverá usar da
memória de trabalho e flexibilidade cognitiva para as mudanças de regras (posições) dos slots.

Figura 36 - Protótipo do minigame4

Fonte: NERY FILHO, 2015.

Alguns parâmetros dos minigames, como tempo, pontos ganhos e perdidos, estão
sendo balanceados pelo game designer. As peças de artes ainda estão em processo de
confecção. A etapa seguinte consistiu na validação dos modelos e protótipos dos minigames
com relação às funções executivas avaliadas em cada minigames.

4.2 VALIDAÇÃO DOS MODELOS E PROTÓTIPOS

Houve um encontro com o game designer para verificar o questionário que foi criado
e, assim, validar os requisitos sobre as funções executivas. Como existem três grandes
momentos distintos no gamebook – quadros de cenas, exploração e minigames – decidiu-se
que a prioridade para coleta e avaliação de dados do sujeito ocorreria por meio dos
minigames. Foram, então, criados os requisitos dos minigames de acordo com a decupagem
do roteiro e das funções executivas a serem alcançadas. Perguntas com relação à mecânica de
jogo e às suas respectivas funções executivas foram criadas para fins de verificação.
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O game designer Filipe Pereira sugeriu não focar nas avaliações acerca do gameplay e
das interfaces nesse primeiro momento, relatando a necessidade de outras informações
relacionadas às funções executivas para subsidiar o processo de desenvolvimento do
gamebook, verificando se as concepções que foram colocadas em formato de diagramas de
UML e protótipos realmente avaliam as funções executivas dos sujeitos interatores e, quais
funções executivas são trabalhadas nos minigames já modelados/prototipados.
Filipe Pereira também contribuiu para avaliar parte do questionário, trechos
relacionados à compreensão das concepções dos minigames e dos enunciados das questões.
Após essa etapa com o game designer, a professora e neuropsicóloga Camila Bomfim avaliou
quais questões versavam sobre as funções executivas, sugerindo correções pertinentes no
questionário.
A pesquisadora respondeu ao questionário, depois de pronto e avaliado, indicando
quais funções executivas eram demandadas em cada minigame. Porém, como os dois
profissionais, o game designer e a psicóloga, estavam imbrincados no processo de
desenvolvimento, outros dois profissionais da área de psicologia foram convidados para
responder esse questionário, com base nos modelos criados para entendimento dos requisitos
e, como alguns protótipos já estavam implementados, complementaram a avaliação e a
compreensão dos minigames.
Os profissionais convidados para avaliação externa, da mesma forma como ocorreu na
avaliação interna, visualizaram os modelos e os protótipos dos minigames. Nessas entrevistas,
foram apontadas as funções executivas que podem ser avaliadas nos minigames, indicando,
para cada uma delas, uma Função Executiva (FE) primária e uma secundária, ou seja, as FEs
mais evidenciadas e as menos evidenciadas em cada minigame.
Compilando as identificações das FE’s dos minigames que foram levantadas pelos
especialistas da avaliação interna e externa, chegamos ao quadro representado pela Tabela 3.
Os resultados se convergiram e se completaram como no caso do minigame 2, que ganhou
uma função executiva a mais. A indicação dos avaliadores na versão beta do gamebook
objetiva convidar novamente especialistas da área para fazer uma análise final das funções
executivas de cada minigame, a fim de saber qual se encontra em maior evidência e em menor
evidência.
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Tabela 3 - Resultado das avaliações da modelagem

Minigames

Funções Executivas

1

Estratégia/Gerenciamento de Recursos

2

Controle Inibitório/Atenção Seletiva/Estratégia

3

Memória Operacional/Atenção Seletiva

4

Memória Operacional/Flexibilidade Cognitiva
Fonte: NERY FILHO, 2015.

Tanto para a avaliação interna quanto para a externa, os diagramas foram
fundamentais, pois detalham, em alguns momentos, os fluxos possíveis e as atividades que o
readgamer poderá seguir. Além deles, o auxílio dos protótipos jogáveis também foi essencial
para entendimento da mecânica dos minigames, de acordo com os entrevistados. Esses dados
foram e estão sendo utilizados para permitir a continuidade do desenvolvimento da mídia,
levantando requisitos para os componentes de avaliação que o gamebook terá.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gamebook demostrou um potencial para contribuições sociais, tecnológicas e
psicopedagógicas, especialmente para as crianças com diagnóstico em Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade. A proposta desse trabalho também abriu possibilidades para
pesquisadores que investigam o processo de desenvolvimento de games e novos cenários de
aprendizagem, pois conta com um grupo multirreferencial que, de acordo com Alves et al
(2014), dentro das possibilidades contempla a diferença, a diversidade, a autonomia e a
alteridade.
Ao desenvolver a modelagem computacional do gamebook Guardiões da Floresta
Mundo II, estudos a respeito de funções executivas de crianças e TDAH foram feitos para
subsidiar o processo de construção dos modelos e protótipos. Nesse processo, a possibilidade
do uso dos diagramas de Linguagem Unificada de Modelagem (UML) se mostrou como uma
ferramenta de apoio ao desenvolvimento e ao processo de levantamento e análises de
requisitos do gamebook.
Ao avaliar o modelo proposto com profissionais especialistas da área da
neuropsicologia, tanto com membros internos quanto com externos ao grupo de
desenvolvimento, viu-se que o processo de construção do gamebook pode ser continuado com
baixos riscos de mudanças e com maior confiabilidade técnica dos conteúdos da área da
saúde.
A modelagem criada constituiu parte do Game Design Document, subsidiando outras
análises e o prosseguimento do processo de desenvolvimento. Os protótipos desenvolvidos já
estão sendo utilizados para testes iniciais, com os quais estão sendo colhidos feedbacks dos
sujeitos que utilizarão essa mídia.
O projeto de desenvolvimento continua com recursos dos órgãos de fomentos e o
acompanhamento do pesquisador como contrapartida do programa GESTEC. A produção do
módulo de avaliação e os testes com o produto final em clínicas e escolas serão atividades
desenvolvidas no período de doutoramento. A metodologia de desenvolvimento desse
trabalho pode ser utilizada para a produção de jogos ou gamebook das áreas da saúde e
educação.
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ANEXOS

Edit this form

Formulário de Validação dos Requisitos
Funcionais e Não Funcionais do
GameBook Guardiões da Floresta
O objetivo dessa entrevista é validar o Gamebook que está sendo desenvolvido. Essa mídia
possui uma gama de interatividade e está sendo desenvolvida para dispositivos móveis. A
partir da interação, esperamos mapear possibilidades terapêuticas e pedagógicas e a
potencialização de funções executivas em crianças com Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade – TDAH. Funções executivas aqui compreendidas como um conjunto
de processos cognitivos e metacognitivos que, juntos, permitem que o indivíduo possa se
envolver, com sucesso, em comportamentos complexos e direcionados a metas. O
planejamento, a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, a atenção seletiva e
sustentada, o controle inibitório e monitoramento são exemplos dessas funções.

Diagrama de Atividades, feito em UML, do
Personagem durante todo o Jogo.

Prototipação em em UML das mudanças entre as
atividades do readgamer

Imagem da prototipação em papel e outros artefatos
do minigame1

Diagrama de sequência das atividades do

miniGame1

Protótipo do minigame das vitórias régias

Minigame das Gaiolas

Pressionando os botões quando acendem

Pressionando o botão quando ele passa pela fenda

Minigame que usa o dedo para seguir a direção da

seta do centro

Diagrama de Sequência do minigame da gaiola

Protótipo do minigame das caixas

Protótipo do minigame4

Continue »
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Edit this form

Formulário de Validação dos Requisitos
Funcionais e Não Funcionais do
GameBook Guardiões da Floresta
* Required

Questões Gerais
Nome *

Para você, qual a melhor tipo de artefato para compreender uma concepção de um
aplicativo? *
Imagens de Similares
Protótipo de papel
Diagramas Formais (UML, Fluxograma)
Other:

É possivel avaliar as funções executivas com esses minigames?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Não

Sim

A partir da interação, o sujeito pode potencializar as funções executivas com esses
minigames?
1
Não

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Sim

Com relação ao minigame das vitorias-régias, se o jogador erra a combinação das formas,
pode ser um déficit de planejamento?
Sim
Não

Com relação ao minigame das vitorias-régias, se o jogador erra a combinação das formas,
pode ser um déficit de atenção seletiva?
Sim
Não

Se o jogador deixa uma vitória-régia afundar e não dá manutenção para pòr uma nova,
pode ser um déficit no gerenciamento de recursos?
Sim
Não

Se o jogador deixa uma vitória-régia afundar e não dá manutenção para pôr uma nova,
pode ser um déficit de atenção sustentada?
Sim
Não

Com relação ao jogo das gaiolas, se o jogador escolhe as gaiolas que demoram mais, mas
ganham mais pontos, utilizou o controle inibitório?
Sim
Não

Com relação ao jogo das gaiolas, se o jogador escolhe as gaiolas que demoram mais, mas
ganham mais pontos, utilizou planejamento estratégico?
Sim
Não

No minigame dos botões ou das setas (em que o jogador tem que fazer o movimento com
o dedo a partir da seta central ou apertar o botão no momento que a seta passa na região
certa), se o jogador acerta as combinações, utilizou a atenção seletiva?
Sim
Não

No minigame dos botões ou das setas (em que o jogador tem que fazer o movimento com
o dedo a partir da seta central, porém mudando a regra anterior), se o jogador "erra" as
combinações, não teve uma flexibilidade cognitiva?
Sim
Não

No minigame de travessia do rio pelas vitórias-régias quais funções executivas o sujeito
mais utiliza?
S
Controle Inibitório
Atenção Seletiva
Atenção Sustentada
Memória Operacional
Estratégia
Gerenciamento de Recurso

N

No minigame das gaiolas, quais as funções executivas o sujeito mais utiliza?
S

N

Controle Inibitório
Atenção Seletiva
Atenção Sustentada
Memória Operacional
Estratégia
Gerenciamento de Recurso

No minigame das caixas, quais funções executivas o sujeito mais utiliza?
S

N

Controle Inibitório
Atenção Seletiva
Atenção Sustentada
Memória Operacional
Estratégia
Gerenciamento de Recurso

No último minigame (escolhas), quais as funções executivas que o sujeito mais utiliza?
S
Controle Inibitório
Atenção Seletiva
Atenção Sustentada
Memória Operacional
Estratégia
Gerenciamento de Recurso

Observações de questões sobre FE

N

« Back

Submit

Never submit passwords through Google Forms.
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APÊNDICES

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: M Í D I A S I N T E R A T I V A S P A R A D I S P O S I T I V O S M Ó V E I S - M A P E A N D O
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Pesquisador: Lynn Alves
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 19782813.4.0000.0057
Instituição Proponente: Universidade do Estado da Bahia
Patrocinador Principal: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 484.384
Data da Relatoria: 09/12/2013
Apresentação do Projeto:
O protocolo de pesquisa MÍDIAS INTERATIVAS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS - MAPEANDO
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS trata-se de um projeto de pesquisa no qual pretende se desenvolver um
estudo qualitativo, descritivo e de intervenção que visa a produção de um game-book, com o sentido de
melhorar a capacidade cognitiva de crianças entre 08 e 12 anos de idade, com Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH).
A pesquisa envolverá os Programas de Pós-Graduação do Departamento de Educação e o Curso de PósGraduação de Design da UNEB, ambos os programas do Campus I.
Objetivo da Pesquisa:
O protocolo de pesquisa proposto tem como objetivo primário:
Consolidar nos Programas de Pós-graduação do Departamento de Educação e no Programa de PósGraduação de Design do Campus I da UNEB, uma linha de pesquisa voltada para o desenvolvimento de
ambientes interativos que possam se constituir em recursos de Tecnologia Assistiva que venham atender as
demandas de uma aprendizagem prazerosa, por parte de crianças e adolescentes que apresentem
diferentes tipos de deficiência e necessidades educacionais especiais, como o TDAH. É importante destacar
que estudos analisando o emprego da Tecnologia Assistiva ainda são escassos e necessários no Brasil
(GALVÃO FILHO, 2009) e no
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exterior (CAMPBELL; MILBOURNE; DUGAN; WILCOX, 2006). O termo Tecnologia Assistiva foi criado
oficialmente em 1988 como importante elemento jurídico dentro da legislação norte-americana. Essa
legislação entende o recurso da Tecnologia Assistiva como equipamento utilizado para aumentar, manter ou
melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência ou necessidades especiais, sendo os
serviços compreendidos como aqueles que auxiliam esses indivíduos a usar tais recursos (BERSCH, 2005).
O objetivo aqui proposto se desdobra em: Produzir um game-book para dispositivos móveis, especialmente
tablets com sistema Android e iOs, que atuará como ambiente de aprendizagem que possibilite aos alunos
do Ensino Fundamental o desenvolvimento de funções cognitivas como: memória, atenção e percepção.
Estas habilidades são essenciais na formação do sujeito crítico, atuante na sociedade contemporânea e
especialmente os diagnosticados com TDAH. É importante ressaltar ainda que o referido projeto articula-se
também com os cursos de licenciatura em Pedagogia e os bacharelados em Psicologia, Design e
Computação do Campus I, criando um espaço também na graduação para discussão em torno das
questões relacionadas a tecnologia assistiva, as tecnologias móveis e a aprendizagem de crianças e
adolescentes com necessidades educacionais especiais. O curso de Psicologia tem um viés clínico e o
curso de Pedagogia tem uma brinquedoteca. Nestes locus o game-book pode atuar como espaço de
distintas relaborações cognitivas.

Objetivo Secundário:
1.Identificar perfil de crianças com TDAH, subsidiando o processo de desenvolvimento do game-book;
2. Elaborar o roteiro e game play do game-book, considerando as características das crianças com TDAH.
3.Produzir a arte do game-book.
4.Avaliar as potencialidades do game-book para o atendimento dos objetivos propostos, retroalimentando o
processo desenvolvimento.
5. Contribuir para criação de espaços de aprendizagem que permitam que as crianças com TDAH
ressignifiquem as funções cognitivas de memória, percepção e atenção.
6. Criar espaços de formação para professores da rede pública para interação contínua com as tecnologias
digitais e móveis.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
De acordo com o exposto e com a análise o protocolo de pesquisa contempla os princípios da
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beneficência , não maleficência e respeita a autonomia dos participantes da pesquisa.
A execução da proposta poderá vir a contribuir para o desenvolvimento das funções cognitivas como
memória, percepção e atenção nos sujeitos com diagnósticos de TDHA. Como risco aos participantes: a
execução da proposta não carreta em risco físico ou psicológico contudo o participante poderá vir ou não a
se sentir desconfortável com as atividades a serem desenvolvidas.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante e exequível. os objetivos apresentados encontram se em consonância com a
metodologia, cronograma e orçamento.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo
seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto apresentam declarações
de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância com a Resolução 466/12 CNS/MS,
bem como com o compromisso com a confidencialidade dos sujeitos da pesquisa e as autorizações das
instituições proponente e coparticipante.
O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos sujeitos da pesquisa e atende ao disposto
na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias ao esclarecimento do participante
sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de duvidas sobre o processo

Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou final.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao
CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO
para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos sujeitos
da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade.

Situação do Parecer:
Aprovado
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Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:

SALVADOR, 09 de Dezembro de 2013

Assinador por:
Andrea Cristina Mariano
(Coordenador)
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