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RESUMO 

 

As tecnologias digitais vêm ganhando um espaço expressivo em diversas áreas, inclusive em 

saúde mental. O estudo desenvolvido através do Programa Oficinando em Rede utiliza 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) promovendo cuidados, inserção social 

e formação em saúde mental e em educação. Diante disso, viabilizaram-se ideias e projetos a 

serem estudados e desenvolvidos, no que diz respeito às experiências com jovens com 

transtorno no desenvolvimento, através do contato com a tecnologia digital. Os jogos atuam 

não somente como entretenimento, mas também e, principalmente, na potencialização de 

processos cognitivos dos jovens que os utilizam. Nessa experiência, existem diversos modos 

de aplicar jogos no âmbito da saúde mental e um deles acontece durante as oficinas junto ao 

Programa Oficinando em Rede. Oficinas que ocorrem com jovens inseridos nas atividades do 

Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência de Mossoró/RN (CAPSi). 

Como um fator imprescindível para a pesquisa, o projeto atua a partir da observação das 

características demonstradas por cada jovem nas coordenações de condutas: gestos, ideias e 

emoções, em particular, durante o contato com jogos digitais que foram utilizados durante as 

oficinas. Percebeu-se durante as oficinas que o mesmo jogo despertava reações diferentes, em 

cada jovem, pois estes possuem ações, emoções e transtornos que se expressam de modo 

singular em cada experiência. Com base em uma tabela, contendo os dispositivos e elementos 

que chamam a atenção dos jovens participantes do projeto, a leitura dos diários de bordo 

desenvolvidos em cada oficina e também um formulário elencando os elementos específicos, 

como som, imagem, animação, cooperatividade, entre outros, pôde-se perceber quais reações 

foram apresentadas pelos jovens durante as oficinas e, com essa experiência, surgiu a ideia de 

desenvolver um jogo, contendo dispositivos e elementos adaptativos incluindo as 

características que chamam a atenção dos jovens participantes do projeto. O jogo segue a 

perspectiva de serious games, ou jogos sérios, que são jogos que atuam com um propósito 

específico, utilizando técnicas e métodos de jogos, mas com uma finalidade que vai além de 

diversão ou entretenimento. E, ainda, métodos adaptativos, que auxiliam na habilidade do 

jogo em modificar-se a partir das reações do jovem durante o ato de jogar. Propõe-se então o 

desenvolvimento de um jogo adaptativo para potencializar processos cognitivos de jovens 

com transtorno no desenvolvimento.  

 

 

Palavras-chave: Saúde Mental, Jogos Adaptativos, Serious Games, Processos Cognitivos. 
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ABSTRACT 

 

Digital technologies have been expanding its applicability, significantly in several fields, 

including mental health. The study developed by the Program “Oficinando em Rede” uses 

Information and Communication Technologies (ICT) promoting care, social insertion and 

training in mental health and education. Thus, ideas and projects concerning experiences with 

young people bearers of developmental disorder were made feasible to be studied and 

developed, through contact with a digital technology. Games act not only as entertainment but 

also, and especially, in the empowerment of cognitive processes of the young people who use 

them. In this experiment, there are various modes of applicating games in the scope of mental 

health and one of them happens during the workshops, that were conducted as regular 

activities, as actions by this university extension program, the “Oficinando em Rede”. 

Workshops that take place with children and teenagers who are inserted in the activities of the 

Center for Psychosocial Care of Children and Adolescents in Mossoró - RN (CAPSi). As an 

essential factor for the research, the project operated based on the observation of the 

characteristics demonstrated by each of those children and teenagers, among the coordination 

of behaviors, such as: gestures, ideas and emotions, especially while they were in contact with 

the digital games that were used in the workshops. It has been realized, during these 

workshops, that the same game, rouses different reactions in each of them, for their own 

actions, emotions and disorders that express themselves in a unique way during each 

experience. Based on a chart, containing the devices and elements that draw the attention of 

the young participants on the project, also by reading the logbooks developed in each 

workshop, and finally, through the use of categories that were perceived as a listing the 

specific game’s devices,  such as sound, image, animation, cooperativity, among others, it 

have been made possible to notice which reactions were presented by the young people during 

the workshops, and with this experience came an idea of developing a game containing 

devices and adaptive elements, including the characteristics that attract attention of these 

participants in the project . The game follows a perspective of serious games, which are 

games created according to a specific purpose, by use of techniques and methods of games, 

but for a purpose that goes beyond fun or entertainment. And, yet, adaptive methods, which 

aid in the ability of the game to modify itself from the reactions of the young person during 

the act of playing. It is proposed, then, the development of an adaptive game to enhance the 

cognitive processes of children and teenagers with mental development disorder. 

 

Key words: Mental Health, Adaptive Games, Serious Games, Cognitive Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) vêm ganhando um espaço 

expressivo em diversas áreas, inclusive em saúde mental. Um exemplo da expansão dessa 

tecnologia se vê no estudo do Programa Oficinando em Rede
1
 que através das TIC’s, promove 

cuidados, inserção social e formação em saúde mental e em educação. Diante disso, 

viabilizaram-se ideias, pesquisas e projetos, desenvolvidos no que diz respeito às experiências 

com jovens com transtorno no desenvolvimento no contato com a tecnologia digital de jogos.  

São utilizados jogos durante as oficinas do Programa de Extensão Oficinando em 

Rede, que têm como objetivo também, além de promover o contato com jogos, reunir 

informações e disponibilizar experiências quanto às emoções, reações e gestos dos jovens 

antes, durante e depois do contato com os jogos. Foram desenvolvidos alguns trabalhos dentro 

do programa, como o de Monte (2014), que consiste em uma análise dos processos de atenção 

na experiência com jogos digitais casuais. A partir dessas experiências, envolvendo 

profissionais da saúde e alunos da graduação de diversos cursos junto ao programa 

Oficinando em Rede, foi desenvolvida uma tabela contendo modos de coordenar ações: 

gestos, emoções e ideias, as expressões de jovens durante as oficinas com jogos. 

As oficinas de jogos oferecidas pelo Programa Oficinando em Rede acontecem com os 

jovens inseridos nas atividades do Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da 

Adolescência de Mossoró/RN (CAPSi). As oficinas acontecem em um ambiente equipado 

com 8 computadores, 8 tablets e 8 câmeras fotográficas. Durante as oficinas, acontecem 

intervenções que ocorrem nas quintas e sextas feiras, turnos da manhã e tarde, de modo que os 

estudantes oficineiros, totalizando 12 alunos e 4 pesquisadores oficineiros interagem com 

grupos de 08 crianças e/ou jovens. Os sujeitos envolvidos no atendimento em saúde mental 

possuem de 04 a 18 anos de idade. 

Os diagnósticos apresentados pela instituição são de autismo, depressão ou deficiência 

mental, portanto têm-se circunstâncias de sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais. 

Familiares também participam de oficinas organizadas em outro ambiente do CAPSi, que são 

direcionadas com artes e saúde mental. Neste estudo focaliza-se os encontros e oficinas de 

                                                           
1 O programa Oficinando em Rede é uma experiência que reúne projetos de extensão através de uma parceria entre a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido e o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência (CAPSi). O 

programa utiliza tecnologias da informação e comunicação com o propósito de produzir modos de inserção social, cuidado e 

formação em saúde mental. A experiência conta com o apoio e colaboração de pesquisadores das universidades UFRGS, 

UFC, UNISC e UFAL e, desde o ano de 2011 é financiada pelo Ministério da Educação – PROEXT/MEC/SESU. 
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jogos e considera-se as escritas de diário de bordo que foram realizadas pelos oficineiros 

(alunos bolsistas e voluntários que integram o programa) durante o transcurso da experiência. 

Um fator imprescindível para a pesquisa é a observação das características demonstradas de 

cada jovem, como ações, gestos e emoções, em particular, durante o contato com jogos 

digitais que foram utilizados durante as oficinas. 

Percebeu-se durante as oficinas que o mesmo jogo desperta, em cada jovem, reações 

diferentes, pois estes possuem ações, emoções e transtornos diferentes. Com base em um 

esquema contendo os dispositivos e elementos que chamam a atenção dos jovens participantes 

do projeto e a leitura dos diários de bordo desenvolvidos em cada oficina, podem-se perceber 

quais reações foram apresentadas pelos jovens durante as oficinas. Com essa experiência 

surgiu a ideia de desenvolver um jogo contendo dispositivos e elementos capazes de adaptar-

se às necessidades e características dos jovens participantes do projeto. 

Os jogos seguem a perspectiva de serious games, ou jogos sérios, que são jogos que 

atuam com um propósito específico, utilizando técnicas e métodos adaptativos, mas com uma 

finalidade que vai além de diversão ou entretenimento. Os jogos sérios visam também, modos 

de simulações em pesquisas e possibilitam imersões maiores quanto às experiências com 

pessoas e projetos que utilizam jogos digitais (ABT, 1987). Apresenta-se então o 

desenvolvimento de um jogo adaptativo para potencializar processos cognitivos de jovens 

com transtorno no desenvolvimento. 

 

1.1  Motivação  

 

Os objetos técnicos oferecidos aos jovens inseridos no CAPSi estão instalados em um 

espaço de saúde mental. Monte (2014) explica em seu estudo sobre os processos da atenção 

na interação de jovens com jogos digitais que nas oficinas oferecidas pelo programa 

Oficinando em Rede são utilizados jogos em computadores e tablets, máquinas onde foram 

instaladas um conjunto de jogos que apresentam os seguintes gêneros: 

 Jogos de ação, que enfatizam a reação instantânea e precisam de intensa 

concentração do jogador; 

 Jogos de simulação, que procuram reproduzir com fidelidade um fenômeno ou 

acontecimento; 
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 Jogos de simulação, de esportes que procuram desenvolver normalmente esforço 

físico do jogador no mundo virtual, os personagens tendem a repetir o 

jogador; 

 Jogos de aventura, que procuram fazer o jogador pensar para seguir no jogo, 

muitas vezes contam com a solução de um problema ao longo da ação; 

 Jogos de interpretação de personagens em que o jogador deve interpretar um 

personagem que pode ser da vida real; 

 Jogos de estratégia, que requerem que o jogador gerencie um conjunto limitado 

de recursos para atingir um objetivo predefinido. 

Nessa experiência, os jovens utilizam vários jogos, sendo eles de diversos tipos e 

modos de jogar. Na leitura dos diários de bordo, que são descrições contendo informações 

detalhadas sobre as oficinas, percebeu-se que vários elementos são mais atrativos em cada 

oficina, e, a partir daí, surgiu a ideia de se desenvolver um jogo contendo elementos que são 

mais aceitos entre os jovens com transtorno no desenvolvimento que, de forma adaptativa, 

pudesse interagir com o jovem utilizando uma técnica de adaptabilidade que trouxesse ao 

jovem uma experiência mais significativa 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O desenvolvimento de um jogo adaptativo para potencializar processos cognitivos de 

jovens com transtornos no desenvolvimento. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

I. Catalogar em uma tabela as características observadas durante as oficinas junto ao 

CAPSi e pontuar quais dispositivos contidos nos jogos podem ser adaptados e 

inseridos no jogo final, os quais são atrativos para os jovens;  

II. Escolher a técnica de adaptabilidade; 

III. Desenvolver um protótipo com esses dispositivos catalogados; 

IV. Validar junto a um grupo de especialistas; 
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V. Finalizar a implementação. 

 

1.3 Organização do Documento  

 

O trabalho está organizado da seguinte forma: após a introdução e apresentação da 

motivação e dos objetivos da pesquisa, tem-se o capítulo 2 que apresenta o referencial teórico 

sobre Jogos, Saúde Mental e Cognição, seguido da apresentação de Técnicas de 

Adaptabilidade. Os temas abordados foram utilizados para construção da base cognitiva da 

dissertação. O capítulo 3 apresenta trabalhos relacionados e aplicações de jogos em ambientes 

de saúde mental. No capítulo 4 são abordados as descrições quanto ao desenvolvimento e 

arquitetura do jogo adaptativo, os resultados e discussões. No capítulo 5 são expostos as 

considerações finais e trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Morin (2010), as noções da tecnologia não podem ser isoladas do 

conhecimento que a produziu. O mesmo destaca a ideia de que a tecnologia é como um 

suporte, utilizando da simplicidade e manipulação que são geradas pela nossa racionalidade. 

Seguindo essa perspectiva, ele ainda sugere que “o conceito da tecnologia surge de uma 

relação na cultura entre a ciência, a técnica, a indústria e a sociedade”.  

A tecnologia de jogos está cada vez mais se inserindo em diversas áreas, seja com jogos 

aplicados a uma situação ou vivência específica, ou com técnicas de jogos, como a 

gamificação
2
. A utilização de máquinas e equipamentos tecnológicos também tem sido um 

instrumento de auxílio e potencialização em áreas específicas, inclusive na área de saúde 

mental. 

Segundo Escóssia (1999), “as máquinas são pensamentos materializados” e Simondon 

(1989) diz que as máquinas “constituem-se a partir de gestos humanos depositados e fixados”. 

Spohr (2015) apresenta uma análise feita por Escóssia (1999), na qual classifica em quatro as 

concepções sobre as relações homem e técnica e natureza e cultura, são elas: (i) em que 

apresenta “a técnica como um conjunto de meios ou instrumentos neutros, a serviço da 

emancipação e do progresso da humanidade”; (ii) a anti-instrumentalista, defendendo a 

autonomia da técnica em desvantagem com a noção da neutralidade técnica; (iii) a 

dromológica, qualificando as relações entre homens e máquinas, tendo em vista os impactos 

causados pelas novas tecnologias; e (iv) a ontongenética, sendo que o pensamento expressado 

por Simondon compreende a “dimensão do devir coletivo da humanidade”. 

Spohr (2015) diz em sua tese que essa concepção da relação homem técnica tem como 

fundamento “dar uma noção de controle entre a tecnologia e a operacionalização”, ou seja, 

um controle no utilizar da tecnologia nas ações humanas e estabelecer realmente equilíbrio 

nessa relação. 

Simondon (1989) analisa a evolução dos seres vivos, físico e técnico, obra que favorece 

o entendimento sobre a relação entre os objetos técnicos, o pensamento humano e as 

                                                           
2 Gamificação é uma técnica que utiliza elementos de jogos em ambientes com a intenção de solucionar 

problemas e “envolver” um público específico (VIANA et al., 2013). 
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sociedades que construímos. Há, segundo o autor, humanidade nas máquinas inventadas, pois 

elas são fruto de projetos e sonhos humanos.  

Diante do exposto, nesta pesquisa serão apresentados como definimos os conceitos de 

Jogos, Cognição, Saúde Mental, Adaptabilidade, entre outros, para fundamentação teórica que 

permeia a pesquisa. 

 

2.1.1 Jogos Digitais  

 

Em uma perspectiva voltada aos jogos educativos Rosado (2011) faz um estudo que 

busca compreender a interação entre os jogos educativos e a garantia de que esses jogos 

auxiliem na aprendizagem de crianças e jovens. A autora faz uma colocação onde informa a 

importância de jogos na vida do ser humano como essencial. 

Essa importância pode ser compreendida no âmbito educacional pelas diversas 

finalidades nas quais os jogos vêm sendo desenvolvidos e, devido a isso, o uso de jogos tem 

conquistado um papel essencial na vida do ser humano.   

Segundo Schuytema (2008), um jogo eletrônico (ou digital) é uma atividade lúdica 

formada por ações e decisões que resultam numa condição final. Estas ações e decisões são 

limitadas por um conjunto de regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais são 

regidos por um programa de computador. 

Existem diversas formas de aplicar jogos ou técnicas de jogos. E uma área que tem 

sido um grande alvo é a saúde. Devido ao alcance dos jogos em diversos campos e faixas 

etárias, eles se tornaram aliados para acompanhar atividades como, por exemplo, em 

tratamentos, sendo um auxiliador e potencializador, seja na saúde física ou e também mental.  

Para Prietro et al. (2005), os jogos “devem possuir objetivos pedagógicos e sua 

utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação de ensino baseados em uma 

metodologia que oriente o processo, através da interação, da motivação e da descoberta, 

facilitando a aprendizagem de um conteúdo”. 

Segundo a definição de Pietro, os jogos são objetos que podem ser direcionados para o 

ensino pedagógico e, para isso, devem possuir um objetivo relevante e não meramente para 

diversão. Entretanto, existem métodos que podem interligar essas atividades com diversão e 

aprendizagem. 

 Diante do exposto de algumas definições e contextualizações, percebe-se que jogos 

digitais podem ajudar a melhorar o desenvolvimento, a aumentar o conhecimento e a 
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desenvolver habilidades cognitivas. No âmbito da educação, ele pode ajudar na resolução de 

problemas, utilizando o pensamento estratégico e a tomada de decisão (BROM; PREUSS; 

KLEMENT, 2011). 

2.1.2 Serious Games 

 

Segundo Abt (1987), serious games, ou jogos sérios, são jogos com características 

específicas e elaboradas com propósitos educacionais e que não se destinam ao uso somente 

para entretenimento ou diversão. De acordo com Lima (2016), “isso não significa que jogos 

sérios não são, ou não podem ser divertidos, mas sim que jogos sérios são satisfatórios no 

processo de ensino e treinamento para estudantes de diversas áreas e idades, pois podem atuar 

como motivadores e também como simuladores em diversas situações”. 

Segundo Rocha et al. (2015), apesar de não existir, ou apontar uma definição exata e 

única de jogos sérios, alguns autores os definem como jogos com um objetivo principal 

específico que vai além do entretenimento. Levando em consideração tais definições, percebe-

se que há algo em comum: o jogo além da diversão e do entretenimento. 

De acordo com Thompson et al. (2008), os jogos sérios são um modelo de artefatos 

que podem ser utilizados como mediadores. Eles se tornam ferramentas capazes de 

possibilitar ao jogador uma imersão, uma definição de objetivos, autocontrole e tomada de 

decisão, entre outros fatores e, assim, prover a aprendizagem ativa, o levando a uma 

experiência entre o mundo virtual e o mundo real. 

Jogos sérios, como o nome mesmo atribui, possuem um propósito específico e com 

uma finalidade específica para algo não apenas lúdico. E podem ser inseridos em diversas 

áreas, aplicações e finalidades, utilizando métodos de jogos e técnicas que auxiliem em 

múltiplas tarefas e também simulações. 

 

2.1.3 Jogos e Adaptabilidade 

 

O uso de jogos e recursos computacionais aplicados à saúde estão cada vez mais 

consolidados em diversas áreas. E isso está relacionado ao desenvolvimento de jogos 

aplicados à avaliação e reabilitação cognitiva. Como os jogos fazem parte do crescimento 

humano, uma criança pode desenvolver a percepção, a inteligência e seus instintos os 

utilizando cotidianamente (GOMES; MOTTA; CRUZ, 2010). 
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Segundo Andrade et al. (2004), jogos inteligentes, quando desenvolvidos a partir de 

objetivos psicopedagógicos consolidados, podem ser utilizados em extensa gama de 

capacidades cognitivas. Tais jogos podem ser configurados e desenvolvidos dentro de 

necessidades específicas, utilizando alguns jogos com sistemas inteligentes ou adaptativos 

existentes que possuem recursos e que permitem adequar-se às necessidades e desempenho de 

cada usuário. Diferentes técnicas podem ser utilizadas para fornecer estes recursos. Algumas 

delas serão listadas na seção 2.4 desse documento. 

De acordo com Soflano, Connolly, e Hainey (2015), na experiência com a Games-

basead E-Learning (GBL), (tradução livre, Aprendizagem Baseada em Jogos), cada aluno 

possui uma maneira diferente de aprender e processar informações, e isso tem sido 

reconhecido por educadores em sala de aula. Os autores apontam para a adaptação com base 

no estilo de aprendizagem como forma de melhorias do desempenho do aluno e de suas 

formas de aprender e demonstrar esse aprendizado. 

Essa adaptação destacada pelos autores Soflano, Connoly e Hainey (2015) foi a partir 

de formulários preenchidos em uma experiência em que os autores utilizaram a GBL e a 

aplicaram em algumas finalidades, como: (i) modo não-adaptativo; (ii) um modo que 

personaliza o jogo de acordo o estilo de aprendizagem do aluno identificado por meio de um 

questionário de estilo de aprendizagem; e (iii) um modo de um sistema adaptativo no jogo que 

de forma dinâmica e continuamente adapta o seu conteúdo de acordo com a interações do 

aluno no jogo. 

Diante dessa experiência, aplicando a uma vivência em saúde mental, se faz 

necessário buscar meios que visem à adaptabilidade em diversos modos de aprendizagem, 

mas que pode ser aplicado em modos de pensar, e assim auxiliar de alguma forma os 

processos cognitivos. Percebe-se que cada um possui uma forma de aprender e processar 

informações, como também formas de atuar juntos aos processos cognitivos. 

 

2.2 SAÚDE MENTAL E CONGNIÇÃO 

 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental (DSM), a deficiência 

intelectual (ou Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) pode ser caracterizada por déficits 

em capacidades mentais genéricas, como o  raciocínio, a solução de problemas, pensamento 

abstrato, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência.  
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Ainda segundo o DSM, tais déficits são apresentados como características resultantes 

no funcionamento e modo de agir de um indivíduo e suas formas de independência pessoal e 

suas responsabilidades, incluindo a comunicação, participação social, funcionamento 

acadêmico ou profissional. Como sintomas e reações de transtornos do desenvolvimento, 

estão dificuldades na comunicação e diversas formas da linguagem. 

 Diante do exposto, seguem alguns conceitos que envolvem a saúde mental e vivências 

de pessoas em circunstâncias de autismo, depressão e deficiência mental.  

 

2.2.1 Saúde Mental 

 

Segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Paraná, a saúde mental “é 

um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde 

Mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio 

entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Admite-se, entretanto, 

que o conceito de Saúde Mental é mais amplo que a ausência de transtornos mentais”. 

Ainda segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Paraná, quando 

questionado sobre o que é saúde mental, é apresentada da seguinte forma pelo Dr. Lorusso 

(PARANÁ): 

“Saúde Mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e 

as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a 

própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de 

variações sem contudo perder o valor do real e do precioso. É ser 

capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de 

tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, 

respeitando o legal e o outro”. (PARANÁ) 

 

2.2.2 Autismo 

 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por um grupo de desordens do 
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desenvolvimento do cérebro. Essa desordem é observada antes, durante e depois do 

nascimento. Tais desordens são percebidas pela dificuldade na comunicação social e 

comportamentos repetitivos (JESTE, 2013). 

 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID) apresenta o conceito de TEA como “participantes de um grupo de transtornos 

que podem ser caracterizados pelas reações quanto às interações sociais e durante a 

comunicação. Apesar dessa definição, tais reações podem variar dependendo do grau em que 

se encontra” (CID, 2016). 

 De acordo com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

de Espectro Autista (PNPP-TEA), tem-se o diagnóstico de TEA como: 

“Dificuldade na interação social, na comunicação e a incidência de 

padrões repetitivos e restritivos no comportamento. O grande alento 

para famílias é explicitado no parágrafo 2o do Art. 1o “A pessoa 

com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais” (CAMINHA, 2016; 

BRASIL, 2012). 

Segundo Souza e Rushival (2015), os jogos digitais têm sido utilizados por crianças 

em circunstâncias de autismo como parte do seu tratamento, possibilitando assim outras 

formas de atividades lúdicas que possam auxiliar e propor meios de comunicação e de 

linguagem. 

De acordo com Daugano e Fantacini (2011), a criança autista pode integrar através de 

atividades lúdicas, de forma espontânea e, também, por meio de brincadeiras que possibilitem 

o desenvolvimento em relação a novos meios de comunicação. 

Essas atividades lúdicas são como outro método e auxilio para integrar o 

acompanhamento de profissionais em saúde mental, para interagir com as crianças e para que 

elas possam interagir entre eles. Existem algumas instituições que já adotaram as atividades 

lúdicas e, também, jogos digitais para atuarem como mais um meio de comunicação. 
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2.2.3 Depressão  

 

De acordo com os dados divulgados pela OMS, estima-se que, no ano de 2030, a 

depressão tornar-se-á a doença mais frequente do mundo, atingindo uma quantidade maior de 

pessoas em relação a qualquer outro problema de saúde, bem maior que o câncer ou as 

doenças cardiovasculares. Segundo Ballone e Moura (2008), cerca de 5% da população 

mundial sofre de depressão e entre 10% e 25% das pessoas podem apresentar algum momento 

depressivo durante a sua vida. 

A OMS traz a definição da depressão como “um transtorno mental comum, 

caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos 

de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação 

de cansaço e falta de concentração”.  

Beck e Alford (2016) apresentam que o termo da depressão, apesar de ser conhecida 

como uma síndrome há mais de dois mil anos, até hoje não possui uma explicação plenamente 

satisfatória quanto à sua definição.  

 

2.2.4 Cognição 

 

Quando aplicado ao desenvolvimento cognitivo em crianças e jovens, especialmente 

aqueles que possuem alguma dificuldade no desenvolvimento, as abordagens e estudos são 

colocados correlacionados ao desempenho de aprendizagem, inclusão, interação com a 

família e no ambiente escolar. Segundo Kortmann (2013), a percepção em relação ao déficit 

da criança e do jovem pode ser sanada de acordo com a inclusão e socialização da criança no 

âmbito estudantil, ou seja, a interação com outras pessoas e outros dispositivos podem 

também potencializar essa socialização. 

De acordo com Cunha, Cunha e Domingues (2016), a utilização de jogos eletrônicos 

no âmbito da educação, por exemplo, pode proporcionar um aprendizado mais ativo para o 

estudante, e nessa experiência com os jogos, os processos cognitivos, como a percepção, 

memória e linguagem, são exercitados. Os autores ainda atribuem a tecnologia como um novo 

suporte para o ensino e aprendizagem e uma ferramenta de apoio. 
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2.2.4.1 Processos Cognitivos 

 

Dentre os diversos processos cognitivos, serão apresentados conceitos de alguns deles. 

Existem outros processos, mas os que atuaram como bases foram os seguintes: percepção, 

focalização, concentração, dispersão e distração.  

 

 Percepção 

 

Sternberg (2010) conceitua percepção como “um conjunto de processos pelos quais é 

possível reconhecer, organizar e entender as sensações provenientes dos estímulos 

ambientais”. Os estudos da psicologia cognitiva definem que a percepção se constitui como 

uma das modalidades mais estudadas. Então, a forma como nós vemos e percebermos 

influenciam como conseguimos organizar as nossas sensações para formar nossas ideias. 

Marilena Chauí (1988) traz a explicação da percepção da seguinte forma: 

“Percepção vem de percipio que se origina em carpio - agarrar, 

prender, tomar com ou nas mãos, empreender, receber, suportar. 

Parece, assim, enraizar-se no tacto e no movimento, não sendo 

casual que as teorias do conhecimento sempre as considerassem uma 

ação-paixão por contato: os sentidos precisam ser tocados (pela luz, 

pelo som, pelo odor, pelo sabor) para sentir” (CHAUI, 1988, p. 40). 

 Para Lent (2004), a percepção é “a capacidade de associar as informações sensoriais à 

memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e 

orientar o nosso comportamento”. 

Segundo Barber e Legge (1976), a percepção “é o processo de recepção, seleção, 

aquisição, transformação e organização das informações fornecidas através dos nossos 

sentidos. Tal processo envolve a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato”. 

Já Iida (2005), a percepção “se dá em consequência ao processamento do estímulo 

sensorial, dando-lhe um significado”.  

Já autores do campo da Psicologia Social estudam o que definem como os 

movimentos da Cognição inventiva inseridos em uma perspectiva que considera que a 
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percepção se define a partir do que acontece com o sujeito e não é específicada ou 

determinada pelas características, e ou elementos presentes nos objetos. Estes passam a existir 

a partir das circunstâncias que compreendem as estruturas sensório-motoras, o modo como o 

sujeito percebe o que se passa no ambiente. Um exemplo é o fenômeno das cores, estas não 

estão definidas no objeto que está diante dos sujeitos, mas depende do que se passa na retina, 

das luzes presentes em determinado local. Apenas temos acesso à cor que um sujeito percebe 

quando este explica e diz: é azul, ou outra cor.  

Nesta pesquisa, a reflexão sobre processos cognitivos e modos de perceber é essencial 

porque trata-se do desenvolvimento de uma plataforma digital de jogos que considera as 

características presentes nos objetos – jogos digitais – e as ações dos jovens com transtorno de 

desenvolvimento que participam de oficinas de jogos digitais. Temos, portanto, os sujeitos e a 

tecnologia jogo digital, seres que coevoluem, segundo Simondon (1989).  

Um processo cognitivo em destaque na atualidade é o processo da atenção e este 

mostra-se de diferentes formas na experiência humana. A seguir temos a descrição de alguns 

dos movimentos da atenção na cognição inventiva. 

 

 Focalização 

 

Kastrup (2004) caracteriza a focalização como “a seleção do estímulo e a intenção de 

chegar ao reconhecimento”. 

Na maioria das vezes, a focalização é confundida com concentração, mas são 

processos cognitivos diferentes. O que torna interessante compreender o processo de 

focalização durante um jogo digital é a relação com o processo de um oleiro que trabalha com 

o barro. 

[...] No caso da cerâmica, o foco se encontra na manipulação da 

massa, nas formas emergentes e na ideia que se encontra na cabeça. 

Mas, mesmo aí, o gesto de focalização não esgota o funcionamento 

da atenção. Esta flutua na massa, acompanhando seu movimento, 

rastreando e seguindo as sensações e as formas que ela oferece 

(KASTRUP, 2004). 
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 Concentração 

 

Em relação à concentração, De-Nardin e Sordi (2008) a definem como “[...] supõe a 

possibilidade de ir além da capacidade de executar tarefas, supõe uma possibilidade inventiva 

e, portanto, uma cognição enquanto capacidade problematizadora”.  

 Monte (2014) destaca que: 

“A concentração necessita (recorre) à distração, experimentando, 

assim, descontinuidade no processo atencional, existindo, dessa 

forma, um retorno ao objeto, não da mesma forma que se encontrava 

antes, mas já na forma de um retorno transformado” (MONTE, 

2014).  

 

Os diversos diagnósticos relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) estão ligados a problemas de desatenção, falta de concentração, 

impulsividade e estão relacionados aos estudos psicofarmacológicos, quase sempre 

direcionados ao emprego da ritalina (CALIMAN, 2008). 

Segundo Rossini e Galera, (2006), a concentração é definida como “a atenção seletiva 

voluntária que concentra seu foco na informação mais relevante do ambiente”.   

De acordo com Filgueiras (2010), “a concentração envolve a orientação da atenção, 

em um primeiro momento, e sua manutenção ao longo de um período de tempo significativo. 

A concentração usa de fato a atenção seletiva como para manter seu foco ao longo de uma 

janela temporal, ou seja, suficiente para executar de forma satisfatória aquilo que se deseja”. 

 

 Dispersão e Distração 

 

De-Nardin e Sordi (2008, p. 3) definem que a dispersão é expressada por meio da 

experiência, onde a atenção vagueia de um ponto a outro. Enquanto Kastrup (2004, p. 8) 

define que “a dispersão consiste num repetido deslocamento do foco atencional, que 

impossibilita a concentração, a duração e a consistência da experiência”. 

Segundo Kastrup (2004, p.3) citada por Mayer e Neves (2009), “a dispersão consta de 

deslocamentos sucessivos do foco de atenção, que impossibilitam a “concentração, a duração 

e a consistência da experiência”. E a distração “é um funcionamento onde a atenção vagueia, 

experimenta uma errância, fugindo do foco da tarefa para a qual é solicitado prestar atenção e 
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indo na direção de um campo mais amplo, habitado por pensamentos fora de lugar, 

percepções sem finalidade, reminiscências vagas, objetos desfocados e ideias fluidas, que 

advêm do mundo interior ou exterior, mas que têm em comum o fato de serem refratárias ao 

apelo da tarefa em questão”. 

 

2.4 Técnicas de Adaptabilidade  

 

Para entender um pouco o funcionamento de algumas técnicas de adaptabilidade, é 

necessário compreender sobre sistemas adaptativos. De acordo com Takikawa (2010), 

Sistema Adaptativo (Adaptive System) é um sistema que se ajusta de forma autônoma, o qual 

baseia-se em um Modelo do Usuário. Esses sistemas são atualizados de acordo com o 

comportamento do usuário no sistema e suas características individuais. 

Existem alguns Sistemas Educacionais Adaptativos (SEA), que, segundo Brusilovsky 

e Peylo (2003), são sistemas que se comportam de forma diferente para diferentes alunos, 

levando em consideração as informações acumuladas no modelo do aluno ou do grupo.  

De acordo com Takikawa (2010), essa adaptação, contida em sistemas educacionais, 

pode ser identificada em alguns níveis, como, por exemplo: (i) pelo conteúdo, no qual as 

informações são oferecidas de acordo com o estado atual das informações do usuário; (ii) pela 

apresentação, quando as informações são apresentadas através de diferentes elementos de 

interface (cores, por exemplo); e, (iii) pela navegação, estado na qual a navegação pelo 

sistema é apresentada de formas diferentes, levando em consideração o perfil do usuário, 

alterando-se diante das circunstancias do usuário no sistema. 

Com isso, vale salientar que os sistemas adaptativos também carregam metodologias e 

técnicas adaptativas, o que os tornam adaptativos e não somente adaptáveis. A seguir, serão 

apresentadas algumas técnicas de adaptabilidade.  
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2.4.1 Balanceamento Dinâmico de Dificuldade e Adaptabilidade Dinâmica de 

Dificuldade 

 

 Existem algumas formas de adaptar a dinâmica de um jogo, sistema ou programa. 

Uma delas é através do Balanceamento Dinâmico de Dificuldade, que, segundo Andrade et al. 

(2005), “compreende a alteração de parâmetros, cenários e/ou comportamentos durante o 

jogo, de forma em que o jogador sinta-se interessado em utilizar o jogo do começo ao fim”. 

Segundo os autores, para que haja esse balanceamento, existem três requisitos a serem 

alcançados, sendo eles: (i) o jogo deve identificar automaticamente o nível de habilidade em 

que o jogador se encontra e se adaptar a ele; (ii) acompanhar de perto as evoluções ou não de 

acordo com o desempenho do jogador, e com isso, fazer com que o jogo continue adequado 

ao jogador; (iii) e, ao se adaptar, a aplicação do jogo deve-se manter coerente ao estado 

anterior, fazendo com  que o jogador não perceba as alterações que foram realizadas e que 

isso não está envolvendo o seu desempenho. 

 De acordo com Siebel (2011), o balanceamento dinâmico de dificuldade em jogos 

acontece de forma automática, ou seja, os parâmetros, cenários e comportamentos de um jogo 

são alterados em tempo real e isso acontece de acordo com as habilidades do jogador.  

A Adaptabilidade Dinâmica da Dificuldade (ADD) em jogos visa adaptar o jogo à 

habilidade do jogador. Segundo Siebel (2011), o princípio básico das técnicas de 

adaptabilidade consiste em verificar a dificuldade de um jogador durante o jogo. Com essa 

adaptabilidade, visa fornecer para o jogador, através de técnicas e métodos adaptativos, 

experiências que são adequadas as reações do jogador e suas habilidades expressas durante o 

contato com o jogo.  

 A adaptabilidade utilizando a ADD pode ser utilizada em uma máquina de estados 

hierárquica. Essa aplicação está relacionada à estrutura lógica, a qual é composta por um 

conjunto de estados e um conjunto de regras de transição entre estados, juntamente com a 

hierarquia como refinamento, permitindo que sub-maquinas sejam associadas a quaisquer 

estados. 
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2.4.2 Máquinas de Estado Finitos 

 

De acordo com Mcgugan (2007), citado por Eberson e Bernardes (2016), “uma 

máquina de estados é uma implementação muito comum no universo da programação de 

jogos digitais. Como o próprio nome sugere, trata-se de um conjunto de possíveis estados, 

associados às condições que permitem alternar entre tais estados de forma cíclica e 

orientada”. 

Nesse sentido, a utilização de máquinas de estados como forma de adaptar-se a uma 

situação, como em jogos por exemplo, é uma forma de armazenar passos durante a aplicação 

e atribuindo condições que possam ser alteradas de forma simultânea. 

Para Klimowicz e Salauyou (2015) são, costumeiramente, utilizados dois modelos de 

máquinas de estados finitos, do inglês Finite State Machine (FSM), sendo eles o de Moore e o 

de Mealy. Quando utilizado o modelo de Moore, a saída da FSM depende apenas do estado 

atual, logo o valor da entrada não é afetado no valor da saída no instante considerado. Já o 

modelo de Mealy possibilita que a saída possa se alterar não só na transição de estados, mas 

também quando a entrada for alterada. 

Em jogos eletrônicos, Máquinas de Estados Finitos podem concentrar-se em um 

conjunto de estados, que podem representar uma ação ou comportamento, e uma coleção de 

transições para cada estado. Dessa forma, os estados definidos podem específicar as reações e 

os eventos do jogo (HU; ZHANG; MAO, 2011). 

Segundo Hu, Zhang e Mao (2011), as Máquinas de Estados Finitos são a abordagem 

“mais popular” para algoritmos de Inteligência Artificial em jogos. Entre as  razões, estão: a 

facilidade de entendimento, a facilidade de implementação, a eficiência, entre outras. E 

quando comparado a outros esquemas de controle, as FSMs são mais fáceis de testar e validar. 

 

2.4.3 Inteligência Artificial 

 

A Inteligência Artificial (IA) é definida por Ning e Yag (2010) como “uma ciência 

tecnológica, que pesquisa e desenvolve métodos, técnicas e aplicações para simular, estender 

e expandir a teoria da inteligência humana”. A IA está inserida como uma subárea da ciência 
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da computação que busca compreender comportamentos da inteligência e elaborar máquinas e 

sistemas inteligentes capazes de produzir reações atreladas à inteligência humana.  

Já Li (2009) apresenta a IA como “um sistema computacional que possui 

conhecimento e comportamento humano com habilidades como por exemplo: aprender, 

inferir, julgar, resolver o problema, memória, conhecimento e entender a linguagem natural 

humana”.  

Os autores Hosea, Harikrishnan e Rajkumar (2011) apresentam algumas formas e 

aplicações da IA, sendo elas: (i) em jogos eletrônicos, capazes de programar computadores 

para jogar jogos que são organizados em raciocínio lógico; (ii) no desenvolvimento de 

sistemas especialistas, cujos programas de computadores sejam capazes de tomar decisões em 

“situações da vida real”; (iii) através da linguagem natural, utilizando sistemas que sejam 

capazes de entender a linguagem natural humana; (iv) através de redes neurais, o qual 

sistemas que utilizam IA possam reproduzir os tipos de conexões físicas que ocorrem em 

cérebros de animais, e, também, (v) na robótica, através de métodos utilizando a robótica, e 

que seja capaz de perceber e reagir na utilização de sensores. 

 

2.4.4  Considerações  

A partir do estudo realizado nas seções 2.1.1 a 2.1.3, tem-se conceitos que são bases 

para o desenvolvimento de um jogo adaptativo. Isso se dá pelas informações quanto ao 

funcionamento de um jogo, a adaptabilidade que pode ser integrada à própria tecnologia de 

jogos, como também o impacto que pode ser proporcionado em um ambiente de saúde 

mental. Diante disso, trata-se de um estudo qualitativo quanto ao contato das áreas de saúde 

mental e da tecnologia com jogos. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS  
 

No âmbito de jogos e saúde mental têm-se várias experiências, seja no auxílio, no 

acompanhamento, ou em pesquisas. Serão apresentados nesse capítulo trabalhos que utilizam 

jogos ou técnicas de jogos em saúde mental, e também pesquisas com o uso da tecnologia de 

jogos como potencializadores em saúde mental, ligados ao contexto de autismo, depressão e 

deficiência mental. 

Jin, Gromala e Tong (2015) realizaram um estudo sobre o estigma da depressão e, 

através de um jogo sério, propuseram a diminuição do estigma da depressão em uma 

experiência de jogo. O jogo permite  que o jogador possa experimentar experiências e se 

esforce para superar a depressão durante uma viagem para recuperação durante o jogo. Não só 

isso, mas, através da interação do jogo, o jogador pode ganhar uma melhor compreensão da 

relação entre o paciente e os sintomas da depressão. 

Budiharto et al. (2013) desenvolveram um método, juntamente com uma rede neural, 

para utilizar em jogos em que esse método pudesse identificar o perfil e o nível de 

compreensão de interesse do usuário durante o jogo. Essa identificação se dá a partir do 

algoritmo desenvolvido, onde os usuários puderam aprender matemática utilizando jogos 

adaptáveis, capazes de identificar o nível de dificuldade e ajustá-las aos objetivos sendo 

alcançados durante o jogo. 

Limberger e Pellanda (2014) desenvolveram uma pesquisa cujos objetivos seguiam na 

investigação e implicações do uso do iPad em crianças autistas, buscando entender como as 

tecnologias touch podem potencializar a construção do conhecimento e de subjetividade 

nestes sujeitos. A pesquisa é de cunho qualitativo e propõe o trabalho com os aspectos 

subjetivos em relação aos processos cognitivos dos participantes. Foram acompanhadas 10 

crianças, com faixa etária entre 6 e 10 anos, em que foram realizadas 10 sessões com cada 

uma delas na utilização de tarefas com o equipamento de um iPad. Nessa pesquisa, foi 

possível constatar, através dos dados, que a utilização do iPad pelas crianças em 

circunstâncias de autismo contribuiu de forma positiva em relação à sua interação social e 

aprendizagem. 

Figueiroa e Juárez-Ramírez (2014) utilizaram interfaces com características de um 

usuário com autismo. A proposta deu-se a partir do desenvolvimento de um modelo de 
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usuário autista a ser usado para interfaces adaptativas como um guia para design de interface. 

Na pesquisa, primeiro se estabeleceu quais as características relevantes dos autistas e quais 

são os efeitos que estas possuem na interação. Ao modelar o utilizador, pode-se determinar o 

impacto das características do usuário na interação através do design de interface do usuário e 

do software.  

Ribeiro, Araujo e Raposo (2014) desenvolveram um jogo cooperativo sério para 

incentivar o desenvolvimento de habilidades comunicativas entre crianças com autismo. O 

jogo, chamado ComFiM, visa incentivar a comunicação entre as pessoas com autismo em um 

processo interativo e dinâmico, na construção do conhecimento do jogador ao interagir com 

um mundo virtual, e, posteriormente, encorajando a comunicação com outro jogador humano 

em um sistema multijogador. As experiências com o jogo proporcionou situações de 

comunicação entre os jogadores. 

Bernardes, Barros, Simoes e Castelo-Branco (2015) descrevem a criação de um jogo 

sério que prepara os indivíduos com Autismo Spectrum Disorder (ASD) para utilizar 

autocarros como um meio de transporte. Foi adicionado um suporte de realidade virtual, 

aumentando o realismo e as experiências e, assim, o seu potencial como uma ferramenta de 

aprendizagem. Os resultados preliminares tendem a provar a viabilidade das experiências e a 

aceitação de indivíduos com ASD para o uso da configuração em realidade virtual. Visa 

compreender como jogos e realidade virtual podem ser usados para melhorar as capacidades 

de indivíduos com ASD, e ajudá-los a viver mais independentes. 

Sturm, Peppe e Ploog (2016) projetaram um jogo de reconhecimento de emoções, 

chamado emot-iCan, que tem o intuito de avaliar e eventualmente corrigir a acessibilidade 

social nos indivíduos com ASD. O jogo realiza testes levando em consideração em que a 

teoria dos padrões de atenção atípicos está relacionada em vários traços que caracterizam o 

ASD. O jogo traz recursos que se verificou serem eficazes em algumas características, como 

nas habilidades sociais e comunicativas, também na dificuldade de adaptação a mudança em 

ambientes, e no desempenho escolar. Tem como objetivo avaliar e personalizar a 

aprendizagem. Como desenvolvimento atual, tem-se como jogo piloto, atrelando uma vasta 

gama de competências e habilidades para a avaliação e possível auxílio no tratamento de 

distúrbios do espectro do autismo. 

Landowska e Wróbel (2015) apresentam um estudo que acompanha os estados 

emocionais durante uma jogabilidade. A experiência de dois jogadores utilizando o jogo 
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Tetris é realizada e segue com uma análise dos resultados. Análise essa que envolve os 

estados emocionais, bem como sinais fisiológicos do jogador. O estudo revela a disparidade 

de reações emocionais e conclui que o modelo emocional de um jogador é difícil de definir, 

ou seja, existem múltiplas reações em cada usuário. A partir disso, uma abordagem adaptativa 

de reconhecimento de emoções e classificadores individualizados foi a melhor solução para o 

uso de jogos digitais e identificador de emoções durante o uso de jogos. 

Para a comparação dos trabalhos citados, foi feito um levantamento dos elementos 

contidos em cada um deles e comparado ao que o jogo desenvolvido possuía. O critério 

utilizado foi elencar os elementos e verificar o que poderia ser inserido nos jogos e, a partir 

disso, realizar comparação dos trabalhos. A Tabela 1 demonstra um comparativo entre as 

áreas de atuação dos trabalhos mencionados e a proposta do desenvolvimento desse trabalho 

apresentando as seguintes características: IJ (Iteração no Jogo); ID (Identificação perfis); TT 

(Tecnologias Touch); CU (Características dos Usuários); CJ (Cooperatividade no Jogo); RV 

(Realidade Virtual), ADAP (Adaptabilidade) e RE (Reconhecimento de 

Emoções/desempenho). 

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos 

 IJ ID TT CU CJ RV ADAP RED 

Jin, Gromala e Tong (2015) *        

Budiharto et al. (2013)  *       

Limberger e Pellanda (2014)   *      

Figueiroa e Juárez-Ramírez (2014)    *     

Ribeiro, Araujo e Raposo (2014)     *    

Bernardes, Barros, Simoes e 

Castelo-Branco (2015). 

     *   

Sturm, Peppe e Ploog (2016).       *  

Landowska e Wróbel (2015)        * 

Estellar - Jogo desenvolvido * * * * *  * * 

Fonte: Autoria Própria 
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Diante das comparações e estudos sobre os trabalhos pesquisados, tem-se o desafio de 

adicionar novas técnicas e métodos, e também funcionalidades que enriqueçam ainda mais o 

jogo desenvolvido.  
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4 UM JOGO ADAPTATIVO PARA POTENCIALIZAR PROCESSOS COGNITIVOS 

DE JOVENS COM TRANSTORNOS NO DESENVOLVIMENTO 

 

Diante da vivência junto ao Oficinando em Rede e as oficinas realizadas, surgiu a 

ideia de se desenvolver um jogo adaptativo capaz de se adaptar a jovens com transtorno do 

desenvolvimento. Inicialmente foram observadas as características (seus gestos, ideias e 

emoções) dos jovens inseridos no CAPSi, antes, durante e depois do jogar. A partir de uma 

análise com uma profissional da área, pôde-se montar uma tabela contendo essas informações 

extraídas dos diários de bordo, que foram desenvolvidos durante as oficinas realizadas junto 

ao Programa Oficinando em Rede. 

Os jovens que participaram dessa observação estão em circunstâncias como o autismo, 

a deficiência mental e a depressão. Como foi mencionado anteriormente nesse documento, 

cada jovem possui uma característica em evidência, devido a isso, surgiu a ideia de adaptar o 

jogo a essas características. Essa individualidade de características deve ser acompanhada de 

formas diferentes, com um olhar mais voltado para cada experiência, seja aquele que 

apresenta as circunstâncias do autismo, da deficiência mental e/ou da depressão.  

Para observação dessas características, foram feitos acompanhamentos com jogos que 

são apresentados por Monte (2014), e que foram citados na seção 1.1 do capítulo 1 desse 

documento. 

Nesse contexto, a Tabela 2 apresenta alguns elementos que foram levantados durante 

as oficinas e observações com jovens do Programa Oficinando em Rede. 

 

Tabela 2. Tabela contendo as características dos jovens sobre os jogos já utilizados, 

dispositivos presentes nos jogos já conhecidos e dispositivos a estarem presentes no jogo a ser 

desenvolvido. 

Coordenações de Ações que antecedem a experiência – 

elementos sobre o autismo 

Elementos presentes em jogos 

conhecidos dos jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestos 

 No coletivo, inicialmente podem 

não procurar estabelecer 

vínculos. 

 Podem apresentar ausência ou 

pouco contato visual, o mesmo 

para expressão facial e expressão 

de emoções. 

 Modos de comunicar podem 

acontecer sem a fala. Repetição 

de ações, palavras (quando já 

iniciam a falar) e na escolha de 

objetos podem acontecer. 

 Elementos contidos nos jogos: 

interatividade. 

 Situações nos jogos que 

cativem a atenção durante o 

jogar, como: sons, imagens 

vídeos e animações. 

 Reações que advém do medo, 

como o choro, repetições de 

gestos com determinado 

objeto, percebe-se, na maioria 

dos casos vivenciados, que 

acontecia com o volume 
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 Ém algumas circunstâncias podem 

abrir e fechar os jogos 

inicialmente, sem explorar. A 

alegria pode vir na forma de 

bater com as pontas dos dedos no 

alto da cabeça, como a 

comemorar o que fazem ou no 

sorriso, ou no olhar 

alegre/sorridente, ou ainda com 

sons, modos de dizer.  

 O medo pode vir na forma de tapar 

os ouvidos, chorar, afastar-se.  

 Inquietações podem acontecer e, 

em alguns casos, temos o sentar 

no chão, repetição de gestos com 

um objeto, esconder-se atrás da 

porta. 

excessivo do áudio. Nesse 

caso, o controle do volume, de 

acordo com cada jovem, deve 

ser modificado para evitar 

essas reações. 

 Outras reações de medo partiam 

de jogos com violência 

excessiva ou cenas de terror 

que os jovens tinham acesso 

fora do ambiente do CAPSi. 

 

 

 

 

 

 

Ideias 

 Mostram o interesse por objetos 

específicos, vídeos, jogos e 

podem permanecer neles durante 

longo período.  

 O interesse por vezes se mostra 

através do pedido para jogar, por 

vezes apontando para aqueles 

dispositivos que vem 

experimentando, ou na forma de 

palavras, pequenas frases. 

 Elementos contidos nos jogos: 

personagens conhecidos por 

eles. 

 São atraídas pela jogabilidade, 

o ato de jogar com praticidade 

utilizando um dispositivo 

como o tablet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoções 

 Observamos que pode haver um 

estranhamento na interação com 

elementos que podem provocar 

sustos, tensões, medos no 

ambiente, assim como podem 

alegrar. 

 Observa-se o receio, o temor e o 

medo. Estas emoções têm relação 

com diferentes elementos: sons, 

cores, imagens de objetos. 

 Observa-se também a vibração e 

alegria desde o encontro com um 

fazer que parece possível, a fase 

de um jogo, o simples iniciar a 

jogar, mas estas emoções podem 

se alterar, na relação com as 

circunstâncias do ambiente e do 

próprio sujeito. 

 O impacto inicial dos jogos que 

foram inseridos nas oficinas 

pode, de certa forma, causar 

um estranhamento. Mas 

depois do primeiro contato, é 

gerado um interesse nos jogos. 

 As reações em suas emoções, 

podem ser auxiliadas com a 

função de controlar a 

iluminação da imagem, o 

volume do som, o auxílio de 

um monitor (oficineiro) 

durante o jogar. 

 

Transformações nas coordenações de ações 

Coordenações de ações novas e emergentes – autismo 

Elementos a estarem presentes no Jogo 

desenvolvido 

 

 

 

 

 

Gestos 

 Atenção pode estar endereçada às 

imagens e aos movimentos 

presentes nos jogos. 

 Exploração de diferentes jogos 

passa a ocorrer no ambiente. 

 Podem sair de suas cadeiras e 

lançam o olhar para o que os outros 

fazem. 

 Passam a experimentar em 

diferentes circunstâncias o jogar 

junto com o outro. 

 Animação do jogo. 

 Interatividade de forma 

adaptativa. 

 Várias fases no jogo aumentando 

os desafios. 
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Ideias 

 

 

 

 

 

 

Ideias 

 Estabelecem novos modos de 

comunicação, através da escrita ou 

mesmo através de gestos no 

ambiente. 

 Podem manifestar a  necessidade da 

presença do outro. 

 São capazes de aceder, pouco a 

pouco, à fala e podem tornar 

fluentes este modo de comunicação. 

 Potencialidades lógicas estão em 

destaque, por exemplo, no vencer 

fases de jogos mais complexos, em 

alguns casos, de modo brilhante. 

 Temos aqui a multisensorialidade, 

pois se ampliam os modos sensório-

motores de acoplamento com 

diferentes mídias no ambiente de 

jogos digitais, o que favorece o 

encontro com o outro.  

 Variedade de estilos de jogos 

(estratégia, multiplayer, jogos de 

plataforma, casuais, etc.) 

 Interatividade e Jogos 

multiplayer. 

 Comunicação (fala, escrita, 

gestos) no mesmo jogo. 

 Recompensa de forma 

adaptativa. 

 Respostas dos jogos utilizando as 

diferentes mídias 

simultaneamente: áudio, vídeo e 

imagem e animações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoções 

 Podem experimentar fruição 

estética no jogar. Temos uma 

maleabilidade e fluidez que se 

mostram como processos que 

produzem prazer.  

 Interação mostra-se serena com 

diferentes mídias, sons, imagens e 

escritas no ambiente, a partir da 

descoberta de que podem modelar 

estes usos nos jogos digitais: 

aumentar e baixar sons, ampliar ou 

reduzir a tela, entre outras ações.  

 Circunstâncias de sofrimento 

podem emergir e interagem com 

problemáticas que dizem respeito a 

cada jovem no percurso do viver, 

não necessariamente com as mídias. 

 Gráfico, design, áudio e vídeo, 

unidos durante o jogo de forma 

atrativa. 

 Adaptabilidade nos controles de 

dificuldade, som, imagem, vídeo 

e diversos outros elementos do 

jogo. 

 

Coordenações de Ações Iniciais na Experiência – 

elementos sobre a deficiência mental 

Elementos presentes em jogos 

conhecidos dos jovens 

 

 

 

 

Gestos 

 

 Podem aguardar que convidemos para 

o jogo. 

 Abrem jogos considerados mais 

simples. 

 Podem sentir a necessidade da 

presença do outro, de afeto, de 

acolhimento. 

 Jogos multiplayer. 

 Jogos casuais. 

 Jogos multiplayer 

cooperativos e não 

competitivos, nos quais seja 

necessário a presença de 

mais de um jogador com o 

mesmo objetivo no jogo. 

 

 

 

 

 

 

Ideias 

 

 

 

 Manifestam, em algumas situações, 

que não se sentem capazes de jogar.  

 Narram histórias de não acolhimento 

nas escolas, onde podem ser chamados 

de burros.  

 O controle do jogo pode não 

ser tão atrativo, embora a 

ideia do jogo seja simples, 

os controles (como jogar) 

parecem ser complexos. 

 Jogos com funções de 

recompensa, quando atingir 

o objetivo, parabenizando o 

jogador. E, em caso de 

perda, fortalecer a não 

desistir e tentar novamente. 
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Emoções 

 Observamos um desconforto inicial em 

relação às tecnologias que podem ser 

oferecidas no ambiente. 

 Receios que podem estar associados 

em abrir jogos desconhecidos. 

 Observa-se o receio, o temor e o medo 

de não conseguir. 

 Alguns jovens não tiveram 

contato com a tecnologia 

utilizada nas oficinas, 

reagindo com estranheza. 

Mas durante as oficinas, 

pôde-se tornar a tecnologia 

como parte de suas vidas. 

 Os jogos já conhecidos não 

apresentam nenhum sistema 

de recomendação para jogar 

outros jogos. Isso faz com 

que eles permaneçam por 

um longo período utilizando 

somente um jogo e não 

percebam que podem 

experimentar outros jogos. E 

assim, com o uso de outros 

jogos, experimentar outras 

experiências durante o jogar, 

como: capacidade, superar 

limites, vencer o medo, etc.  

 

 

Transformações nas coordenações de ações 

Coordenações de ações novas e emergentes – deficiência 

mental 

Elementos a estarem presentes no 

Jogo desenvolvido 

 

 

Gestos 

 Passam de modo crescente a jogar e a 

se desafiar em jogos mais complexos. 

 Atenção pode estar endereçada a 

determinados jogos do interesse. 

 Podem preferir músicas e vídeos. 

 Fases adaptativas e 

interatividade. 

 Cenários temáticos. 

 Efeitos musicais. 

 

 

 

 

Ideias 

 Potencialidades lógicas tornam-se 

visíveis em produções e/ou processos, 

construções, interesses. 

 Podem explorar diferentes jogos no 

ambiente. 

 Ampliam pouco a pouco ações que 

tornam visíveis a necessidade de 

procurar o outro para estar junto e 

jogar. 

 Variedade de jogos e 

interatividade cooperativa. 

 

 

 

 

 

Emoções 

 Podem demonstrar alegria no encontro. 

 Surgem manifestações de confiança no 

narrar histórias que são acolhidas. 

 Temos a vibração em situações de 

produção de histórias, autonarrativas 

que fluem no ambiente e são acolhidas 

pelo coletivo. 

 Podem demonstrar confiança no 

domínio de ações nos jogos já bastante 

conhecidos. 

 Jogos multiplayer. 

 Interatividade de forma 

cooperativa. 

 Recompensas e motivação nas 

fases mais complexas. 

 

Coordenações de Ações que antecedem a experiência – 

elementos sobre a depressão 

 

Elementos presentes em jogos 

conhecidos dos jovens 

Gestos  Jogam geralmente sozinhos. 

 Exploram jogos no ambiente. 

 Olhares por vezes parece distantes. 

 Jogos casuais. 

 Variedade de jogos. 

 O jogador não interage por 

muito tempo em um só jogo.  
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Ideias 

 Pode haver pouco interesse pelo 

encontro com os outros e por 

conversar. 

 As oficinas são bem aceitas como 

motivo para estarem conectados com 

jogos e permanecerem no local, o que 

pode acontecer sem que haja desejo 

do encontro com os outros. 

 Algumas vezes, a circunstância do 

sofrimento psíquico pode produzir, 

em alguns jovens, a ausência em 

oficinas. 

 Jogos casuais sem 

interatividade. 

 

 

 

Emoções 

 Muitas vezes medicalizados, o 

emocionar pode parece contido. 

 Podem jogam diferentes jogos sem 

expressar emoções de alegria, tristeza, 

ou outra. 

 Jogos casuais com 

recompensa podem trazer 

contentamento e alegria. E 

também tristeza em não 

conseguir passar de fase. 

 

 

Transformações nas coordenações de ações 

Coordenações de ações novas e emergentes – depressão 

Elementos a estarem presentes no 

Jogo 

Gestos  Podem abrir e explorar as diferentes 

mídias presentes nos dispositivos do 

ambiente. 

 Contemplar os jogos em 

diferentes mídias (tablet, 

celular, computador). 

 

Ideias  Buscam desenvolver habilidades e 

podem ampliar a experiência com os 

jogos. 

 Procuram não se ausentar das 

oficinas, o que parece indicar que as 

oficinas são consideradas momentos 

bons na convivência. 

 Procuram estar com os bolsistas para 

jogar. 

 Adaptabilidade. 

 Jogos cooperativos. 

 Pode auxiliar o jogador para 

avançar em uma fase, seja de 

forma individual ou interativa 

com outros jogadores. 

 

Emoções  A alegria pode aparecer na interação 

com os jogos no ambiente e ainda 

tensões durante os desafios colocados 

nas diferentes fases.  

 Recompensa, modo de dar 

retorno em determinado 

momento do jogo e produção 

inventiva. 

 Mudança de ambiente a cada 

fase. 

 Criação de cenários para narrar 

suas histórias. 

 Adaptabilidade em cada fase. 

 

Tem-se os resultados dessa tabela como base para elencar quais elementos nos jogos 

são atrativos para os jovens inseridos no CAPSi. Diante disso, foram levantados os seguinte 

elementos, de forma geral: 

• Animação; 

• Interatividade de forma adaptativa; 

• Várias fases no jogo aumentando os desafios; 

• Variedade de estilos de jogos (estratégia, multiplayer, jogos de plataforma, 

casuais, etc.); 
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• Interatividade e Jogos multiplayer; 

• Comunicação (fala, escrita, gestos) no mesmo jogo; 

• Recompensa de forma adaptativa; 

• Respostas dos jogos utilizando as diferentes mídias simultaneamente: áudio, 

vídeo e imagem e animações; 

• Gráfico, design, áudio e vídeo, unidos durante o jogo de forma atrativa; 

• Adaptabilidade nos controles de dificuldade, som, imagem, vídeo e diversos 

outros elementos do jogo; 

• Fases adaptativas e interatividade; 

• Cenários temáticos; 

• Efeitos musicais; 

• Interatividade de forma cooperativa; 

• Recompensas e motivação nas fases mais complexas; 

• Contemplar os jogos em diferentes mídias (tablet, celular, computador); 

• Adaptabilidade; 

• Cooperatividade; 

• Faz com que o jogador continue avançando no jogo e para passar em uma fase 

seja de forma interativa com outros jogadores. 

• Mudança de ambiente a cada fase; 

• Criação de cenários para narrar suas histórias. 

Em relação à contemplação dos elementos contidos no jogo desenvolvido de forma 

adaptativa, tem-se: animação; fases no jogo que vão modificando os desafios; interatividade 

de forma adaptativa; adaptabilidade nos controles de dificuldade  (som, imagem, vídeo, 

tempo); cenários temáticos; efeitos musicais; contemplar diferentes mídias (tablet, celular, 

computador); cooperatividade; e, mudança de ambiente a cada fase. 

Para o jogo desenvolvido, será apresentado nas seções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 a visão geral, 

a implementação e os resultados obtidos. 
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4.1 Visão Geral 

 

 O jogo desenvolvido foi nomeado de “Estellar”. O nome foi derivado do próprio 

ambiente do jogo, no espaço, e traz também a ideia de que o jovem possa defender-se de 

tantos bombardeios acometidos dentro da sociedade. O objetivo do Estellar é salvar um 

planeta contra asteróides que o ameaçam. O jovem tem a missão de defender o planeta contra 

os asteroides que tentam lhe destruir. Com essa missão, ao iniciar o jogo, o jovem pode entrar 

no ambiente do jogo e realizar um cadastro. Esse cadastro é necessário para que suas 

informações (tempo de jogo, quantidade de vitórias e derrotas, quantidade de elementos que 

foram ativados e desativados) sejam armazenadas.  

É composto por 6 fases, que no decorrer do jogo, sendo considerado suas as ações e 

reações, ele vai modificando-se através dos elementos do próprio jogo. 

O jogador irá ter uma experiência baseada no seu desempenho, sendo ele armazenado 

numa base de dados, e são carregados a cada vez que o usuário utilizar o jogo. Algo 

importante a ser considerado é que desempenho não está relacionado a questões educacionais, 

mas sim com as condutas dos jovens diante das situações do jogo. 

O fluxo do jogo funciona da seguinte forma: ao iniciar, é apresentado ao jogador uma 

tela contendo algumas instruções e informações sobre os planetas. A Figura 1 apresenta a tela 

inicial do jogo. 
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Figura 1. Tela Inicial do Jogo 

 

Caso o jovem não seja cadastrado, pressiona clique aqui para realizar o cadastro. E 

serão necessários os seguintes dados: nome, idade e diagnóstico. Vale salientar que o 

preenchimento do campo de diagnóstico é acompanhado por especialistas na área de saúde 

mental. 

Figura 2. Tela de Cadastro 1 
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Figura 3. Tela de Cadastro 2 

 

Após a realização do cadastro inicial, o jovem informa um usuário e uma senha, para 

que seus dados sejam armazenados no seu perfil. 

 Quando realizado o cadastro, o usuário é direcionado para tela principal do jogo. 

Figura 4. Tela principal do jogo 

 

Ao clicar na tela inicial, é apresentada uma pequena descrição do jogo e algumas 

capturas de telas do próprio jogo. 
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Figura 5. Tela Inicial 

 

 O usuário seleciona a opção de jogar para iniciar o jogo. Também é possível ter a 

modalidade cooperativa, em que dois jogadores têm a mesma missão de defender o planeta 

contra os meteoros. A seguir, nas figuras 6, 7 e 8 são apresentados momentos do jogo. 

 A Figura 6 apresenta o menu do jogo, no qual o jovem pode escolher entre a opção de 

jogar sozinho ou com outro jogador. 
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Figura 6. Menu de escolha entre jogar com um amigo ou jogar com apenas um 

jogador 

 

  A Figura 7 apresenta uma das telas de inicialização das fases, que contém uma 

descrição de um planeta fictício. 

Figura 7.  Momento Jogo 2 

 

 A Figura 8 apresenta o  momento em que o jogador está utilizando os tiros para colidir 

com os asteróides. 
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Figura 8.  Momento Jogo 3 

 

 Como citado anteriormente, existe a alternativa que no decorrer do jogo, à medida que 

o jogador for interagindo com a aplicação, será sugerida a opção do modo cooperativo, fase 

essa que um jogador irá jogar junto ao outro para que possam juntos defender o planeta. A 

Figura 9 apresenta a fase com modo cooperativo. 

Figura 9. Modo Cooperativo 

 

Diante das seis fases criadas, quando encerrado, o jogador finaliza o jogo. Observando 

que à medida que o jogador for passando de fase, os estados vão sendo alterados e a 
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dificuldade também é modificada. A Figura 10 apresenta a tela final do jogo, quando são 

encerradas as fases. 

Figura 10. Tela final 

 

Uma vez iniciada a partida, são carregadas diversas informações sobre o desempenho 

do jogador naquele jogo, como, por exemplo, o tempo que durou na fase, quantidade de 

derrotas, quantidade de vitórias, interações e progresso no jogo, caso já exista algo 

armazenado na base de dados, caso contrário são carregados valores padrões. A Figura 11 

apresenta o funcionamento do jogo. 

Figura 11. Fluxograma do funcionamento do jogo. 

 

Fonte: Autoria própria 
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 Se o usuário escolher o modo individual, o jogo carrega as informações necessárias e 

começa a armazenar as informações a partir da primeira fase do jogo. A figura 12 apresenta o 

funcionamento na primeira fase do jogo atuando no modo individual. 

Figura 12. Fluxograma do modo individual. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Como já citado anteriormente, a cada vitória ou derrota, os elementos do jogo vão 

sendo habilitados ou desabilitados, alterando, assim, o funcionamento das fases posteriores. 

A figura 13 apresenta o funcionamento da fase se for escolhido o modo cooperativo. 
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Figura 13. Fluxograma do modo cooperativo. 

 

Fonte: Autoria Própria 

A cada fase, seja no modo cooperativo ou individual, o jogo carrega as informações da 

fase anterior de acordo com a derrota ou vitória, e, assim, os elementos em cada fase vão 

modificando à medida que o jogador for avançando. 

 

4.2 Implementação  

 

• Ambiente de Desenvolvimento 

 

Durante o desenvolvimento do jogo, foram utilizados vários métodos e ferramentas. 

Como ambiente de desenvolvimento, utilizou-se a  Unity
3
, que é um motor de jogos gratuito, 

bastante aplicado para objetivos acadêmicos. A Unity possui suporte em multiplataforma, a 

qual permite seccionar uma aplicação para diferentes dispositivos, possibilitando a expansão 

em plataformas móveis, Android e IOS, por exemplo, também é possível exportar para 

desktop, web, console e TV. 

 

• Linguagem 

 

                                                           
3 https://unity3d.com/pt/unity. 
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Foram utilizadas as linguagens de programação C# e JavaScript
4
. A escolha pela 

linguagem foi ficou delimitada pela ferramenta escolhida, a Unity, pois ela contempla duas 

opções de linguagens, a C#, linguagem interpretada, e JavaScript, linguagem de script.  

 

• Armazenamento dos dados 

 

Para o armazenamento dos dados, para acompanhamento, foi utilizado o 

PostgresSQL
5
.  

 

• Integração com o Banco de Dados 

 

Devido a Unity não possuir integração direta com banco de dados, foi necessário o uso 

de uma linguagem intermediária entre a Unity e o PostgresSQL, e essa linguagem foi o PHP
6
, 

uma linguagem interpretada. 

 

• Edição de Imagens e Áudio  

 

Para a edição das imagens do jogo, foram utilizados o CorelDraw, Photoshop, 

Inkscape  e GIMP
 7

. Para edição dos áudios, foi usado o Audacity, que permite criar e editar 

sons aplicando efeitos sonoros.  

 

                                                           
4 São linguagens de programação projetadas. 

 
5 O PostgreSQL é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto. 

 
6 O PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, 

muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. 

 
7O CorelDRAW, Photoshop, Inkscape e GIMP são programas de desenho vetorial bidimensional para design gráfico. E o 

Audacity é um software livre de edição digital de áudio 
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• Recomendação 

 

A recomendação foi desenvolvida da seguinte forma, em relação à dificuldade, os 

elementos como: velocidade da bola, tempo da fase e tiros são ajustados de acordo com o 

desempenho do jogador. A cada vitória ou derrota os elementos durante a fase vão sendo 

incrementados e modificados. Essas modificações podem ser visualizadas no pseudo código a 

seguir. 

Pseudocódigo - Recomendação em relação à 

Dificuldade

 

Em relação à interface, os elementos como: som, score (tempo do jogo), cor do plano 

de fundo e tempo também são ajustados de acordo com o desempenho do jogador. As 

modificações acontecem a cada vitória ou derrota, onde os elementos durante a fase vão sendo 

incrementados e modificados. Essas alterações vão de encontro ao pressuposto de que, 

durante as fases, o jogador pode, ou não, sentir-se mais a vontade com determinado elemento, 

e, durante a aplicação, posteriormente, pode ser identificado o que pode ter sido mais 

agradável para que o mesmo pudesse jogar com vitórias no jogo ou o que não lhe ajudou a 

ultrapassar as fases. Essa alteração pode ser visualizada na Figura 12. 
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Pseudocódigo - Recomendação em relação à interface 

 

A recomendação, em relação à adaptabilidade, se dá a partir da dificuldade do jogo, e 

está ligada aos elementos do jogo (cor, som, imagem, score do tempo, velocidade dos tiros).  

A adaptação é ativada de acordo com a dificuldade, mas, essa alteração ocorre com os 

elementos do jogo. Se o jogador estiver jogando e houver alguma dificuldade, sendo isso 

verificado com perdas no jogo, além da dificuldade ser modificada, alguns elementos do jogo, 

como o som, por exemplo, são desativados. Se o jogador continua a ter dificuldade, outro 

elemento, como a cor da imagem do fundo, por exemplo, é desabilitado. E, se houver avanços 

durante as fases, os elementos também vão sendo modificados. E assim, à medida que o 

jogador vai avançando no jogo, os elementos vão sendo alterados, seja na habilitação ou 

desabilitação. 

Um exemplo para habilitação dos elementos é quando o jogador tem dificuldades na 

fase dois, por exemplo, e o elemento som é desativado, se houver avanço nessa fase na 

segunda vez que ele estiver jogando, o som pode ser ativado novamente. Se continuar com 

dificuldades, é desabilitado.  

Essa habilitação e/ou desabilitação tem como objetivo, junto ao acompanhamento do 

jogador, poder identificar quais elementos são participantes ativos dos avanços ou 

dificuldades do mesmo. 

 Para entender um pouco mais como se dá o funcionamento de habilitação e 

desabilitação entre as fases, é apresentado na Figura 14, a qual traz essa sequência entre as 

fases. 
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Figura 14. Funcionamento da 

Recomendação

 

A Figura 15 apresenta o diagrama de estados da interface com as modificações em 

relação aos elementos de acordo com as vitórias e derrotas durante as fases. 

Figura 15. Diagrama de estados da interface 

 

 A adaptação ocorre da seguinte forma: ao iniciar o jogo, o jogador tem como objetivo 

destruir todos os meteoros que aparecem na cena em um determinado tempo e, para isso, é 

disponibilizado um arsenal de tiros contabilizados 2 tiros por vez. Dependendo das 

informações previamente carregadas, as variáveis de tempo e quantidade de tiros podem ser 

modificadas, capaz de proporcionar um auxilio durante a aplicação.   

Durante a aplicação do jogo, as informações do jogar são armazenadas em variáveis e 

ao final de uma fase ou final do jogo esses valores são salvos no banco de dados para serem 

utilizados posteriormente.  
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 A base da adaptabilidade de cada fase se dá pelo controle dos parâmetros (tempo, 

quantidade de tiros, quantidade de meteoros, quantidade de perdas e vitórias) feito por uma 

máquina de estados, que apresenta, com base nas informações do jogador, como esses 

parâmetros podem ser alterados, a fim de possibilitar ao jogador uma experiência de 

satisfação e diversão, e que os processos cognitivos possam ser exercitados. Isso afim de 

evitar que o jogador não fique frustrado caso o jogo apresente um alto nível de dificuldade, ou 

entediado, caso o nível de dificuldade seja muito baixo. 

Uma descrição para essa experiência se dá, inicialmente, quando o jogador começa o 

jogo, sendo concedidos 2 tiros para tentar concluir a fase, caso ele perca cinco vezes, a 

máquina de estados verifica suas informações e percebe que ele apresenta dificuldade para 

concluir, então, a máquina  aumenta a quantidade de tiros, para que o jogador  tenha um 

auxilio passar continuar jogando, e, assim, concluir a fase. Caso o jogador mesmo assim ainda 

não consiga concluir a fase, a máquina de estados irá aumentar o tempo, para que o jogador 

tenha mais chances. Essas adaptações são realizadas de acordo com as vitórias e derrotas 

durante o jogo, como já citado anteriormente. 

Da mesma forma que a máquina de estados adapta os elementos às reações do jogador, 

ela também pode tornar mais complexa a fase, caso o jogador apresente maior facilidade em 

concluir cada fase.  

A partir das classes DataPlayer (DP), GameData (GD), GameManager (GM) e Level 

estão as conexões do jogo. Na Figura 16 é possível ver a relação entre essas classes. 

 

Figura 16 – Diagrama de Classe.  

 

 

 A classe DataPlayer armazena todas as informações referentes ao jogador, que são: O 

identificador do jogado (playerID), a data que ele jogou (currentDate), o tempo que ele 
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passou jogando (gameDeltaTime), a quantidade de falhas (fail), a quantidade de vitórias 

(victory), as interações com o jogo (interaction) e o seu progresso (progress) Também são 

armazenados  os métodos para salvar e carregar esses valores no banco de dados. 

 A classe GameData, por sua vez, armazena informações referentes ao jogo, como: a 

velocidade dos meteoros (speedBall), a quantidade dos tiros (counterShot) e o tempo de 

duração (gameTime). Também são armazenados os métodos para interação com a base de 

conhecimento. 

 A classe GameManager é a responsável pela manipulação desses valores vindos da 

DataPlayer e da GameData e, assim, aplicar a adaptabilidade. A técnica usada consiste no 

controle feito por uma máquina de estados, capaz de determinar qual a configuração que o 

jogo terá, baseado nas informações do jogador. Isso acontece da seguinte forma: 

se fail == 2, então counterShot = 3; 

se fail == 4, então speedBall = 2; 

se fail == 6, então gameTime = 60. 

Com isso, a manipulação das variáveis do jogo permite que a dinâmica fique mais 

simples ou mais complexa, dependendo do desempenho do jogador.  

     Para entender um pouco melhor o funcionamento das fases, a Figura  

4.3 Resultados e Discussões 

  

Foi realizada uma pesquisa aplicando um questionário baseado na TAM Technology 

Accepptance Model (TAM) que é um Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM).  

O modelo TAM tem como objetivo apresentar os fatores externos relacionados a um 

sistema de informação, em relação às intenções de uso do próprio sistema. O modelo 

apresenta as seguintes vertentes: (i) utilidade percebida de uso – os quais contem a opinião do 

respondente quanto ao uso de um sistema, em relação ao seu desempenho; (ii) Facilidade 

percebida de uso – apresenta a visão em relação ao uso de um sistema (DIAS, DELFINO e 

ALMEIDA, 2011). 

Diante disso, foram desenvolvidas 16 perguntas de avaliação quanto ao jogo, sendo 13 

objetivas e 3 subjetivas, que estão apresentadas na apêndice 1 desse documento. Participaram 

dessa pesquisa cinco especialistas inseridos no CAPSi, os mesmos atuam como: Um 

Assistente Social; Um Psicopedagogo; Uma Pedagoga com Especialização em 
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Psicopedagogia; Uma Fonoaudiologia, e, Uma Educadora Física. As respostas foram 

registradas e serão apresentas com sigilo dos nomes dos participantes durante a pesquisa. 

A partir do questionário, foi possível obter as seguintes observações quanto ao jogo. 

De acordo com perguntas em relação à Avaliação, 80% não haviam integrado jogos 

adaptativos em suas vivências enquanto 20% integralizaram. 

Gráfico 1 - Representando a Avaliação 1 

 

Quando perguntando se conheciam jogos adaptativos que atuam em ambientes de 

saúde mental, 20% conhecem e 80% não conhecem. 
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Gráfico 2 - Representando a Avaliação 2 

 

 

De acordo com perguntas em relação à Facilidade de Uso, 100% responderam que 

o jogo oferece uma interface de fácil interação. 

Em relação ao esforço no decorrer do jogo, 80% responderam que não é necessário 

muito esforço para jogar, enquanto 20% informaram que requer muito esforço. 

Gráfico 3 - representando a Facilidade de Uso 2 
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Diante da questão sobre a dinâmica do jogo, 100% informou que a dinâmica do 

jogo é difícil de compreender. Durante a pesquisa, os profissionais apresentaram que não 

tinham muito contato com jogos. Destacaram que acreditam na importância como uso na 

intervenção, como jogos educativos também, mas, no seu uso pessoal, eles não têm 

muito costume. Isso foi perceptível no manuseio de alguns com o celular. 

Em relação à dificuldade, 60% tiveram dificuldades durante o jogo, enquanto 40% 

não tiveram. Esse item entra em contato com a dinâmica do jogo. Devido ao pouco uso 

de jogos e da tecnologia em si de alguns, o manuseio do equipamento teve influência no 

desempenho e no decorrer do jogo.  

Gráfico 4 - representando a Facilidade de Uso 4 

60%

40%

Facilidade de Uso

Dificuldade (sim) Dificuldade (não)

 

Uma das questões subjetivas foi em relação à dificuldade. E as respostas para essa 

pergunta: “Se houve dificuldade no jogo, em qual momento e quais funcionalidades 

apresentou dificuldade”? Foram: 

 Profissional 01: Sim, houve dificuldade quando apareceu o obstáculo, não consegui 

atingir o objetivo. 

 Profissional 02: Não houve dificuldade. 

 Profissional 03: Sim, no início tive dificuldade de deslocar a espaçonave e atirar ao 

alvo, mas logo encontrei a melhor forma de manusear. 

 Profissional 04: Não houve dificuldade. 
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 Profissional 05: Sim, no manuseio da nave, pois antes (no início) pensava que apertava 

no próprio objeto (nave), e então, observei que o click é fora da nave. 

De acordo com perguntas em relação à Utilidade Percebida, em relação a utilização 

do jogo como um meio de intervenção em um ambiente de saúde mental, 100% afirmou que 

sim, pode ser utilizado.   

    E quando perguntado sobre a aplicação em um ambiente de saúde mental, 100% 

apresentou a opinião que sim, pode ser utilizado. 

Uma das questões subjetivas foi em relação à Utilidade Percebida. E as respostas 

para essa pergunta: “O que levaria um jovem em circunstâncias de transtorno no 

desenvolvimento a não utilizar o jogo”? Foram: 

 Profissional 01: Se o jovem apresentar resistência em utilizar o tablet, e se preferir 

apenas olhar, sem tocar no aparelho. 

 Profissional 02: Talvez a dificuldade de passar de fase. 

 Profissional 03: A falta de atenção e concentração. 

 Profissional 04: Apenas nas fases de isolamento, mas, com estimulo o jogo certamente 

atrairá sua atenção. 

 Profissional 05: Insegurança, falta de conhecimento, e, ou falta de estimulo. 

De acordo com perguntas em relação à Atitude em relação, quando perguntado pela 

viabilidade ao utilizar o jogo como auxílio no acompanhamento de jovens com transtorno no 

desenvolvimento, 100% concordaram com a utilização. 

Em uma das perguntas, quando questionado sobre a recomendação do jogo para outros 

profissionais, 100% responderam que sim, recomendariam o jogo para ser integrado em um 

ambiente de saúde mental. 

Ainda sobre a atitude em relação ao jogo, os profissionais quando questionado sobre a 

possibilidade de novas experiências que possam potencializar processos cognitivos, as 

respostas foram em 100% que sim, é possível. 

De acordo com perguntas em relação à Intenção Comportamental de Uso, se o 

profissional pretende utilizar o jogo em suas atividades, 100% responderam que sim. 

Também em relação à intenção comportamental de uso, houve a pergunta subjetiva 
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que contiveram as seguintes respostas: 

Uma das questões subjetivas foi em relação à Utilidade Percebida. E as respostas para 

essa pergunta: “Quais contribuições são perceptíveis no uso de jogos em ambientes que atuam 

com intervenções em saúde mental?” Foram: 

 Profissional 01: Estímulo à atenção, ao raciocínio logico, à aprendizagem, e, 

também, à socialização. 

 Profissional 02: A contribuição é a adaptação de acordo com o ritmo dos jovens. 

 Profissional 03: Trabalha a atenção, a concentração e a coordenação motora. 

 Profissional 04: São trabalhadas a parte da cognição, noções de tempo e espaço, 

atenção concentração e linguagem. 

 Profissional 05: Os jogos proporcionam a oportunidade para trabalhar a socialização, 

a atenção, percepção, lidar com perdas e vitórias, lateralidade, noções espaciais, etc. 

Com base na pesquisa, o jogo faz parte do grupo de jogos adaptativos pela forma 

como foi desenvolvido, utilizando técnicas de adaptabilidade. O mesmo passou por uma 

validação realizada com profissionais que integram jogos em suas atuações profissionais. 

Apresenta potencial para ser aplicado junto a um ambiente de saúde mental efetivamente a 

partir de um contato direto com jovens com transtorno no desenvolvimento.  

Diante da validação, vale salientar que a participação dos profissionais com suas 

experiências com jovens em um ambiente de saúde mental, e não a própria participação dos 

jovens, se deu pela dificuldade no percurso quanto ao prazo do comitê de ética, que devido a 

um período de greve em sua unidade, não seria possível a liberação dentro do prazo do 

programa do mestrado. Então, surgiu a ideia de analisar, através da visão de profissionais de 

saúde, um parecer do jogo desenvolvido. E deixar como etapa futura a execução dos testes 

com os próprios jovens inseridos no CAPSi. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS  
 

O presente trabalho abordou como tema “Um jogo adaptativo para Potencializar 

processos cognitivos de jovens com transtorno no desenvolvimento”. Nele foram 

apresentados conceitos que conduziram a pesquisa, como definições de jogos e 

adaptabilidade, a utilização de técnicas no desenvolvimento jogo e um diferencial também foi 

a participação no projeto de extensão Oficinando em Rede, o qual teve grande importância 

quanto à temática do trabalho e às ideias que foram surgindo no decorrer da pesquisa. 

Como trabalho finalizado tem-se o jogo “Estellar”, que, a partir da experiência, 

permite o acompanhamento das ações, reações e gestos de jovens com transtorno no 

desenvolvimento. Possibilitando a integralização de jogos e a própria tecnologia em um 

ambiente de saúde mental, capaz de potencializar processos cognitivos como a atenção, 

percepção e concentração de jovens em circunstâncias autismo, depressão e deficiência 

mental. 

A busca pela integração da tecnologia em saúde mental tem sido um ponto positivo, 

unindo saúde mental e jogos, já que muitas pesquisa apontam que esta integração pode 

auxiliar e também potencializar esses processos e até ser um interventor no acompanhamento 

de especialistas dentro de organizações, como o CAPSi, por exemplo. 

Diante da pesquisa e validação junto a profissionais que atuam junto ao CAPSi, 

percebeu-se a importância de se desenvolver jogos adaptativos e que possam auxiliar em um 

ambiente de saúde mental. De forma dinâmica e acompanhada pelos profissionais, pode ser 

um integrante ativo no tratamento e também no acompanhamento de jovens em circunstâncias 

de transtorno no desenvolvimento. 

Como perspectivas futuras, tem-se: 

 A inserção em uma plataforma (que está em desenvolvimento); 

 Inclusão de outras técnicas adaptativas; 

 Aplicação em um ambiente e integração em oficinas com jovens; 

 Adicionar, de acordo com a validação, adaptabilidade quanto à dinâmica do 

jogo, como também outros métodos que identifiquem o nível de dificuldade 

no jogo. 
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5.1 Produções Cientificas 

 

Os resultados obtidos ao longo deste trabalho foram submetidos e/ou aprovados nas 

seguintes conferências, seminários e revistas:  

 Título: Jogos, adaptabilidade e cognição: uma plataforma para potencializar 

jovens com transtorno do desenvolvimento. 

Veículo: Anais dos Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na 

Educação (CBIE 2016) – Workshop de Psicopedagogia e Tecnologias Digitais. 

Situação: Aceito. 

 Título: TECNOLOGIAS E SAÚDE MENTAL: uma plataforma de jogos 

digitais para jovens com transtornos de desenvolvimento. 

Veículo: Revista INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: teoria & prática. 

Situação: Submetido. 

 Título: GAMES E INCLUSÃO EDUCATIVA: UMA PLATAFORMA PARA 

FAVORECER O CONHECIMENTO; 

 Veículo: III Seminário de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social e III 

Fórum de Acessibilidade da Universidade Federal Rural do Semi-árido 

(UFERSA). 

Situação: Aceito. 

 Título: Games e Saúde Mental. 

Veículo: ANAIS DA IV JORNADA DE ESTUDOS DO PROGRAMA 

OFICINANDO EM REDE. 

Situação: Aceito. 

 Título: JOGOS SÉRIOS E SAÚDE MENTAL: uma experiência junto ao 

CAPSi; 

Veículo: V JORNADA DE ESTUDOS DO PROGRAMA OFICINANDO EM 

REDE. 

Situação: Aceito. 
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APÊNDICE  – QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÂO DO JOGO FEITO POR 

ESPECIALISTA  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA  

Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação 

 

Avaliação de Um Jogo Adaptativo para Potencializar Processos Cognitivos de Jovens 

com Transtorno do Desenvolvimento 

(Por favor preencha em letra de forma bem legível todos os dados abaixo) 

 

Nome:   Data:  /  /   

Atuação Profissional:    

 

Avaliação 

Você já integrou jogos adaptativos que envolvam saúde 

mental no seu trabalho? 

( ) Sim  ( ) Não 

Conhece algum jogo que se relacione a intervenção em saúde 

mental? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

Facilidade de Uso 

O Jogo oferece uma interface de fácil interação para com o 

jovem? 

( ) Sim ( ) Não 

O Jogo requer muito esforço para ser utilizado? ( ) Sim  ( ) Não  

Aprender a dinâmica do jogo foi fácil? ( ) Sim  ( ) Não 

 
Você teve alguma dificuldade ao utilizar o jogo? ( ) Sim  ( ) Não  

Se houve dificuldade no jogo, em qual momento e quais funcionalidades apresentou 
dificuldade? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  

Utilidade Percebida 

O jogo pode ser utilizado na intervenção junto a jovens com 

transtorno no desenvolvimento? 

( ) Sim  ( ) Não 

Houve algum momento do jogo no qual não se aplica ao 

ambiente de saúde mental? 

( ) Sim  ( ) Não 
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O jogo tem potencial em ser utilizado por mais pessoas? ( ) Sim  ( ) Não 

O que levaria um jovem em circunstâncias de transtorno no desenvolvimento a não utilizar o 

jogo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atitude em Relação 

 

É viável utilizar o jogo como auxílio no acompanhamento dos 

jovens? 

( ) Sim  ( ) Não 

Você recomendaria o jogo para ser utilizado por outros 

profissionais e meios que atuam em saúde mental? 

( ) Sim  ( ) Não 

Durante o jogo, é possível proporcionar novas experiências que 

possam potencializar processos cognitivos para os jovens? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

Intenção Comportamental de Uso 

 

Você pretende usar o jogo em suas experiências e suas 

atividades com jovens com transtorno no desenvolvimento? 

( ) Sim  ( ) Não  

Quais contribuições são perceptíveis no uso de jogos em ambientes que atuam com 

intervenções em saúde mental? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Comentários adicionais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________             __________________________________ 

Assinatura do participante   Assinatura do pesquisador responsável 
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