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Resumo 

Os avanços tecnológicos permitiram a popularização da Internet e com isto um 

aumento de usuários, bem como, a sua diversidade. Podemos notar que hoje, a Internet não 

é acessada apenas por adultos, mas também por uma grande quantidade de crianças. Ela 

tem se mostrado atrativa para elas e a cada dia cresce ainda mais a quantidade de acessos 

desse segmento infantil (MARTINS, MELO e BARANAUSKAS, 2003). Apesar de ter havido 

um aumento de acesso considerável neste seguimento, não houve, na mesma proporção, 

um aumento por softwares dedicados especialmente a ele, como os próprios ambientes 

virtuais. 

Além da Internet, os jogos digitais também têm atraído a atenção das crianças, uma 

vez que os mesmos permeiam o imaginário infantil, pelo fato de criarem um ambiente lúdico 

onde o usuário pode realizar tarefas muitas vezes consideradas impossível na vida real, a 

exemplo de viajar numa nave espacial, comandar um navio, construir prédios, entre outras. 

As ações que se tornam possíveis de se realizar e as imagens apresentadas nos jogos 

exercem um poder atrativo, onde seduz o usuário e o leva ao entretenimento. 

Portanto, nessa dissertação, propõe-se a criação de um ambiente virtual de 

aprendizagem infantil baseado em jogos. O ambiente proposto permite à criança aprender 

se divertindo, despertando o interesse em conhecer e continuar freqüentando de forma 

prazerosa o ambiente.  Para tanto, serão explorados os principais conceitos para elaboração 

de um jogo digital além dos principais elementos que constituem um mundo virtual. 

Este ambiente fornece a possibilidade das crianças de 7 a 12 anos se comunicarem 

e sociabilizarem pela rede a qualquer hora através de avatares que são representações 

gráficas dos usuários. Com os avatares, os usuários podem se locomover pelo ambiente e 

interagir com objetos como se fosse um jogo. Este espaço fornece ferramentas onde a 

criança pode obter conhecimentos sobre cidadania e meio ambiente. 

Palavras-chave: Ambiente Virtual, Jogos, Ambiente Infantil e Ambiente Educacional.   



 
 

Abstract  

Technological advances have allowed the popularization of Internet and consequently 

an increased number of users, as well as their diversity. We note that nowadays, the Internet 

is not accessed only by adults but also by a large number of children. It has proven to be 

extremely attractive to them and there is a continuous increase on the measured 

participation of children. Although, the participation of this segment dedicated to children has 

grown, there hasn’t been an equivalent increase on software especially dedicated to them, 

as their own virtual environments. 

In addition to the Internet, digital games have also attracted the attention of children, 

as they permeate the child's imagination, by creating a playful environment where the user 

can perform tasks often considered impossible in real life, like traveling in a spacecraft, 

command a ship, build buildings, among others. Tasks are now possible to be performed and 

the images used in games exercise their power of attraction, where it seduces the users and 

leads to entertainment. 

Therefore, this dissertation proposes the creation of a virtual learning environment 

based on children's games. The proposed environment enables the child to learn having fun, 

awakening the interest in to know and to visit this environment in a way pleasant. For such 

the main concepts will be explored for developing a digital game beyond the main elements 

that constitute a virtual world. 

This environment provides the possibility of children 7-12 years to communicate and 

socialize anytime in the network through avatars, which are graphical representations of the 

users. With the avatars, users can move through the environment and interact with objects 

like a game. It will provide tools for the children to gain knowledge about citizenship and the 

natural environment. 

Key-words: Virtual environment, games, childhood environment, educational 

environment.  
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1 Introdução 

Os avanços tecnológicos permitiram a popularização da Internet e com isso um 

aumento de usuários, bem como, a sua diversidade. Pode-se notar que atualmente, a 

Internet não é acessada apenas por adultos, mas também por uma grande quantidade de 

crianças. A Internet tem se mostrado bastante atrativa para elas e a cada dia cresce ainda 

mais a quantidade de acessos do segmento infantil (MARTINS, MELO e BARANAUSKAS, 

2003). 

Os jogos digitais permeiam o imaginário infantil, pelo fato de criarem um ambiente 

lúdico onde o usuário pode realizar tarefas, muitas vezes consideradas improváveis na vida 

real, a exemplo de viajar numa nave espacial, comandar um navio, construir prédios, entre 

outras. Uma característica bastante relevante dos jogos é a de gerar desafios a todo o 

momento ao jogador e este se sentir estimulado a superá-los. Normalmente, ninguém joga 

um jogo por obrigação e sim por diversão. 

Em um jogo digital, a partir das informações recebidas quando se olha para tela, 

tomam-se decisões como apertar teclas ou movimentar o joystick. No mundo virtual do jogo, 

a partir dos obstáculos encontrados pelo personagem que representa o jogador, são 

tomadas decisões e realizadas ações para superar esses obstáculos. Esses acontecimentos 

no mundo real e no mundo virtual geram uma interação divertida e desafiadora para o 

jogador.  

Em jogos como o The Sims, os jogadores podem ser criativos, podem desejar, 

pensar e experimentar (NETO e DIAS, 2007). Os jogos digitais estão envolvidos com 

tecnologias da informação, computadores, mídia, Internet, escola, educação e com as vidas 

dos usuários (MENDES, 2006).  

Os jogos digitais podem ser uma boa ferramenta de ensino, pois oferecem 

oportunidade para desenvolver as habilidades do aluno, além de motivar a aprendizagem 

(SARDONE e DEVLIN-SCHERER, 2010). Os profissionais da educação são recomendados 

a utilizar jogos digitais na sala de aula com intuito de promover a aprendizagem (GRIMM e 

CALOMENO, 2009). Pesquisas realizadas indicam que a utilização de jogos educacionais 

melhora o aprendizado, desempenho e motivação dos alunos (WILSON, BEDWELL, et al., 

2009). Atualmente os jogos digitais fazem parte da vida do aluno. Esses alunos devem 

poder explorar tecnologias adequadas à idade, com as quais mais se identifiquem (LENG, 

ALI, et al., 2010), como os jogos. Jogos educacionais bem desenvolvidos produzem 
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emoções e comportamento, resultando numa atitude positiva que envolve o aprendizado 

(GONZÁLEZ e BLANCO, 2008). 

O software educacional vem sendo criado desde a década de 70. Diversos projetos 

trouxeram o computador para a sala de aula com a utilização desse tipo de software 

(TEIXEIRA, 2003). 

O software educacional apresenta, como objetivo inicial, auxiliar determinada 

disciplina. Um dos pontos principais para o software educacional e sua interface com o 

usuário, é que esta precisa ser amigável e atrativa para o referido usuário (LUMERTZ e 

MANTOVANI, 1998). O software educacional pode ser classificado em criativo, seqüencial e 

relacional (WOLFF, 2008). Ele é criativo, quando o aluno interage com pessoas e outras 

ferramentas; é seqüencial, quando o aluno memoriza a lição e depois repete; e é relacional, 

quando o aluno relaciona fatos de fontes diferentes de informação.  

O software educacional pode ajudar em um assunto que seja pouco conhecido pelo 

aluno, mesmo que ele não possua total domínio. Esse tipo de software é conhecido como 

“exercício e prática”, sendo utilizadas várias atividades para o reforço do assunto. Segundo 

Bertoldi (1999), o software tem que ser atrativo para os alunos, com a utilização de som, 

imagem, animação, recursos de feedback, entre outros. 

Outra forma de utilizar o software educacional é através de tutoriais que guiam o 

aluno em determinado assunto, mostrando o passo a passo. Os tutoriais servem de apoio 

para as aulas estudadas. Eles utilizam recursos de imagens e som, gerando uma resposta 

para ações do usuário. 

Simular efeitos naturais através do computador é outra forma eficiente de ensino. 

Existe também a modelagem, na qual o aluno implementa o ambiente a ser simulado, 

conforme afirma Valente (1998). 

Educação infantil 

Para o desenvolvimento desta dissertação, torna-se necessária uma breve 

introdução acerca do processo educativo infantil. Na educação infantil, são passadas 

atividades correspondentes às respectivas faixas etárias, que estimulam o desenvolvimento 

de forma satisfatória. Com relação ao uso de tecnologia: 
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Aprender através da tecnologia é um processo extremamente ativo e 
interativo, quando usado de maneira adequada. Os computadores baseiam-
se principalmente na coordenação entre olhos e mãos para sua operação. 
Essa atividade interativa reforça a aprendizagem e transforma o aluno em 
participante ativo do processo de aprendizagem. (CAMPBELL, CAMPBELL 
& DICKINSON, 2000, p. 56) 

Um aspecto importante que também deve ser estudado na educação infantil tem a 

ver com os variados tipos de inteligência, como foi identificado por Gardner (1994), sendo 

essas: 

 Lógico-matemática – capacidade de analisar problemas, operações matemáticas, 

entre outros; 

 Lingüística – sensibilidade para língua falada e escrita; 

 Musical – tocar ou compor padrões musicais; 

 Físico-cinestésica – utilizar o corpo para dançar e para os esportes; 

 Intrapessoal – capacidade de se conhecer; 

 Interpessoal – capacidade de entender os outros; 

 Naturalista – sensibilidade para compreender fenômenos da natureza; e 

 Existencialista – capacidade de refletir sobre questões fundamentais da 

existência.  

Essas inteligências raramente são independentes umas das outras. Com isso, um 

software educacional deve, a principio, estimular o desenvolvimento, na medida do possível, 

enfocando esses diversos tipos de inteligências (GAMA, 2005; TRAVASSOS, 2001). 

Durante a execução desta dissertação, foram analisados os tipos de inteligência que 

poderão ser estimulados no software educativo. 

Psicologia Cognitiva 

A psicologia cognitiva estuda o suposto processo mental que é responsável pelo 

comportamento, estudando a atenção, a memória, o raciocínio, a resolução de problemas, 

entre outros.  

A mente transforma as informações recebidas em diferentes ações como se fosse 

um processador. A psicologia cognitiva ajuda a prever se o público infantil será capaz de 

utilizar e compreender um sistema. A teoria mais aceita sobre o desenvolvimento cognitivo 

das crianças foi a de Piaget (1978). Ele dividiu o desenvolvimento infantil nas seguintes 

fases: 
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 Estágio Sensório-motor – crianças até 2 anos: utilizam apenas os reflexos; 

 Estágio Pré-operatório ou Estágio da Inteligência Simbólica – crianças de 2 até 7 

anos: já desenvolvem uma representação mental observando o mundo somente 

do seu ponto de vista; 

 Estágio das Operações Concretas – crianças de 7 a 12 anos: observam o mundo 

por outros pontos de vista e entendem problemas concretos; e 

 Estágio das Operações Formais – crianças de 12 anos até adultos: entendem 

problemas abstratos, podem apresentar argumentos teóricos, entre outras. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, durante a execução desta dissertação, foi 

avaliado para qual público este ambiente seria destinado. Assim, foi realizado um estudo 

para verificar em que fase do desenvolvimento infantil esta dissertação melhor se adéqua. 

Usabilidade da Interface 

A partir da década de 70, começaram as preocupações com a usabilidade. Esta 

pode ser definida como a facilidade em que uma pessoa utiliza uma ferramenta para 

determinado uso, memorizando rapidamente seu funcionamento e facilmente visualizando o 

seu potencial. Ressaltando-se aqui a preocupação em procurar os métodos e formas mais 

adequados para usabilidade dos sistemas. Na Informática, a facilidade e simplicidade de um 

sistema são quesitos fundamentais de usabilidade na interface do software. 

Pela definição da International Organization for Standardization – ISO 9241-11 

(1981): 

Usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários para 

alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de 

uso determinado. 

Sendo necessário ficar atento aos seguintes objetivos: 

 Efetividade – o usuário consegue realizar as atividades desejadas; 

 Eficiência – o usuário realiza as atividades com o menor esforço possível; e 

 Satisfação – nível de conforto na utilização do sistema. 

Um sistema cuja interface é eficiente faz o usuário sentir que está no controle, que 

tudo está funcionando bem e pode prever a execução de uma ação sua no sistema.  O 

referido usuário vai apenas se preocupando com a atividade executada e não com a 
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ferramenta utilizada. Para possuir uma boa usabilidade, deve-se levar em conta o projeto do 

sistema e os seus usuários. 

Para a criação de um sistema, alguns pontos são fundamentais quando se almeja 

garantir uma boa usabilidade: 

 O usuário – o sistema foi definido para um tipo específico de usuário, a 

quantidade de erros gerados e o tempo gasto com os erros pelo usuário deve ser 

o menor possível; 

 As atividades – a atividade que o usuário pode realizar necessita ser bem 

definida, não podendo haver uma grande demora para a realização de uma 

determinada tarefa; 

 O ambiente - o sistema pode ser utilizado em ambientes definidos; e 

 A usabilidade de um sistema infantil é diferenciado se comparado a um sistema 

utilizado por adultos. As crianças possuem limitações para fazer operações mais 

complexas com o mouse ou apresentam dificuldades em compreender as 

mensagens enviadas pelo sistema. 

Ergonomia 

Usabilidade e ergonomia são itens fundamentais na criação de software. Porém, a 

maioria é criada para um público adulto, e notadamente, o público infantil possui regras 

diferenciadas. Logo, eles não podem ser tratados da mesma forma que os adultos, pois isso 

pode prejudicar o seu desenvolvimento. A usabilidade e ergonomia do software infantil 

possuem características diferenciadas. Tem que ser levado em conta os processos mentais 

e como eles afetam as interações entre crianças e outros elementos. Um software 

construído visando às necessidades infantis irá facilitar o seu desenvolvimento e 

potencializar o seu aprendizado. Por isso, deve ser trabalhado um software para o público 

infantil, sendo necessário estudar as necessidades e interesses infantis, tornando-se, 

igualmente necessário, realizar testes com software existente para embasar mais fortemente 

qualquer solução. 

1.1 Motivação 

Os sites para o público infantil, por sua vez, são criados na maioria para 

entretenimento e se observa, portanto, a carência de um ambiente onde a criança possa se 

divertir e, ao mesmo tempo, adquirir informações relevantes e adequadas ao seu nível de 
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amadurecimento. O usuário deve ser atraído para utilizar o ambiente, além de se sentir 

motivado para utilizá-lo em outros momentos. Existem alguns ambientes considerados 

educativos que muitas vezes não são tão atraentes quanto os jogos digitais tão abundantes 

na Internet. O público infantil se sente atraído pelos jogos digitais, pois as ações que se 

tornam possíveis de se realizar e as imagens apresentadas nos jogos exercem um poder de 

atração muito grande que seduz o usuário levando-o ao entretenimento. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de propor uma metodologia de um 

ambiente virtual voltado para o público infantil que permita à criança aprender se divertindo. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem 

infantil que possua os elementos que compõem um jogo digital que tem como princípio o 

entretenimento a ser utilizado com fins educacionais. 

Já, os objetivos específicos são: 

 Partindo dos conceitos de jogos, ambientes virtuais de aprendizagem e de 

aprendizagem infantil, encontrados na literatura científica, determinar as principais 

características deste tipo de ambiente; 

 Apresentar o passo a passo de criação de ambiente virtual de aprendizagem infantil 

que tem como base os princípios de um jogo digital; e 

 Desenvolver como prova de conceito em Ambiente Virtual para Aprendizagem 

Infantil (AVAI), voltado ao ensino de meio ambiente e cidadania. 

1.3 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho se organiza em oito capítulos. O primeiro capítulo, ora exposto, 

introduz o trabalho. 

O segundo capítulo fundamenta os conteúdos de jogos digitais.  

O terceiro capítulo aborda técnicas utilizadas na construção das imagens do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil (AVAI).  
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O quarto capítulo conceitua ambiente virtual discorrendo sobre conceitos, elementos 

presentes em um ambiente virtual e as fases de criação do ambiente virtual em duas 

dimensões. 

O quinto capítulo analisa treze ambientes virtuais infantis, destacando várias 

características, bem como, limitações. 

O sexto capítulo mostra a pesquisa realizada com usuários da faixa etária do público 

alvo, visando encontrar aspectos de interação, motivação, entretenimento e atração 

disponíveis nos ambientes avaliados.  

No sétimo capítulo, é mostrado de forma detalhada como o AVAI – “Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Infantil” foi construído, sugerindo uma metodologia para construção de 

ambientes dessa natureza. 

O oitavo capítulo apresenta as conclusões gerais e sugere trabalhos futuros.  

As referências bibliográficas, seguidas do Apêndice, finalizam a dissertação. 



23 
 

2 Jogos Digitais 

Os jogos digitais, desde que sugiram, despertam interesse e fascínio entre crianças, 

jovens e adultos. Alguns elementos encontrados nos jogos como diversão, decisão, desafio, 

regras, objetivos, são características que contribuem para despertar esse interesse e 

fascínio. A diversão do jogo, por exemplo, pode acontecer em momentos únicos e o criador 

do jogo trabalha para criar a sensação no jogador de uma experiência impossível de se 

repetir, geralmente despertado nas vitórias das missões que o jogador tem que passar 

durante o jogo (SCHUYTEMA, 2008, p. 10).  

 

Neste capítulo, serão mostrados os conteúdos teóricos relacionados ao 

desenvolvimento de Jogos que fundamentam esta dissertação.  

2.1 Jogos digitais X não digitais 

No dia a dia, as pessoas se defrontam com situações que requerem que se tenham 

autonomia, criatividade, originalidade além dos inúmeros desafios que devem ser superados 

constantemente, como também situações perigosas e algumas vezes, até proibidas 

(TAROUCO, ROLAND, et al., 2004). Quando se passa por essas situações, a emoção do 

sentimento de medo, ansiedade e angústia marcam esses momentos que se tornam 

inesquecíveis. Todo esse cenário possui uma relação direta com os jogos, uma vez que em 

alguns momentos se quer arriscar em situações de perigo pela atração que os mesmos 

exercem e não se pode fazer pelo risco que elas representam na vida. No jogo, pode-se 

correr o risco, ou seja, pode-se passar pela experiência sem se machucar. 

Este fascínio que o jogo exerce sempre esteve presente na humanidade, 

independentemente do jogo ser digital ou não. Os jogos não digitais estão presentes na 

humanidade desde 3500 A.C. e provas arqueológicas mostram que o jogo de estratégia 

Senet já era jogado no Egito desde aquela época. A humanidade se envolvia com atividades 

recreativas que consistia de uma série de normas preestabelecidas para alcançar um 

objetivo que tinha no final um ganhador e um perdedor (Thompson, 2008). Portanto, os 

jogos não digitais são aqueles que não utilizam bits e bytes para o seu funcionamento. Os 

jogos digitais são aqueles encontrados em videogames, celulares, computadores e outros 

meios digitais. 
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2.2 Definição 

Não existe uma definição única disponível na literatura que seja aceita pelos 

cientistas, mas todas estão relacionadas com o entretenimento, conforme visto nos 

exemplos a seguir. 

Silva e Martins (2007) definem jogo como um software de simulação computacional, 

onde o usuário pode interagir com o propósito de entretenimento. 

Para Schell (2008. 512p) o jogo é um problema que se resolve de forma lúdica. 

Segundo Schuytema (2008), podemos definir um jogo digital como: 

“Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e 
decisões, limitado por regras e pelo universo do game, que resultam em 
uma condição final. As regras e o universo do game são apresentados por 
meios eletrônicos e controlados por um programa digital. As regras e o 
universo do game existem para proporcionar uma estrutura e um contexto 
para ações de um jogador. As regras também existem para criar situações 
interessantes com objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. As ações 
do jogador, suas decisões, escolhas e oportunidades, na verdade, sua 
jornada, tudo isso compõe a “alma do game. A riqueza do contexto, o 
desafio, a emoção e a diversão da jornada de um jogador, e não 
simplesmente a obtenção da condição final, é que determinam o sucesso do 
game.” 

2.3 Jogos Educativos 

No jogo educativo, é explorado um ambiente lúdico ensinando de forma divertida, 

isso facilita o aprendizado e desperta mais interesse no que está sendo estudado. Os jogos 

educacionais permitem criar novas formas de aprender. Eles podem aprofundar 

determinado conteúdo de forma mais atraente e eficiente, utilizando um ambiente lúdico e 

desafiador (MARTINS, 2008). 

Nos jogos educativos, existe uma maior preocupação com o aprendizado. Neles, é 

explorado um ambiente interativo ensinando de forma divertida, facilitando o aprendizado e 

despertando mais interesse no que está sendo estudado. Os jogos educacionais permitem 

criar novas formas de aprender. Segundo Vygotsky (1984), quando se brinca é 

proporcionado o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da concentração 

estimulando a autoconfiança e a curiosidade. A criança aprende a escolher suas próprias 

ações, aprendendo a agir numa esfera cognitiva. Os jogos educacionais podem aprofundar 

determinado conteúdo de forma mais atraente e eficiente, utilizando um ambiente lúdico e 

desafiador (MARTINS, 2008).  
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2.4 Jogos 2D e jogos 3D 

Na classificação de jogos por tecnologia, podem-se utilizar os jogos em duas 

dimensões e em três dimensões. Ver-se-á, a seguir, as diferenças dos jogos em duas 

dimensões e três dimensões. 

Jogos em duas Dimensões (2D) 

Os primeiros jogos criados eram em duas dimensões por consumir pouco 

processamento dos computadores (SILVA, 2008). Nesses jogos, também denominados 2D, 

só é possível se locomover na horizontal ou vertical ou em um ângulo fixado pelo criador do 

jogo (MOURA, BREYER, et al., 2009) e todos os seus elementos não possuem volume, 

sendo apenas uma imagem com largura e altura (ANDRÉ, 2010). Aqui não é possível 

modificar a visualização da câmera nas três dimensões, sendo possível apenas movimentá-

la para cima, para baixo, para direita e para esquerda sem alterar a profundidade do 

cenário. O jogo Warcraft 2 (THOMPSON, 2008) é um exemplo deste gênero que pode ser 

visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Jogo Warcraft 2 da Blizzard Entertainment em duas dimensões (BLIZZARD 

ENTERTAINMENT, 1995) 

Um jogo 2D bem elaborado pode criar uma grande sensação de imersão, sendo 

capaz de envolver o jogador em seu ambiente (BATTAIOLA, ELIAS, et al., 2002). 
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Jogos em três dimensões (3D) 

Com o avanço do poder de processamento das máquinas foram surgindo jogos mais 

complexos, inclusive jogos em três dimensões. Esses jogos são bastantes atrativos 

visualmente. 

Os objetos, cenários e personagens em um jogo 3D possuem volume e podem ser 

vistos de qualquer ângulo no jogo. A Figura 2 mostra o jogo World of Warcraft (THOMPSON, 

2008). 

 

Figura 2 - Jogo World of Warcraft da Blizzard Entertainment em três dimensões (BLIZZARD 

ENTERTAINMENT, 2004) 

Num jogo em 3D, o jogador pode mudar o ângulo de visão nas três dimensões. Ele 

pode se locomover nas três dimensões, indo para direita, esquerda, para frente, para baixo, 

girar, além de poder olhar para baixo, olhar para cima, entre outros. Refletindo as mesmas 

possibilidades do mundo real.  

2.5 Elementos de um Jogo  

Os jogos digitais apresentam diversas características para prender a atenção dos 

usuários. Uma característica imprescindível para um jogo é que ele deve ser divertido e 

agradável de utilizar, uma vez que seu principal objetivo é proporcionar entretenimento 

(CLUA e BITTENCOURT, 2005). Os jogos digitais precisam criar a sensação de 

imersividade nos usuários. Tal característica pode ser obtida pela combinação de aspectos 

artísticos e tecnológicos (BATTAIOLA, et al., 2002).  

O jogador espera encontrar alguns elementos básicos num jogo, como: o desafio que 

motiva a experiência de aprender, socializar com outros jogadores; experiência solitária 
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apesar de se opor à experiência social, também gera prazer no jogador; a pontuação 

alcançada gera respeito e orgulho ao jogador; e o jogador espera sentir emoções com o 

jogo (GUEDES, OLIVEIRA e PEREIRA, 2009). 

 Apesar de atualmente os gráficos e animações de um jogo possuírem uma riqueza 

visual, os jogos não são para assistir e observar como em um filme. O jogo é algo que 

envolve ações quando se está jogando (ATKINS, 2006). 

O criador do jogo é denominado de game designer ele é o profissional responsável 

pela idéia, concepção de todas as características e funcionamento do jogo. O game 

designer trabalha para criar a sensação no jogador de uma experiência impossível de se 

repetir, geralmente criado nas vitorias das missões que o jogador tem que passar durante o 

jogo. 

Neste cenário, pode- se perceber que os jogos devem apresentar alguns elementos 

para prender a atenção dos jogadores. Para Pedersen (2003), por exemplo, os jogos devem 

possuir os seguintes elementos: objetivos, o jogador poder vencer, posição de início do jogo, 

meio e fim do jogo. 

Rollings e Morris (2003) dizem que os jogos devem possuir como elementos os 

requisitos legais, gráficos extravagantes, quebra cabeça, ajustes e estória. 

Essas características são utilizadas na maioria dos jogos digitais encontrados 

atualmente. Thompson (2008) sugere como elementos imprescindíveis nos jogos os 

objetivos, recompensas, motivação, níveis, pontuação, exploração do ambiente, curva de 

dificuldade, jogabilidade e simulação de física do jogo, descritos a seguir. 

2.5.1  Objetivos  

Todo jogo digital deve possuir pelo menos um objetivo (PEDERSEN, 2003). O 

criador do jogo projeta situações diferentes para atingir o objetivo coerente com a estória do 

jogo. Os objetivos servem para que o jogador sinta que está progredindo no jogo 

(THOMPSON, 2008). Em jogos educativos, os objetivos servem para tornar a aprendizagem 

mais agradável (CHARSKY, 2010). Os objetivos podem ser as missões a serem concluídas. 

Num jogo educacional, os usuários podem ser desafiados com missões que devem ser 

superadas para avançar na exploração, além de envolver o interesse sobre o assunto 

principal (BELLOTTI, BERTA, et al., 2010). Exemplos de objetivos em jogos são: 

 No jogo de tabuleiro como Damas o objetivo será eliminar todas as peças do jogador 

oponente; 
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 Num jogo de corrida, o objetivo é ser o primeiro a cruzar a linha de chegada; e 

 Num jogo digital simples de nave de guerra, o objetivo será conseguir maior 

pontuação destruindo as naves inimigas. 

2.5.2  Recompensas 

A recompensa é o prêmio dado ao jogador por utilizar suas habilidades e estratégias 

para alcançar determinado objetivo. A recompensa proporciona um sentimento de satisfação 

pelo sucesso conquistado pelo jogador em realizar determinada atividade (CLUA e 

BITTENCOURT, 2007). As recompensas motivam o jogador criando uma tensão e 

ansiedade, valorizando o jogo (ALBUQUERQUE e PEREIRA, 2009). Alguns jogos 

concentram a recompensa em conseguir o próprio objetivo, outros não. Existem jogadores 

que jogam pela experiência divertida, independentemente do resultado, tornando a 

recompensa em si não obrigatória. A utilização da recompensa vai depender do tipo de jogo 

(THOMPSON, 2008). 

Como exemplo de recompensas, pode se citar:  

 Pode-se fornecer um item especial quando um jogador consegue derrotar 

determinado inimigo; 

 Itens extras podem ser encontrados em um cenário escondido;  

 A inserção do nome do jogador na tela de recordes alcançados; 

 No jogo de damas, quando uma peça chega ao outro lado do tabuleiro, ela pode 

passar por várias casas em um único movimento; 

 Em alguns jogos de corrida é possível ganhar Nitro (aumento da velocidade) quando 

são feitas manobras especiais; e 

 Em jogos de corrida, novos carros e pistas são liberados depois de vencer 

determinadas corridas. 

Um outro tipo de recompensa bastante utilizada é o Power-up (aumento de poder). 

Este é um item encontrado pelo jogador no cenário que fornece um poder extra 

(BRACKEEN, BARKER e LAURENCE, 2004). Ele pode fornecer qualquer tipo de vantagem, 

à escolha do criador do jogo, a exemplo de aumento de velocidade, armas, invisibilidade, 

escudo, magia, entre outras. A maioria dos Power-up fornece poder por um determinado 

momento, fazendo o jogador procurá-los durante todo o jogo. O Power-up geralmente fica 

em local escondido ou aparece quando algum inimigo é eliminado. Seu desenho representa 

o poder oferecido para o jogador. Se, por exemplo, o Power-up for uma arma, ele terá por 
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exemplo a aparência de uma metralhadora potente. Sua aparência deve se destacar de todo 

o cenário e isso fará com que o jogador o reconheça e recolha rapidamente. Geralmente 

para recolher um Power-up, basta passar por cima com o personagem controlado pelo 

usuário. O Power-up é encontrado na maioria dos jogos, porém não é um item obrigatório. 

Seguem alguns exemplos de Power-up: 

 Em alguns jogos de corrida é possível encontrar Power-up com um desenho de um 

fogo e o jogador que recolher esse item terá maior velocidade por um período de 

tempo; e 

 Em jogos de plataforma é possível encontrar Power-up que forneça invencibilidade 

por um curto período de tempo.  

A  Figura 3 mostra um item Power-up. 

 

Figura 3 - Exemplo de um item Power-up 

2.5.3  Motivação 

A motivação é a justificativa plausível e coerente com a estória do jogo para o 

personagem realizar as ações. O jogador precisa dos objetivos e o personagem do jogo 

precisa da motivação para seguir em frente. A motivação é encontrada em jogos que 

possuem estória, mesmo que mínima (THOMPSON, 2008). Em jogos como Tetris (jogo no 

qual peças de formatos diferentes caem, cabendo ao jogador evitar os espaços vazios) 

(GEE, 2006) não há motivação para as peças caírem, uma vez que o jogo não possui 

história. Num jogo com estória, o personagem principal deve ter uma motivação para 

explorar os níveis do jogo. O criador do jogo projeta motivação para tornar a estória mais 

interessante e instigante para o jogador. A narrativa da estória do jogo se desenrola quando 

o jogador interage com o mundo do jogo, criando um envolvimento do jogador com o jogo 

(NEVILLE e SHELTON, 2010). Os jogos que possuem uma boa narrativa fazem o jogador 

gostar do jogo e jogá-lo várias vezes. Se o jogo não possuir uma boa narrativa, o jogador 

não jogará uma segunda vez (HIRUMI, APPELMAN, et al., 2010). Geralmente, a motivação 
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do jogo se classifica em 3 tipos: motivação pessoal, motivação global e motivação pessoal e 

global, destacadas a seguir:   

 A motivação pessoal é aquela que o personagem controlado pelo usuário tem 

motivos que só interessam a ele para realizar suas ações.  Um exemplo de 

motivação pessoal seria salvar sua namorada das mãos de bandidos; 

 A motivação global é aquela que envolve não só o personagem controlado pelo 

usuário, mas todos os outros personagens da estória. Um exemplo de motivação 

global seria evitar que bandidos explodam uma cidade, matando todos os habitantes; 

e  

 A motivação pessoal e global é aquela que envolve tanto motivos pessoais para o 

personagem controlado pelo usuário quanto motivos que envolvem outros 

personagens. Um exemplo seria impedir bandidos de seqüestrarem a  namorada do 

herói e querem explodir uma cidade com todos os habitantes. 

A motivação serve para obrigar o personagem a enfrentar os acontecimentos 

(THOMPSON, 2008). 

2.5.4  Níveis 

Um jogo pode conter vários níveis ou fases, que são as diferentes etapas de um jogo 

onde cada nível apresenta uma área diferente. Os níveis não mudam a mecânica de 

funcionamento do jogo, mas aumentam a dificuldade, podendo alterar apenas alguns itens 

como os gráficos, o cenário e os inimigos. Os níveis geralmente são liberados um a um. 

Para cada nível concluído pelo jogador, um novo é liberado. 

Até os mais simples jogos possuem níveis. À medida que um jogador vai avançando 

no jogo, novos níveis mais difíceis que o anterior vão surgindo (WIERING, 1999). Em vários 

jogos, no final de cada nível, o jogador terá que enfrentar um inimigo mais difícil chamado de 

chefe do nível (WIERING, 1999). Níveis motivam o jogador como a curiosidade sobre o 

próximo nível, fazendo o jogador se perguntar: qual o desafio do próximo nível? Como são 

os gráficos? Será que vou conseguir superá-lo? Além da dificuldade ir aumentando, à 

medida que se avança entre os níveis, novos itens aparecem para o usuário conseguir 

completar o objetivo do nível. 

Seguem alguns exemplos de níveis encontrados em jogos: 

 Num jogo de corrida, cada nível corresponde a um novo campeonato com novas 

pistas mais difíceis para correr; 
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 Num jogo de ação em primeira pessoa, cada nível representa um novo cenário que o 

jogador pode explorar; e 

 Num jogo casual como Tetris, em cada nível as peças descem mais rapidamente. 

2.5.5  Pontuação 

Durante um jogo, há ações que o jogador realiza várias vezes. Toda vez que o 

usuário consegue realizar essa ação, ele ganha um determinado número de pontos. A 

pontuação gera um retorno imediato de suas ações (IJSSELSTEIJN, DE KORT, et al., 

2007). A pontuação é a soma de pontos conseguidos para uma determinada ação pelo 

jogador. Ela faz com que o jogador queira cada vez mais ultrapassar os seus recordes. Essa 

pontuação o motiva a jogar novamente. A pontuação faz com que o usuário, além de 

completar o objetivo principal do jogo, procure formas de aumentar os seus recordes. 

Geralmente a marcação de pontos acontece através de itens valiosos recolhidos ou com 

inimigos abatidos ou, ainda, com ações bem sucedidas. A pontuação é atualizada em local 

visível na tela ou é mostrada no final do nível onde é feita a soma de pontos. A pontuação é 

um requisito básico. A maioria dos jogos clássicos de árcade possuíam placar com pontos 

(XIMENES, SOUZA, et al., 2008). Seguem alguns exemplos de pontuação utilizada em 

jogos. A Figura 4 mostra a pontuação de um jogo. 

 Em um jogo de plataforma são pontuados os números de moedas de ouro (ou outro 

item valioso) recolhidas pelo personagem controlado pelo usuário do jogo; 

 Num jogo de ação em primeira pessoa são pontuados os números de inimigos 

abatidos pelo jogador; e 

 Num jogo casual como Tetris é pontuada cada linha que o usuário consegue 

eliminar. 

 

Figura 4 - Exemplo de uma pontuação em um jogo 
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2.5.6  Exploração dos ambientes 

Um ponto que motiva o usuário a jogar é a exploração dos ambientes. Descobrir 

novos lugares, ir a lugares belos e diferentes. Num jogo é possível explorar locais criativos e 

fantásticos, impossíveis para o mundo real. A fantasia criada na arte do jogo presente nos 

cenários separa o usuário da vida real possibilitando-o interagir sem medo das 

conseqüências da vida real, com a vantagem do usuário se sentir imerso no jogo (WILSON, 

et al., 2009). A exploração do cenário cria uma sensação de conquista no jogador, como se 

ele marcasse o território conquistado, incentivando novos ambientes para serem 

conquistados. Movendo o personagem controlado pelo usuário pelo cenário, o jogador pode 

explorar novos ambientes e cenários, despertando a curiosidade para o próximo ambiente e 

novos desafios. O mistério gerado nos cenários desperta a curiosidade do usuário, eles 

tentam preencher as lacunas geradas pela falta de informação e com isso eles se sentem 

motivados a resolvê-los (WILSON, et al., 2009).  Um jogo deve possuir cenários ricos em 

detalhes, com belas paisagens, imaginativos e lúdicos para sempre surpreender o jogador. 

No cenário, geralmente encontram-se vários itens que podem ser adquiridos pelo jogador, 

bem como, locais secretos.  

Quando um jogo possui um ambiente a ser explorado geralmente essa exploração é 

feita pelo personagem controlado pelo usuário do jogo, que é controlado pelo usuário. O 

personagem controlado pelo usuário pode executar várias ações como correr, pular e nadar. 

Nos jogos também são inseridos movimentos especiais para tornar o jogo mais interessante 

(WIERING, 1999). A Figura 5 mostra um personagem explorando o cenário de um jogo. 

Seguem alguns exemplos de jogos que permitem a exploração do cenário: 

 Alguns jogos de corrida permitem ao jogador explorar toda cidade com o seu carro; e 

 Jogos de ação em primeira pessoa sempre fornecem ao jogador cenários grandes 

para serem descobertos. 

  



33 
 

 

Figura 5 – Personagem explorando o cenário, tela do jogo Super Mario Galaxy da Nintendo 

2.5.7  Curva de dificuldade 

A curva de dificuldade é a representação gráfica do aumento crescente de 

obstáculos que o jogador deve superar. Todo jogo criado deve possuir uma dificuldade 

crescente. A Figura 6 mostra um exemplo de curva de dificuldade. 

 

Figura 6 - Gráfico demonstrando a curva de dificuldade de um jogo 

O jogador precisa se sentir constantemente desafiado. O jogo não pode ser muito 

fácil e nem muito difícil (THOMPSON, 2008). Se o jogo começar muito difícil, o jogador 

acaba abandonando por não conseguir avançar. Por outro lado, se o jogo for muito fácil o 

jogador acaba entediado e também o abandona. As missões do jogo devem coincidir com 

as habilidades atuais dos usuários. A motivação é mantida pela incerteza sobre as ações do 

usuário para atingir os objetivos. Resultados incertos criam motivação para o jogador 

(WILSON, BEDWELL, et al., 2009). Durante o jogo ele vai aprimorando suas habilidades 

para enfrentar os níveis mais difíceis. Geralmente, a dificuldade vai aumentando 

gradualmente. O jogo se torna agradável, quando o jogador avança no jogo vencendo os 

obstáculos (HAM, 2010). Pode-se verificar o nível de dificuldade, observando os seguintes 

exemplos: 
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 No jogo Tetris, a cada nível que o jogador avança, as peças vão caindo mais 

rapidamente, tornando o jogo mais difícil; e 

 Num jogo de corrida, à medida que o jogador vai ganhando as corridas, os 

oponentes vão ficando mais velozes, exigindo, conseqüentemente, mais habilidade 

do jogador. 

2.5.8  Jogabilidade 

A jogabilidade se refere a todas as experiências do jogador durante a interação com 

o jogo (SANTANA, GILDEON, et al., 2007). Esse termo está relacionado com a diversão do 

jogador (FEIL e SCATTERGOOD, 2005), considerando a facilidade para interagir seguindo 

a curva de dificuldade. De nada adianta um jogo funcionar perfeitamente, sem erros, se ele 

não gerar diversão ao jogador. O mesmo acontece para os gráficos. Os mais belos gráficos 

não vão superar uma interação ruim com o usuário. Um jogo digital deve ser criado com 

uma interação fácil do jogador com a máquina, onde claramente o jogador sabe os seus 

limites. O jogador deve saber o que está acontecendo ao seu redor e o que pode acontecer 

quando toma alguma decisão. Ajustes como quantidade de teclas que o usuário deve 

apertar, facilidade em se locomover no cenário, tempo de resposta para as ações do jogador 

e muitos outros são feitos para melhorar a jogabilidade. 

Segundo Krawczyk (2009), escritores dos jogos God of War, Far Cry 2 e Gears of 

War, o processo de criação de um jogo se inicia com um diretor criativo e um escritor para 

escrever a estória do jogo. A estória do jogo reforça a jogabilidade e cria um contexto para o 

jogo. Enquanto a jogabilidade fornece ao jogador liberdade, a estória fornece o sentido do 

jogo. A maioria das estórias se passa em torno do personagem controlado pelo jogador, pois 

ele gera as ações que fazem as coisas acontecerem, se tornando o foco de cada evento. 

Seguem alguns exemplos de jogos que ajustam a jogabilidade para uma interação 

mais divertida: 

 Em alguns jogos de corrida são feitos ajustes onde os carros possuem estabilidade 

em altas velocidades, sendo praticamente impossível capotar o carro ou que o 

jogador praticamente não precise apertar na tecla de freio. Esses ajustes são feitos 

para deixar o jogo mais divertido; e 

 Em vários jogos de ação em primeira pessoa os cenários são criados para que não 

seja possível o jogador ficar preso sem poder sair. Outro exemplo é o cenário que é 

criado de tal forma que o jogador sempre percebe o caminho que ele deve percorrer 

para o próximo nível, sem ficar perdido. 
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Um ponto fundamental na jogabilidade é o retorno às ações, ou seja, é a reação que 

o jogo fornece para as ações realizadas pelo jogador. Cada ação realizada pelo jogador 

deve gerar um retorno visual ou sonoro. O retorno das ações torna o jogo vivo, gerando uma 

interação agradável de poder para o jogador, que percebe as reações de todos os seus 

atos. Isso torna o mundo do jogo convincente e aceitável, fornecendo credibilidade aos atos 

do jogador. Seguem alguns exemplos de retorno das ações encontrados nos jogos: 

 No jogo de corrida, quando o jogador aperta a tecla com a seta para direita do 

teclado, o carro do jogador deverá aparecer realizando uma curva para direita na tela 

do monitor; e 

 No jogo de ação, quando o jogador sofre um dano, o personagem controlado pelo 

usuário deverá gritar de dor. Quando o jogador passa por cima de uma nova arma, a 

arma atual será guardada e será exibida a nova arma recolhida pelo jogador. 

2.5.9  Simulações de física do jogo 

A maioria dos jogos utiliza algum tipo de simulação de física, isto é, algum efeito 

físico do mundo real simulado virtualmente no jogo. Os jogos podem precisar verificar 

colisão, peso, velocidade, ação, reação dos objetos e muitos outros efeitos físicos, 

dependendo das necessidades. Alguns exemplos de simulações de física utilizados são: 

tratamento de colisão, gravidade, força centrípeta, peso dos objetos, entre outros. O mais 

utilizado é o tratamento de colisão, necessário para verificar se dois objetos colidiram e 

como eles vão reagir após a colisão, segundo as leis da física (SALVI e BRANCHER, 2004). 

Sem o tratamento de colisão, dois personagens podem ocupar o mesmo lugar no tempo 

como também seria possível atravessar paredes. Seguem alguns exemplos de jogos que 

utilizam simulações de física: 

 No jogo Tetris, é verificada a colisão das peças, testando se a peça que está caindo 

colidiu com as outras que estão fixas; e 

 No jogo de corrida, é realizado o tratamento de colisão do carro com o cenário e os 

outros oponentes, para verificar se o carro bateu ou não. Também é realizado 

cálculos de velocidade, força e peso para verificar se o carro vai derrapar na curva 

ou não. 
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2.6 Conclusão  

Este capítulo teve como principal objetivo abordar jogos digitais. Deu-se ênfase em 

alguns elementos que devem estar presentes nos jogos, a exemplo dos objetivos, 

recompensas, motivação, níveis, pontuação, exploração de ambientes, curva de dificuldade, 

jogabilidade e simulações de física do jogo. Todos esses elementos presentes no jogo 

geram emoções no usuário, motivando-o a tornar-se freqüentador assíduo desses jogos. 

Foi destacado, neste capítulo, que os jogos educacionais podem ser utilizados como 

uma ferramenta motivadora na aprendizagem. 

Além dos aspectos relatados, as imagens dos jogos também influenciam fortemente 

o retorno dos usuários aos referidos jogos. Existem vários aspectos de tratamento dessas 

imagens, os quais serão abordados no próximo capítulo. 
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3 Construção de Imagens para 

Jogos 

As imagens de um jogo correspondem a um dos primeiros aspectos de interação do 

usuário. O usuário recebe as informações do jogo através das imagens geradas e toma 

decisões para avançar no jogo (MONTENEGRO, AZEVEDO e ALVES, 2009). Portanto, se 

faz necessário produzir imagens adequadas ao público alvo, facilitando a compreensão do 

usuário.   

Os jogos em 2D são constituídos por imagens em duas dimensões, isso é, não 

possuem volume. Todos objetos, cenários e personagens são desenhos criados por 

ilustradores, até mesmo as animações encontradas no cenário. A criação de imagens para 

jogos em duas dimensões segue o processo semelhante às ilustrações digitais para outros 

meios, porém com algumas peculiaridades.  

Neste capítulo, serão destacadas algumas técnicas para construção de imagens, 

utilizadas no desenvolvimento de jogos, as quais foram adotadas na construção do AVAI. 

3.1 Imagem Digital 

No jogo em duas dimensões, todas as imagens que aparecem são imagens digitais 

criadas por artistas ilustradores especializados em criar desenhos no computador. Uma 

imagem digital é uma simulação de uma imagem de duas dimensões reais. Essa imagem é 

um arquivo digital formado por números binários que podem ser armazenados e acessados 

no computador.  

A imagem digital pode ser vetorial ou um mapa de bits. A imagem vetorial é criada 

com equações matemáticas, formadas por retas e curvas, chamadas de vetores 

(ANDRADE, 2009). Os objetos criados nesse tipo de imagem podem ser manipulados 

individualmente e repetidas vezes, sem perder a qualidade (ANDRADE, 2008). Essas 

imagens vetoriais podem ser constituídas por linhas de espessura constante e cor uniforme. 

Os elementos gráficos são compostos por retas e curvas, utilizando linhas padronizadas 

(DOMINGUES, 1997). 
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3.2 Imagem bitmap 

A imagem bitmap, também denominada de imagem rastreio, é formada por uma 

matriz de pontos, onde cada ponto possui uma cor (HECKSHER, 2006). A união dos pontos 

coloridos emparelhados horizontalmente e verticalmente da imagem bitmap exibidos na tela 

formam uma imagem.  

As imagens bitmap podem ser adquiridas, utilizando câmeras fotográficas digitais, 

scanner, webcam ou algum outro dispositivo eletrônico. Elas também podem ser construídas 

por ilustradores, utilizando programas de edição de imagem.  Quando o ilustrador utiliza um 

programa de edição de imagem, ele tem disponível uma grande variedade de ferramentas 

para criação das imagens digitais. Uma desvantagem da imagem bitmap é a perda de 

qualidade quando a imagem sofre ampliação, conforme pode ser visualizado na Figura 7 a 

seguir. 

  

Imagem bitmap tamanho original Imagem bitmap aumentada 

Figura 7 – Demonstração da perda de qualidade de uma imagem bitmap aumentada 

Essas imagens bitmap possuem como atributos o pixel e a resolução. 

3.2.1  Pixel 

É a menor unidade de uma imagem digital, podendo ter qualquer cor do formato do 

arquivo adotado. Os pontos de uma imagem bitmap são chamados de pixel (GOLDBERG e 

FLEGAL, 1982), conforme visualizado na Figura 8. 
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Figura 8 – Imagem composta por pixel 

Um pixel é constituído por um padrão de 3 cores chamado RGB (abreviação em 

inglês de Red, Green e Blue ou vermelho, verde e azul). Com a variação de intensidade 

dessas 3 cores, é possível simular uma grande quantidade de cores. 

3.2.2  Resolução 

Resolução da imagem descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta, isto 

é, a quantidade de pixel para gerá-la. A resolução é mostrada com o número que representa 

a quantidade de pontos na horizontal e na vertical (AHEARN, 2006). Uma imagem com 

resolução de 19x22, possui 19 pixel na horizontal e 22 na vertical, por exemplo. O termo 

resolução é utilizado tanto para medir o nível de detalhes em imagens bitmap quanto para 

medir o nível máximo de detalhes que uma tela de monitor, celular ou TV podem exibir.  

Resoluções mais altas significam mais detalhes na imagem e geram arquivos 

maiores. Resoluções mais baixas possuem um baixo nível de detalhes e geram arquivos 

menores (HECKSHER, 2006). Na Figura 9, pode ser visualizada uma mesma imagem com 

três resoluções diferentes.  

  

 

153 x 173 38 x 43 19 x 22 

Figura 9 - Exemplo de 3 imagens com resolução diferentes 
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3.2.3  Pixel art 

Pixel art é uma forma de desenhar pixel a pixel, isto é, desenhando ponto a ponto até 

formar uma imagem (MOURA, BREYER, et al., 2009). Pode-se comparar pixel art ao ponto 

de cruz feito pelas vovós que bordam ponto a ponto para gerar desenhos no tecido. 

Utilizando qualquer programa de desenho de imagens bitmap, o ilustrador pode desenhar 

pixel a pixel. O desenho em pixel art exige experiência e habilidade do ilustrador tanto nas 

técnicas de desenho como também nas técnicas de pixel art. O ilustrador terá que criar 

desenhos de forma resumida onde cada pixel inserido pode fazer grande diferença na 

imagem. Esse processo foi bastante utilizado nos anos 80 pela indústria de jogos, pois era 

necessário possuir imagens que ocupassem pouco espaço na memória. Atualmente, pixel 

art é utilizado para criar imagens para jogos de celular, emoticons1, ícones, entre outros. Na 

Figura 10 pode ser visualizada uma imagem pixel art. 

 

Figura 10 - Exemplo de imagem em pixel art 

3.3 Visão do Jogo: Perspectiva Isométrica 

Na concepção de um jogo, o criador precisa definir como o jogador vai visualizar o 

jogo. Existem visões do jogo, a exemplo: primeira pessoa onde o jogador visualiza o que o 

personagem está vendo; terceira pessoa onde o jogador visualiza o personagem controlado 

pelo usuário, perspectiva isométrica, entre outras. 

A imagem isométrica é aquela onde os objetos presentes na imagem não aumentam 

nem diminuem seu tamanho em relação ao observador, continuam preservando suas 

dimensões (MURDOCK, 2004). Os objetos são desenhados com uma inclinação de 26o, 

simulando uma imagem em três dimensões (CAMILO, 2006). O observador de uma imagem 

de perspectiva isométrica se localiza no infinito onde as retas paralelas não se encontram, 

como acontece quando se utiliza uma perspectiva com ponto de fuga (ROCHA, 2003). Na 

                                                
1
 São desenhos de rostos demonstando emoções. Eles são utilizados em programas de bate-

papo. 
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visão humana, quando um objeto se encontra próximo ao observador, ele aparenta ser 

maior e quando afastado do observador ele parece menor. Na perspectiva isométrica, isto 

não acontece, uma vez que o objeto sempre será mostrado no mesmo tamanho (ROCHA, 

2003) e o ângulo de visão do observador não varia. A Figura 11 mostra uma comparação 

entre a isométrica e a visão humana. 

 

 

Visão humana Perspectiva isométrica 

Figura 11 – Comparação de visão isométrica e visão humana 

A visão isométrica simula um ambiente 3D sem precisar utilizar cálculos matemáticos 

complexos para projetar os objetos do jogo, como é comumente exigido em um ambiente 

em 3D. Assim, o usuário não necessita de placas de vídeo 3D de última geração para 

executar o ambiente isométrico, pois o mesmo é composto de imagens em 2D facilmente 

processadas pelas placas de vídeos comuns dos computadores existentes. As principais 

funções que precisam ser implementadas em um ambiente isométrico são o tratamento de 

colisão e verificação de sobreposição de imagens de objetos no cenário, utilizado para 

identificar entre duas imagens que estão no mesmo local, qual deve sobrepor a outra.  

Cenários isométricos foram bastante utilizados nos primeiros videogames, pois 

possuíam pouco poder de processamento, como também, pouca memória. Atualmente, 

ainda é utilizado em jogos para celulares e em jogos que executam no browser. Até pouco 

tempo, a maioria dos jogos para celulares era em 2D ou 2D isométrico (CHEHIMI, 

COULTON e EDWARDS, 2008). 

Na Figura 12, visualiza-se um exemplo de uma imagem com perspectiva isométrica 

(LIRA, SANTOS e TOSHIO, 2010). 
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Figura 12 - Exemplo de um cenário utilizando a perspectiva isométrica 

3.4 Construção de Cenários 

Várias técnicas foram criadas para construção de cenários 2D na história dos jogos 

digitais com objetivo de reduzir processamento e aumentar a qualidade gráfica. Algumas 

técnicas se tornaram eficientes na economia de memória e ainda são amplamente utilizadas 

como tile e camadas.  

3.4.1 Tile 

O tile ou azulejo é um conjunto de imagens que podem ser alinhadas lado a lado 

como um quebra-cabeça (MEIGS, 2003). Com isso, se tem uma imagem pequena que pode 

ser duplicada, e forma-se uma imagem muito maior, ocupando menos espaço de memória 

(KAROUZAKI, SAVIDIS, et al., 2007). Com um conjunto de tiles diferentes podem ser 

montados cenários grandes e ricos visualmente. Depois que os tiles estão prontos, podem 

ser criados vários cenários diferentes apenas combinando os tiles. A maior preocupação na 

criação de um tile é que ele seja minuciosamente feito para que não se percebam as 

emendas de encaixe e também que a imagem está se repetindo. Essa técnica é utilizada na 

maioria dos jogos em duas dimensões, como jogos de plataforma, jogos de perspectiva 

isométrica (ROCHA, 2003), jogos com grandes cenários, entre outros. Na Figura 13 

visualiza-se um exemplo de imagem construída nesta técnica (LIRA, SANTOS e TOSHIO, 

2010). 
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Figura 13 - Exemplo de tile-set 

3.4.2  Camadas 

A técnica de camadas ou layers é a técnica de junção de imagens transparentes uma 

sobre a outra para formar uma imagem mais rica visualmente. Essa técnica é utilizada na 

construção de cenários 2D em jogos e ambientes virtuais (WIERING, 1999). Um exemplo de 

utilização de camadas seria colocar na primeira camada imagens do céu com as nuvens; na 

próxima camada seriam as montanhas mais distantes e na seguinte seria o cenário onde o 

personagem interage com o jogo, conforme visualizado na  Figura 14. 

 

Figura 14 - Exemplo de uma cena formada por 3 camadas 

Com a utilização de camadas é possível criar uma ilusão de profundidade. Para criar 

essa ilusão, basta movimentar cada camada em velocidade diferente, onde a camada mais 

distante se move mais lentamente do que as camadas mais próximas. A diferença de 

velocidade cria a impressão de profundidade do cenário (LOBÃO e HATTON, 2003). 
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3.5 Construção de Personagens e Objetos 

Existem várias técnicas para construção de personagens e objetos. Geralmente, 

quando se utiliza a visão isométrica, as técnicas de construção dos personagens e objetos 

adotados são os sprites. A técnica de animação é utilizada na maioria dos jogos, 

independentemente de que a visão seja isométrica ou não. 

3.5.1 Sprites 

Sprites são imagens bitmap que formam objetos (naves, itens, inimigos, entre outras) 

que aparecem no jogo, e pode ser desenhado rapidamente na tela. Os sprites podem ter 

uma variedade de tamanhos e quantidade de cores dependendo da plataforma do jogo 

(SÁNCHEZ e DALMAU, 2003). Um sprite pode ser constituído de vários desenhos 

organizados em uma única imagem, visando reduzir o processamento e memória dos jogos 

em 2D. As imagens do sprite para um jogo em duas dimensões podem ser feitas utilizando a 

técnica de pixel art (DALMAU, 2004). 

Outra característica encontrada num sprite é a transparência. Quando a imagem tiver 

um formato diferente de um retângulo, é necessário que ele tenha transparência na área 

restante, para poder ser possível visualizar o que está atrás do objeto ou personagem. Essa 

transparência pode ser salva na imagem ou ser utilizada uma cor que não está sendo usada 

e que no código do jogo torne essa cor transparente. Na Figura 15 pode ser visualizado um 

modelo de imagem utilizando os sprites (LIRA, SANTOS e TOSHIO, 2010). 

 

Figura 15 - Exemplo de sprite em pixel art 

3.5.2  Animação 

Animação é uma sequência de imagens que passam rapidamente dando a ilusão de 

movimento para o observador. Cada imagem dessa sequência  é chamada de frame. 

Segundo Solomone (1987) o termo “animação” deriva do verbo latino animare (“dar vida a”), 

e começou a ser utilizado no século XX, (1920) para definir imagens em movimento.  
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A definição de animação pode ser aplicada tanto para animações de cinema e TV 

como para jogos e ambientes virtuais. Quando se vê um personagem andando pela tela, o 

que existe de fato é uma sequência de frames com o personagem em várias posições 

diferentes. Esses frames são exibidos rapidamente, fazendo com que observador tenha a 

impressão de que personagem esta realmente se movendo. A visão humana pode enxergar 

aproximadamente 30 frames por segundo, e com quantidades mais baixas de frames por 

segundo, ainda é possível ter a sensação de movimento. 

Na criação das animações, é importante criar um storyboard, este é uma sequência  

de desenhos que representam uma ação seqüencial da animação, ou seja, uma estória 

contada através de imagens (BYRNE, 1999). Ele serve como guia da movimentação dos 

personagens e interações com o ambiente, assim como para tornar mais claros os 

acontecimentos da animação. O storyboard é feito numa folha com quadrados em que é 

desenhada a ação seguida de alguns comentários. Quando há necessidade, também são 

feitas pequenas animações ou até mesmo pequenos protótipos de baixa qualidade para 

ficar mais claro o que está acontecendo durante a animação. O storyboard é fundamental 

para procurar deficiências e problemas, antes da produção das animações e da 

implementação do código, pois cada mudança na mesma é bastante custosa. 

Na Figura 16, visualiza-se um exemplo de animação, onde se tem uma sequência  

de imagens de um personagem andando. 

 

Figura 16 – Exemplo de animação, onde cada imagem é denominada de frame. 

3.6 Conclusão  

Neste capítulo, tratou-se da construção das imagens que serão utilizadas no AVAI, a 

exemplo dos cenários, personagens, itens decorativos e de interação, entre outros. 

Deu-se ênfase às imagens do tipo bitmap na construção do AVAI, por estas exigirem 

menos processamento quando comparadas com imagem vetoriais para o estilo de desenho 

adotado na concepção do AVAI. As imagens vetoriais na maioria dos casos, exigem mais 

processamento para sua geração uma vez que elas são geradas a partir de cálculos 
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matemáticos, elas são adequadas em sistemas que possuem pouca memória e elevado 

poder de processamento.  

A visão que o jogador tem do jogo está diretamente relacionada com a concepção do 

próprio jogo. A visão isométrica permite simular um ambiente em três dimensões sem a 

necessidade da utilização de cálculos matemáticos complexos para projetar objetos.  

A perspectiva isométrica é uma opção de visão para se criar cenários em duas 

dimensões. Esses cenários são construídos a partir de diversas técnicas como tile e 

camadas; assim como os personagens e objetos, criados através de sprites. 

Apesar de atualmente existirem computadores com alto poder de processamento e 

Internet banda larga, ainda são encontrados em uso sistemas antigos com pouco poder de 

processamento e acesso à Internet através de linha discada, inviabilizando ambientes que 

utilizem técnicas que fazem uso de alto poder de processamento.  Portanto, as técnicas de 

tile, camadas, perspectiva isométrica e pixel art podem ser utilizadas na maioria dos 

computadores antigos, ampliando o alcance de ambientes virtuais. 
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4 Ambientes Virtuais 

Quando se pensa em ambiente virtual imediatamente remete-se a ambientes que 

simulam o mundo com realismo e que é fantasioso, imaginativo, divertido e motivador com 

pessoas interagindo numa comunidade virtual. Em comunidade é possível a interação e 

comunicação dos usuários uns com os outros, formando uma comunidade social. No 

ambiente virtual a interação do usuário é feita com o cenário, personagens e outros 

usuários.  

Neste capítulo, serão tratados conceitos de ambientes virtuais de aprendizagem e 

comunidade virtual. 

4.1 Ambiente Virtual  

O ambiente virtual é uma representação virtual de um ambiente social em tempo real 

(ALBUQUERQUE e PEREIRA, 2009). Ele é composto por um cenário que simula um 

ambiente real ou ambiente fantasioso, constituído de desenhos e símbolos, criando um 

ambiente lúdico e imaginativo, permitindo ao usuário desfrutar de experiências impossíveis 

no mundo real (WHITE, 2006).  

Em ambientes virtuais, podem-se encontrar casas, plantas, máquinas, rios e 

qualquer objeto do mundo real. Neles, o usuário pode interagir com cenários que simulam, 

ao máximo, a sensação de realidade. Há ambientes virtuais que tentam simular os sentidos 

humanos, dando a sensação de realidade num ambiente que não existe fisicamente, 

permitindo assim que o usuário se sinta imerso.  

Ambientes virtuais estão sendo difundidos nos últimos anos como ferramenta para 

estudar o comportamento humano e para auxiliar no processo de aprendizagem. Os 

ambientes virtuais têm sido utilizados no treinamento de profissionais que no ambiente real 

podem correr riscos como médicos e bombeiros (ZIEMER, PLUMERT, et al., 2009). 

Tornando-se assim uma ferramenta que pode agregar valor ao aprendizado. 

Os ambientes virtuais são de grande ajuda em diversas áreas. Na educação, por 

exemplo, é possível criar ambientes e simulações que no ambiente real seria de difícil 

construção, além de se exigir financeiramente muitos recursos, como exemplo um museu 

virtual. Cada vez mais são projetados ambientes virtuais que buscam a perfeita semelhança 

com o mundo real. 
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Pode-se encontrar ambientes virtuais em celulares e vídeo-games, assim como 

comunidades de interação social, a exemplo do Second Life e do Habbo Hotel que possuem 

até moeda própria (ZELADA, 2005), conforme visualizado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Ambiente virtual Second Life 

Um ambiente virtual de aprendizagem não pode falhar na interação social entre os 

usuários, pois isso pode resultar uma falha na aprendizagem. Nas relações interpessoais há 

uma aprendizagem significativa do conhecimento. O aprendizado contínuo motiva o usuário 

para novas experiências conseguindo novos progressos. É essencial disponibilizar várias 

ferramentas de interação para motivar o aluno (HEO, LIM e YOUNGSOO, 2010). Os 

conflitos gerados através das discussões e trocas de opiniões da interação social favorece 

aos processos de aprendizagem, além disso, usuários com diferentes níveis de 

conhecimento sobre um determinado assunto quando interagem entre si criam um ambiente 

propício para aprendizagem (GONZÁLEZ e BLANCO, 2008). 

4.1.1  Ambientes bidimensionais e tridimensionais 

Quando-se fala em ambientes virtuais ou realidade virtual, logo se pensa em 

ambientes em 3D que simulam o mundo real com o máximo de realismo possível. Porém os 

ambientes virtuais também podem ser em duas dimensões onde o foco não é simular a 

realidade e sim criar um ambiente fantasioso, imaginativo e divertido. Além de ser muito 

mais rápido para ser desenvolvido e exigir pouco poder de processamento das máquinas 

dos usuários. A Figura 18 mostra um ambiente virtual em 2D. 
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Figura 18 – Exemplo de um ambiente virtual em 2D 

Portanto, os ambientes virtuais podem ser implementados em duas dimensões (2D), 

ou em três dimensões (3D).  

Nos ambientes em 2D, a visão do usuário está limitada a um ângulo de visão que 

não pode ser alterado e os elementos não possuem volume, sendo apenas uma imagem 

com duas dimensões. 

Um bom desempenho é crucial para a popularidade de um jogo. O jogo ou um 

ambiente virtual se torna menos atraente se de repente a velocidade reduzir e as imagens 

demorarem a aparecer (WIERING, 1999). Na criação de ambientes tridimensionais, é 

necessário mais processamento do que em ambiente bidimensional. Pois, para se gerar um 

ponto em três dimensões na tela, é necessário pegar as coordenadas desse ponto e 

multiplicar por uma matriz 6x6 para projetar na tela de um monitor (“que possui apenas duas 

dimensões”), enquanto no ambiente bidimensional só é necessário gerar a imagem na tela 

diretamente. Além disso, é preciso considerar algoritmos de iluminação, sombra e colisão 

que são mais complexos em 3D do que em ambientes bidimensionais.  

4.1.2  Ambientes tridimensionais imersivos 

Os ambientes tridimensionais imersivos são aqueles em que o usuário tem a 

sensação de estar realmente sentindo e agindo dentro de um ambiente virtual, podendo 

interagir com o meio de forma mais realística. A intenção é fazer com que o usuário tenha, 

na realidade, a sensação de que o ambiente onde ele se encontra é real. A visão em 1ª 

pessoa, utilizada em alguns jogos, torna a tela do computador o olho do usuário, uma vez 

que o jogador tem a mesma visão do personagem do jogo, gerando uma maior sensação de 

imersão (BATTAIOLA, ELIAS, et al., 2002). Para conseguir um maior nível de imersão do 

usuário, são criados ambientes que funcionem realisticamente com simulações de física e 

cenários com aparência realista. Além disso também podem ser utilizados alguns acessórios 

para realidade virtual, a exemplo de capacete com visor e fones, luvas, joystick, entre 

outras. Esses acessórios vão servir para estimular os sentidos e enviar mensagens ao 
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cérebro informando que esse mundo virtual simula o real. Porém mesmo sem utilizar esses 

acessórios, através da interação e imaginação é possível criar uma experiência agradável, 

através de belas paisagens, por exemplo, para serem apreciadas, o que cria credibilidade 

para o usuário imagina que está dentro do ambiente virtual. 

4.1.3  Ambientes tridimensionais não-imersivos 

O ambiente não imersivo não é projetado para passar a sensação de realidade no 

usuário. Nesses ambientes, o usuário tem informações que indicam que aquele ambiente 

não é real, o sistema sempre lembra o usuário que aquele ambiente não existe, sua 

utilização não é natural nem realística. Além disso, nesses ambientes, não se utilizam 

acessórios próprios para realidade virtual e geralmente se utiliza dos meios de entrada e 

saídas comuns aos micro-computadores, como monitor, teclado, mouse, entre outros. Com 

o uso desses dispositivos, o usuário tem um nível de imersão inferior do que quando se 

utiliza equipamentos apropriados para imersão. 

4.2 Elementos de um ambiente virtual 

Nesta seção, descreveremos os elementos que estão presentes nos ambientes 

virtuais, a exemplo do avatar, personalização do avatar, cenários, personalização do cenário 

do usuário e bate-papo, entre outros. Na literatura, diversos elementos são encontrados, 

conforme pode ser percebido a seguir.  

Segundo Albuquerque e Velho (2001), os mundos virtuais possuem os elementos: 

avatar; biota, bot e agentes. Biota é uma vida virtual, como plantas e animais ou outras 

formas de vida podem ou não ser interativos. Eles mudam e se reproduzem, crescem e 

morrem de acordo com o mundo virtual. Bot é um programa que se assemelha a um usuário 

interagindo via chat com objetivo de prestar algum serviço ao usuário e os agentes são 

programas criados para ajudar ao usuário. 

Ainda segundo Albuquerque e Velho (2001), os mundos virtuais possuem como 

propriedades o compartilhamento do espaço, onde todos os participantes devem ter a ilusão 

de estarem no mesmo lugar virtual, compartilhamento do senso de presença em que os 

usuários são representados por avatares, onde os participantes percebem quem está 

presente naquele momento; compartilhamento do tempo determinando que as interações 

são realizadas em tempo real e as ferramentas de comunicação que permitem os usuários 

se comunicarem uns com os outros. 
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No site Virtual Worlds Review (VIRTUAL WORLDS REVIEW, 2003) as 

características que devem ser encontradas num ambiente virtual estão relacionadas a 

espaços compartilhados, exibição do mundo virtual, interação em tempo real, persistência, 

socialização e comunidade. 

Para Bartle (2003), as características mais importantes em um ambiente virtual são: 

o mundo possuir regras que interferem nas reações do avatar, isto é, a física do mundo 

virtual; jogadores representados por avatar; interação com o mundo em tempo real; 

ambiente compartilhado com outros usuários e o mundo deve ser persistente. 

Segundo Cherbakov (2009), os ambientes virtuais são constituídos de integração, 

interação, imersão e interoperabilidade. 

Para Calongne (2008), os ambientes de aprendizagem virtuais são constituídos dos 

seguintes componentes: personalização do avatar; exploração do mundo; comunicação com 

outros usuários; navegação pelo ambiente; interação; criação de objetos; entrega de 

atividades para o instrutor; avaliação de projetos e relatórios de progresso e desempenho. 

Good (2007) afirma que os ambientes virtuais são constituídos das seguintes 

características: criação de novos ambientes; aquisição de bens pelo usuário; personalização 

do avatar; bate-papo; voz sobre IP; integração com o comércio eletrônico; moeda local; 

eventos da comunidade e jogos. 

4.2.1 Avatar 

O avatar é uma representação virtual gráfica do usuário no ambiente virtual (KAFAI, 

FIELDS e COOK, 2010). Essa representação virtual pode ter a aparência de uma pessoa, 

animal ou de qualquer objeto. Através do avatar, o usuário pode se locomover para qualquer 

lugar dentro do cenário virtual, simulando uma pessoa andando em um cenário real.  Os 

avatares podem demonstrar algumas emoções do usuário além de poder executar várias 

ações como andar, correr, pular e voar. Quando o usuário assume a identidade de um 

avatar, ele começa a ser reconhecido pelo grupo de usuários, facilitando a identificação e a 

comunicação. Com os avatares, eles são reconhecidos não só pelo seu nome, como 

também, pela sua aparência (RIBEIRO, 2005). A  Figura 19 ilustra um exemplo de avatar. 
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Figura 19 - Avatar do usuário 

Segundo estudos do Projeto The Vertex de Bailey e Moar (2003), percebeu-se que 

crianças que utilizaram o ambiente virtual ActiveWorlds ficaram animadas com a 

possibilidade de conversar com outras pessoas, utilizando o avatar. Detectou-se também 

que foi divertido para elas escolherem o avatar, devido à possibilidade de serem 

representadas por vários personagens diferentes. Elas poderiam dançar, lutar, criar corridas 

e possuir mais de um avatar. Portanto, o avatar é uma maneira concreta para representar 

sua personalidade num ambiente interativo e colaborativo. 

4.2.2  Personalização do avatar 

Personalização do avatar é a possibilidade de modificar o avatar do usuário na 

maneira que achar melhor. Em ambientes virtuais que possuem avatar simulando humanos, 

é possível mudar as características físicas como cor dos cabelos e pele, como também, uma 

variedade de roupas no qual possa vestir o avatar. No ambiente virtual, é fundamental o 

usuário ter a possibilidade de criar a aparência do seu próprio avatar, reafirmando sua 

personalidade e características. O usuário tem a possibilidade de se diferenciar dos outros 

usuários, podendo ter a aparência que desejar, não sendo obrigado a criar o seu avatar com 

sua aparência real (NESSON e NESSON, 2008). O usuário pode mudar sua aparência a 

qualquer momento que lhe for conveniente. A  Figura 20 mostra um exemplo de 

personalização do avatar. 
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Figura 20 - Personalização do avatar 

Essa possibilidade é um espelhamento do mundo real onde uma pessoa pode mudar 

suas roupas e acessórios dependendo da ocasião ou estado de espírito. Quando o usuário 

tem a possibilidade de alterar elementos do jogo à sua escolha, como o avatar, por exemplo, 

ele se sente mais motivado a continuar jogando (CHARSKY, 2010).  

4.2.3  Cenários 

O cenário é uma representação gráfica virtual de um espaço físico real ou imaginário. 

Ele pode conter construções, árvores, objetos e qualquer outro elemento que possa ser 

representado graficamente. Na Figura 21 pode ser visualizado um cenário de uma rua. 

 

Figura 21 - Cenário de uma rua de um jogo 

No ambiente virtual, é possível encontrar uma variedade de cenários diferentes para 

serem explorados, inclusive locais construídos pelos usuários. Os cenários despertam a 

necessidade de explorar novos ambientes, também podem ser simulações do mundo real 

ou representações imaginativas ou lúdicas que despertam a curiosidade em explorar esse 

novo ambiente.  

Os cenários devem permitir a locomoção do usuário a partir do seu avatar, assim 

como o usuário poder interagir com objetos presentes no cenário. O avatar precisa se 

locomover dentro do cenário, podendo ir para novos ambientes, simulando a vida real. 
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Geralmente se faz uma simulação onde o avatar percorre o cenário do ambiente. Esta ação 

proporciona maior credibilidade para o mundo virtual, conforme visualizado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Explorando o cenário 

4.2.4  Personalização do cenário 

Nos ambientes virtuais, o usuário tem a sua disposição um local onde ele pode 

construir um lar para o seu avatar, conforme visualizado na Figura 23. Essa personalização 

é uma atividade muito popular nos ambientes virtuais (BOOK, 2006). 

 

Figura 23 - Personalização do cenário 

Este local pode ser decorado da forma que o usuário achar melhor. Ele pode utilizar 

os itens disponíveis no mundo virtual como mesas, cadeiras, tapetes, entre outros, além de 

poder guardar os itens adquiridos. Neste local, também é possível convidar outros usuários 

para fazer uma visita. A casa do avatar possibilita que o usuário possa reafirmar suas 

características se diferenciando dos outros usuários. Ter sua própria casa faz com que o 

usuário sinta que pertence à comunidade. Os cenários criados pelos usuários ampliam o 

número de cenários existentes que podem ser visitados por ele. 
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4.2.5  Bate-papo on-line 

Os bate papos ou chat, em inglês, são mecanismos de comunicação via texto ou voz 

em tempo real utilizados nos ambientes virtuais e sites na Internet (BRITTO e PEREIRA, 

2004). Os bate-papos são utilizados para possibilitar ao usuário comunicar-se com a 

comunidade presente no ambiente virtual (ALBUQUERQUE e VELHO, 2001).  

Para comunicação via texto é utilizado o teclado e na comunicação via voz são 

utilizados microfone e fones para captação e emissão do áudio. Alguns ambientes virtuais 

permitem conversações a partir de frases prontas montadas pelo usuário, possibilitando a 

comunicação dos usuários em outras línguas e facilitando a comunicação de crianças que 

têm dificuldade com o uso do teclado. 

Nesta dissertação, serão adotados como elementos do ambiente virtual de 

aprendizagem infantil o avatar; personalização do avatar; cenários; personalização dos 

cenários e bate-papo on-line. 

4.3 Fases de criação do ambiente virtual em 

duas dimensões 

As fases de desenvolvimento de um jogo digital adotada na construção do AVAI 

consistem de high concept, documento de game design, arte conceitual, model sheet, 

imagens de rascunho, desenvolvimento do código, desenvolvimento do áudio, imagens 

finais, animação, interface, protótipo, testes e finalização.  

4.3.1 High concept 

Para Paul Schuytema (2008) pode-se definir Hight Concept como: 

“O High concept é uma sentença simples - ou duas -  que descreve a essência de 

um game”. 

O autor também compara o High concept a uma semente que se desenvolve 

gerando o jogo. O High concept é a essência do jogo definida em uma quantidade reduzida 

de palavras. A partir disso, o jogo será desenvolvido. Após a definição do High concept não 

poderá ser modificado durante o desenvolvimento, pois isso alteraria o conceito básico do 

projeto.  



56 
 

Aprovado o high concept, pela equipe, o passo seguinte consiste da criação do 

documento de game design. 

4.3.2  Documento de Game design 

O documento de game design é o principal documento na criação e desenvolvimento 

do ambiente virtual, uma vez que ele determina a forma do jogo (ROUSE, 2005). Nesta 

etapa, detalha-se o mecanismo de funcionamento com todos os itens que devem estar 

presentes no ambiente. A referida etapa consiste de uma série de passos a serem seguidos. 

O ducumento gerado consiste no planejamento do que se deseja fazer (FEIL e 

SCATTERGOOD, 2005). 

O documento explica o funcionamento do ambiente virtual através de palavras, 

tabelas e diagramas, além de especificar botões, itens e toda mecânica para o seu 

funcionamento. O documento também contém a estória, características dos personagens e 

cenários. Normalmente, esse documento tem sido escrito em ambientes wikis por serem 

documentos freqüentemente modificados e acessados por toda a equipe envolvida 

(Schuytema, 2008). Vale ressaltar que este documento é alterado durante todo o projeto, só 

chegando na versão final com o término do desenvolvimento do referido projeto. 

A seguir, são relacionamos os principais pontos descritos no documento de game 

design. 

 Nome do Ambiente virtual 

O nome que será dado ao ambiente virtual criado deve despertar a curiosidade do 

usuário. 

 Descrição  

Neste tópico, é apresentada uma breve descrição do ambiente virtual que inclui 

objetivos, tema e mecânica de funcionamento. A descrição deve ser feita de forma que 

atraia novos jogadores como se fosse escrita para ser colocada na capa de um jogo.  

 Diferencial do mundo virtual 

O diferencial do jogo consiste de uma lista das características que o fazem  original, 

isto é, o que ele possui de diferença em relação aos outros jogos. 

 Gênero 

O gênero que caracteriza o ambiente virtual é o tipo de jogo no qual ele se enquadra. 
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 Número de jogadores 

Determinação de quantos jogadores utilizarão o ambiente virtual ao mesmo tempo. 

 Plataforma(s) 

Determinação de que dispositivo o ambiente virtual vai ser executado. 

 Objetivos do mundo virtual 

Lista do objetivo principal e especificos a serem atingidos com o ambiente virtual.  

 Ambiente virtual similar 

Nesta seção, são apresentados os jogos similares ao do projeto, ou seja, que 

ambientes virtuais similares existem no mercado.  

 Público alvo 

Neste tópico, é fixado o público alvo ao qual o jogo desenvolvido se destina. No 

projeto de um jogo deve ser observado se o público alvo é predominante de meninos, 

meninas ou ambos, uma vez que, dependendo do sexo, a noção de sucesso no jogo pode 

ser diferente. Para as meninas, o sucesso do jogo não envolve derrotar oponentes, já para 

os meninos a maioria dos jogos deve permitir derrotar outros oponentes (HEETER, et al., 

2009). O jogo deve ser projetado levando em conta essas informações. 

 Menus e telas 

Nessa seção, serão descritos todos os menus encontrados no mundo virtual além 

das telas de navegação. Podem ser encontradas telas de ajuda, recordes, entre outras. 

Serão descritos todos os componentes exibidos em cada tela do ambiente. Além disso, 

serão descritas todas as interações que o usuário pode realizar com a tela de opções. 

Também serão descritos os menus de opção que serão exibidos nas telas iniciais durante o 

jogo, como também as interações possíveis de serem realizadas no menu. 

 Mecânica do jogo (GamePlay) 

Nessa seção, é apresentada de forma sucinta (em tópicos) a mecânica de 

funcionamento ou gameplay do jogo.  Esse tópico é a parte mais relevante do documento. 

Nele são descritas as ações que darão vida ao jogo, tanto do jogador quanto do jogo. A 

mecânica do jogo é a construção de regras pré-determinadas para produzir um 

entretenimento agradável para o jogador (CONTRERAS, 2008). Encontra-se nessa seção 

uma lista de todas interações possíveis de serem realizadas pelo usuário 
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 Descrição do tema 

Faz-se aqui uma descrição sucinta do tema e um resumo da estória do jogo, 

considerando personagens e itens importantes, entre outros. 

De posse do documento de game design, passa-se às próximas etapas na criação 

do ambiente virtual. 

4.3.3  Arte conceitual 

Os artistas do projeto, a partir do documento de game design, irão desenhar a arte 

conceitual do ambiente virtual.  

A arte conceitual é formada por imagens criadas pelos ilustradores, contendo 

desenhos que servirão como referência para criação das imagens finais. Ela serve como 

guia para a equipe de produção para visualizar como será o cenário, personagens, cores 

predominantes, estilo das imagens, entre outras. As imagens criadas na arte conceitual vão 

definir a aparência visual do ambiente. Ela não é utilizada no jogo propriamente dito e sim 

na produção do jogo ajudando a criar as imagens finais, estas sim, utilizadas no jogo. Os 

ilustradores vão seguir o mesmo estilo e características presentes na arte conceitual no 

momento de criar as imagens finais para o ambiente.  

Segundo Thompson (2008), depois que as características dos personagens estão 

definidas no game design, o próximo passo de sua criação é a arte conceitual. Serão várias 

imagens com diversos estilos para que posteriormente a equipe de design defina qual se 

adéqua às necessidades. Os artistas utilizam várias imagens de referência para compor a 

arte conceitual de um personagem, com isso ele obtém informações de como ele se veste, 

acessórios, entre outras. 

Na criação da arte conceitual, deve haver uma preocupação com o tema do jogo. O 

tema cria uma harmonia nas imagens. Por exemplo, se em um cenário tiver o tema pirata, 

as imagens criadas terão relação com o mundo pirata; se o tema for corrida, então as 

imagens terão elementos que lembrem carros, pistas, mecânicas entre outros. Os 

ilustradores utilizam várias imagens de referência como fotos, desenhos de outros artistas, 

filmes, entre outras imagens para facilitar a construção das imagens da arte conceitual. 

4.3.4  Model sheet 

Conforme White (2006), na criação de qualquer personagem, independente da mídia, 

(quadrinhos, desenho animado, stop-motion, jogos, por exemplo) é necessário, a criação de 

“model sheet” ou ficha de personagem. O model sheet consiste de uma série de estudos 
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dos personagens. É um registro onde se coloca informações como proporção, reações e 

posições. O model sheet é composto de desenhos onde se tem o personagem desenhado 

em vários ângulos diferentes.  Além disso, se faz necessário um estudo de suas 

características físicas e psicológicas.  

Na animação, a composição dos personagens geralmente começa a partir de formas 

geométricas simples, facilitando a construção das expressões corporais na animação. Por 

outro lado, o model sheet serve como guia para construção do personagem, mostrando em 

vários ângulos detalhes das suas roupas e acessórios. Assim, garante-se que o ilustrador e 

animador sempre vão desenhar o mesmo personagem.  Cada personagem presente no jogo 

terá que possuir o seu próprio model sheet. Se não houver um model sheet, dificilmente 

uma equipe de animadores e desenhistas conseguirá manter a unidade e coerência do 

projeto. Na Figura 24, visualiza-se um exemplo do model sheet de um personagem. 

 

Figura 24 - Exemplo de model sheet de um personagem para um jogo 

4.3.5  Imagens de rascunho 

Com a arte conceitual e o model sheet prontos, está na hora de criar as imagens 

finais. A primeira etapa de criação da arte final são as imagens de rascunho, também 

conhecidos como imagens de “mockup”. As imagens de rascunho são imagens que 

possuem desenhos não finalizados, com a mesma resolução das imagens finais. Assim, é 

possível identificar erros de proporção e forma, e linguagem corporal do personagem, sendo 

possível resolver o problema antes de passar para a etapa seguinte.  

As imagens finais do ambiente virtual levam bastante tempo para serem criadas, 

assim como o código do ambiente virtual. Para se ganhar tempo, são criadas as imagens de 

rascunho para que os desenvolvedores não precisem esperar pelas imagens finais para 

começar a criar o código do ambiente (MORAIS e SILVA, 2009).  Quando as imagens finais 

estiverem prontas, elas substituirão as imagens de rascunho. Todas as imagens que estarão 

no ambiente virtual terão que passar pela etapa de rascunho, inclusive imagens para 
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cenários, objetos, menu, entre outras. A Figura 25 mostra um exemplo de imagens em 

rascunho. 

 

Figura 25 - Exemplo de um rascunho de um personagem andando 

4.3.6  Desenvolvimento do código 

Com as imagens de rascunho prontas, os desenvolvedores começam a projetar o 

código a partir dos requisitos presentes no documento de game design. São especificadas 

as classes, métodos e atributos utilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil, e 

são geradas as linhas de código para o primeiro protótipo. 

4.3.7  Desenvolvimento do áudio 

A partir do documento de game design o artista de som cria todos os sons 

necessários em cada interação e animação presente no jogo, além de criar a trilha sonora e 

as locuções dos personagens. Para tanto, utilizam software de criação e edição de áudio. 

Esse tipo de software é utilizado na criação da trilha sonora e efeitos sonoros, podendo 

utilizar sons gravados em estudio que serão editados pelo próprio software. Também pode 

ser utilizado um instrumento musical ligado ao computador onde é realizada a captura das 

notas musicais.  

4.3.8  Criação das imagens finais 

Assim que todas as imagens de rascunho estiverem prontas, são criadas as 

imagens finais. 

A arte final é composta pelas imagens que serão utilizadas dentro da versão final do 

ambiente. As imagens criadas devem conquistar o usuário atraindo e incentivando a utilizar 

o ambiente. Portanto, os desenhos devem ser belos e não devem possuir erros. Na criação 

das imagens de arte final, são utilizadas todas as imagens de rascunho. As imagens finais 

devem ser criadas seguindo o estilo, cores e proporção da arte conceitual. 

A primeira etapa será redesenhar as imagens de rascunho de forma minuciosa com 

linhas uniformes, tendo o cuidado com as proporções e perspectivas do desenho. Nessa 
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etapa, os traços dos desenhos estão finalizados só faltando pintá-los. Na Figura 26, 

visualiza-se um desenho finalizado, faltando apenas a pintura. 

 

Figura 26 – Desenho do personagem finalizado 

Tendo as imagens com as linhas finais do desenho prontas, são inseridas as cores, 

além de efeitos de luz e sombra. A Figura 27 mostra um personagem colorido. 

 

Figura 27 - Personagem colorido com efeitos de luz e sombra 

Outro detalhe importante na criação das imagens de personagens são os objetos 

que estão na frente do cenário, necessitando a utilização de áreas transparentes. 

Geralmente a área que envolve o desenho é transparente para ser possível visualizar os 

objetos que estão atraz do desenho. 

4.3.8.1  Animação 

Para criação das animações presentes no projeto do ambiente virtual é necessário 

que o animador tenha experiência nas técnicas de animação em 2D como: antecipação, 

exagero, timing, arcos de ação, além de outras técnicas que não são o foco dessa 

dissertação. Ver-se-á aqui as técnicas especificas para jogos ou ambientes virtuais em duas 

dimensões. 

Cada elemento animado poderá ter um conjunto de animações separadas de outros 

elementos do Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil. Com isso, será possível utilizar 

determinada animação em qualquer lugar do cenário. Cada item animado poderá conter 

várias sequências de animação, onde cada sequência contém uma animação completa para 

determinado movimento. Nessas sequências de animação também é possível executar uma 

outra sequência, criando uma animação mais elaborada. As sequências de movimento, 

como andar, devem ser criadas como ciclos ou loops para que se possa repetir sem que o 

usuário perceba, com isso poucos frames são utilizados para o personagem realizar uma 
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grande caminhada, por exemplo. O personagem controlado pelo usuário pode possuir varias 

sequências de animações, por exemplo: andar para cima, andar para baixo, andar para 

esquerda, andar para direita, pegar objetos, entre outras. Em alguns casos, na criação de 

uma animação para o mundo virtual não é necessário criar todos os frames da animação. 

Com poucas imagens é possível criar uma animação mais complexa, como mostra a Figura 

28. 

Com a imagem da  Figura 28 a qual possui apenas três posições do personagem 

andando para baixo, é possível criar uma sequência de animação completa dele andando. 

 

1 2 3 

Figura 28 - Imagem utilizada para gerar a animação de um personagem andando 

A imagem da Figura 28 será duplicada e espelhada horizontalmente no tempo de 

execução do ambiente virtual, gerando a imagem da Figura 29 que será guardada na 

memória. 

 

4 5 6 

Figura 29 - Imagem espelhada horizontalmente para compor os frames da animação do 

personagem andando 

Combinando a imagem original e a imagem espelhada que está na memória, é 

possível criar um ciclo completo do personagem andando perfeitamente para baixo, como 

mostra a Figura 30.  
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1 2 3 5 6 5 3 2 

Figura 30 - Imagem com todos os frames de animação de um personagem andando para baixo 

O aproveitamento dos frames espelhados deve ser decido pelo artista que está 

produzindo a animação, assim como a quantidade de frames para cada animação. 

As imagens finais e animações prontas são inseridas no protótipo, gerando uma 

nova versão que irá passar pela fase de testes. 

4.3.9  Interface 

Nessa etapa, são construídas as telas nas quais o usuário irá navegar utilizando os 

menus presentes na mesma. Essas telas serão acessadas na inicialização e durante a 

utilização do ambiente virtual. 

4.3.10 Criação do Protótipo 

No primeiro protótipo do mundo virtual, todas as principais funcionalidades devem 

estar funcionando. À medida que as imagens finais do jogo vão sendo concluídas, elas vão 

sendo incorporadas nas próximas versões do protótipo desenvolvido. Quando o protótipo 

estiver pronto, ele será testado. Com o resultado dos testes, serão criados outros protótipos 

até chegar na versão final.   

4.3.11 Testes 

A fase de testes é o processo de encontrar erros que podem ter ocorrido em 

qualquer fase do desenvolvimento (ROLLINGS e MORRIS, 2003). Com o primeiro protótipo 

pronto, ele passa pela fase de testes. São realizados testes de funcionalidade, usabilidade, 

jogabilidade e aceitação do usuário, entre outros. Os testes são avaliados e a partir deles 

são criados novos protótipos. Esse ciclo se repete até chegar a um protótipo onde não são 

encontrados problemas.  

4.3.12 Finalização 

Com um protótipo passando por todos os testes, obtém-se uma versão final do 

ambiente. Este ambiente estará sempre em manutenção, inserindo novas missões, cenários 

e níveis, além da inclusão de outras funcionalidades. 
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Considerando que o ambiente virtual de aprendizagem infantil será criado com base 

no desenvolvimenro de jogos, nesta dissertação foram adotados estas mesmas fases na 

criação do ambiente virtual de aprendizagem infantil. Resumidamente, foram descritas as 

principais etapas de criação de um mundo virtual em duas dimensões. A seguir, serão 

abordadas as comunidades virtuais presentes no ambiente. 

4.4 Comunidade virtual 

Comunidade virtual é um local onde pessoas podem se relacionar através de 

recursos de comunicação a distância, onde os indivíduos trocam informações de um 

assunto em comum através de sites ou ambientes virtuais (GONZÁLEZ e BLANCO, 2008).  

Os usuários se relacionam através de fóruns, mensagens e chat de texto e voz. 

Numa comunidade os indivíduos podem interagir de forma colaborativa, onde cada indivíduo 

pode colaborar com suas ideias criando um ambiente de discussão acessível para todos da 

comunidade.  

Nessas comunidades, são formados ambientes de aprendizagem, pois as 

informações dos participantes são divulgadas para a comunidade virtual à qual eles 

pertencem. Essas informações podem ser tanto para relatos pessoais dos integrantes 

quanto para perguntas e respostas dos próprios usuários.  

Outra característica importante é que os usuários não estão limitados ao território no 

qual se encontram. Eles podem interagir com outros usuários que estejam em qualquer 

lugar do mundo, desde que tenham acesso ao ambiente. Isso possibilita o conhecimento de 

outras culturas, possibilitando criar uma relação de amizade entre os integrantes mesmo 

sem eles se conhecerem pessoalmente. Além disso, as comunidades permitem que os 

usuários satisfaçam sua necessidade de interação e relacionamentos com outros indivíduos 

que podem ser escolhidos pelo usuário, não ficando mais limitado aos indivíduos do mesmo 

território do referido usuário. 

Numa comunidade virtual, os usuários também utilizam melhor o seu tempo, não 

sendo mais essencial estar em determinada hora para interagir com outros usuários, cada 

usuário interage com a comunidade no momento que achar mais propício. Isto pode ser 

feito, pois é possível deixar mensagens para os outros usuários que posteriormente podem 

ser lidas. O usuário tem vinte quatro horas e sete dias da semana para achar o melhor 

momento para interagir. Pode-se citar o Orkut e o Facebook como exemplos de 

comunidades virtuais (FRAGOSO, HENN e RECUERO, 2008).  
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4.5 Conclusão 

Neste capítulo, foram abordados conceitos fundamentais de ambientes virtuais, 

diferenciando ambientes bidimensionais de tridimensionais e ambientes imersivos dos não 

imersivos. Acredita-se que em alguns casos ambientes de duas dimensões bem 

desenvolvidos podem envolver mais o usuário do que ambientes em três dimensões 

propriamente ditos. 

Independente dos ambientes serem bidimensionais ou tridimensionais, eles devem 

conter alguns elementos que fazem com que o usuário seja fiel ao ambiente, podemos citar: 

a representação do usuário pelo avatar; exploração de cenários; a personalização do avatar 

e do cenário; e a interação através de bate-papo on-line. 

 O avatar, por exemplo, é a representação visual do usuário no ambiente e serve 

para que o usuário firme a sua personalidade no referido ambiente e se diferencie dos 

outros, além de ser o meio de interagir com outros usuários. Ao personalizar o avatar, o 

referido usuário se diferencia dos demais. 

Os cenários servem para definir o tipo de comunidade e interações para o usuário 

além de fornecer um local virtual para comunicação com os participantes, despertando a 

curiosidade para explorá-lo, entre outras características. A personalização do cenário 

também permite a reafirmação e privacidade, determinando quem entra ou não na casa, por 

exemplo. 

Além desses recursos, o bate-papo serve como o relacionamento social na 

comunidade, estabelecendo interações com outros usuários. 

Além desses elementos que devem estar presentes nos ambientes virtuais, foi 

proposta também a utilização de alguns elementos presentes nos jogos para serem 

implementados nos ambientes virtuais. Portanto, foram apresentadas neste capítulo as 

fases necessárias para a criação de ambiente virtual em duas dimensões, baseado em 

jogos, a saber: high concept, documento de game design, arte conceitual, model sheet, 

imagens de rascunho, desenvolvimento do código, desenvolvimento do áudio, criação das 

imagens finais, interface, criação do protótipo, testes e finalização. 
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5 Análise de Ambientes Virtuais 

No ambiente virtual, os usuários são representados por avatares que podem se 

locomover pelo ambiente e interagir com objetos como se fosse um jogo. É possível também 

se relacionar socialmente com outros avatares. Os usuários podem se comunicar utilizando 

bate-papo através do teclado ou da voz durante vinte e quatro horas e a qualquer momento 

o usuário pode acessar para interagir com outros usuários (CHERBAKOV, et al., 2009).  

Neste capítulo, será apresentada uma análise de alguns ambientes virtuais infantis 

disponíveis na Internet, a exemplo do Hotel Habbo, Club Penguin, Metaplace, Meez, 

Webkinz, Nicktropolis, Ourworld, Littlest Pet Shop Vips, Diney´s Toontown Online, Whyville, 

second Life Teen, Franktown rocks e Migux. 

5.1 Pesquisa realizada 

A pesquisa dos ambientes virtuais foi realizada no período de fevereiro de 2009 até 

junho de 2009. Para escolha dos ambientes virtuais analisados foi consultado o site Virtual 

Words Review (http://www.virtualworldsreview.com/info/categories.shtml) que recomendou 

os seguintes ambientes virtuais utilizados por crianças: Disney's Toontown, Mokitown, 

Virtual Magic Kingdom e Whyville. Desses ambientes, o Mokitown e o Virtual Magic Kingdom 

foram fechados e já não estavam mais disponíveis.  

Os ambientes virtuais escolhidos para análise foram aqueles que mais se 

aproximaram da faixa etária e características do público alvo desta dissertação. 

Pesquisando na Internet, foram encontrados os seguintes ambientes que foram analisados: 

Club Penguin, Metaplace, Meez, Webkinz, Nicktropolis, Ourworld, Littlest Pet Shop, 

Franktown rocks e Migux. Outros ambientes foram encontrados, porém já se encontravam 

fechados ou indisponíveis para uso, como: Coke Studios, The Sims Online, Sora City e 

There.  

Além desses ambientes listados, existem ainda outros ambientes que podem estar 

disponíveis para consulta. No site Seek ya virtual worlds (http://www.seek-ya.net/) são 

relacionados 35 ambientes virtuais diferentes. No site Virtual Worlds Review 

(http://www.virtualworldsreview.com/) são relacionados 30 ambientes virtuais diferentes. No 

site Virtual World Info (http://www.virtualworldinfo.com/) são relacionados quinze ambientes 

virtuais diferentes na Internet. No site 3D Virtual Worlds 

(http://arianeb.com/more3Dworlds.htm) são relacionados mais de 100 ambientes em três 
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dimensões diferentes. No site Jokaydia Virtual Worlds Wiki 

(http://wiki.jOKaydia.com/page/Vws_list) são relacionados 15 mundos virtuais em duas 

dimensões; 25 ambientes virtuais em três dimensões e quinze ambientes virtuais de 

aprendizagem; 33 ambientes virtuais para crianças e adolescentes e ainda 50 e um 

ambientes virtuais de outros tipos. Além destes citados, existe ainda uma grande quantidade 

de ambientes virtuais que tem surgido nos últimos anos (RODRIGUES, et al., 2008). 

A seguir, serão mostradas as principais características dos ambientes virtuais 

infantis: Habbo Hotel, Club Penguin, Metaplace, Meez, Webkinz, Nicktropolis, Ourworld, 

Littlest Pet Shop Vips, Diney´s Toontown Online, Whyville, Second Life Teen, Franktown 

rocks e Migux. Será informada a empresa responsável pelo ambiente, seus requisitos de 

software para o funcionamento e a faixa etária do público alvo, além das características e 

limitações de cada ambiente. 

5.2 Habbo Hotel 

Endereço: http://www.habbo.com.br/ 

Empresa responsável: Sulake Corporation Ltd. 

Requisito necessário: o Adobe Shokwave player (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED) 

Recomendando: A partir de 13 anos 

O Habbo Hotel é um ambiente virtual onde o participante brinca com jogos virtuais e 

interage com outros participantes. A Figura 31 mostra um cenário deste ambiente. 
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Figura 31 –Ambiente Hotel Habbo 

No Habbo Hotel, o participante é representado por um avatar em forma humana. 

Com ele, é possível explorar os ambientes, interagir e brincar com outros participantes. É 

possível escolher a roupa e a aparência do avatar, como também comprar roupas e 

acessórios. Vários itens são exclusivos ou são vendidos por apenas um determinado 

período, estimulando a coleção. Para entrar no ambiente, é preciso fazer um cadastro inicial 

e depois acessar através de login e senha.  

Existem dois tipos de moedas no Habbo Hotel: moedas e pixel. As moedas podem 

ser adquiridas comprando com dinheiro real. Os pixels vão sendo adquiridos, à medida que 

vão sendo feitas atividades dentro do ambiente. 

Dentro do ambiente, é possível andar pelos cenários, conversar via texto com outros 

participantes, realizar ações como dançar e acenar. Há vários jogos no ambiente, tanto para 

jogar sozinho como com outros participantes. O vencedor do jogo ganha pixels. 

As salas possuem limite de participantes, podendo haver lista de espera para entrar. 

Principais características: 

 Apresenta tratamento de colisão entre os participantes, uma vez que dois 

participantes não conseguem se posicionar no mesmo lugar ao mesmo instante; 

 Cenários visualmente limpos que permitem uma fácil localização dos 

participantes. Os cenários são criados para que os usuários possam se localizar 

facilmente no ambiente; 
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 Os usuários podem ser Guias Habbo que fornecem ajuda aos usuários iniciantes, 

informando como funciona e o que se pode fazer dentro do Habbo Hotel. Como 

recompensa, os guias ganham emblemas exclusivos;  

 É possível trabalhar no Habbo Hotel. Um garçom, por exemplo, recebe o salário 

denominado de pixels; 

 Emblemas e pixels são ganhos com atividades como checar lista de mensagens 

que podem ser acessadas por três dias seguidos. As recompensas, emblemas e 

pixels estimulam o participante a continuar utilizando o ambiente como se fosse 

um jogo; e 

 Menus organizados e intuitivos. 

Limitações: 

 Não há histórico das mensagens digitadas pelos usuários; e 

 É preciso baixar um plugin do Adobe Shockwave (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED) para utilizar o Habbo Hotel. 

5.3 Club Penguin 

Endereço: http://www.clubpenguin.com/pt/ 

Empresa responsável: Disney 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: para 6 a 14 anos 

O Club Penguin é um mundo virtual onde o participante brinca com jogos virtuais e 

interage com outros participantes. A Figura 32 mostra um cenário do ambiente. 
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Figura 32 – Ambiente club Penguin 

No Club Penguin, o participante é representado por um avatar em forma de pinguim. 

Com ele é possível explorar os ambientes, interagir e brincar com outros participantes. Para 

entrar no ambiente, é preciso fazer um cadastro inicial e depois acessar através de login e 

senha. É possível escolher a cor do pinguim, como também comprar roupas e acessórios 

para ele. 

Dentro do ambiente, é possível andar pelos cenários, conversar via texto com outros 

participantes, realizar ações como dançar, acenar, jogar bola de neve. Também se pode 

conversar com os participantes, criando frases através do menu, facilitando a conversa para 

crianças que têm dificuldade em digitar como também para conversar com participantes de 

outras línguas. Também é possível utilizar emoticons. Há vários jogos no ambiente, tanto 

para jogar sozinho como com outros participantes. O vencedor do jogo ganha moedas. 

No ambiente, há uma área de mensagens e novidades. No menu há um mapa onde 

se encontram todos os ambientes disponíveis. 

Também é possível ter seu próprio iglu, podendo comprar objetos para decorá-lo, 

porém só é possível comprar itens fazendo assinatura e pagando um valor em reais por um 

período de tempo. 

Principais características: 

 Possibilidade de conversar com outros participantes de línguas diferentes através 

de frases montadas através do menu; e 

 Vários jogos disponíveis para jogar sozinho ou com outros participantes. 
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Limitações: 

 Não há tratamento de colisão entre os participantes, causando áreas onde todos 

se amontoam no mesmo lugar, não sendo possível reconhecer os participantes; 

 Se dois participantes conversarem muito próximos um do outro, seu texto acaba 

encobrindo um do outro; 

 Só é mostrada apenas a última frase digitada, sendo automaticamente apagada 

assim que é digitada uma nova; e 

 O histórico de mensagens da sala atual não possui barra de rolagens, só sendo 

possível visualizar as quatro últimas digitadas. 

5.4 Metaplace 

Endereço: http://www.metaplace.com 

Empresa responsável: Metaplace, Inc. 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: a partir de 13 anos 

Um mundo virtual onde o participante brinca com jogos virtuais e interage com outros 

participantes. A Figura 33 mostra o cenário do mundo. 

 

Figura 33 –Ambiente Metaplace 
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Após realizar um breve cadastro, o usuário pode acessar o ambiente. O usuário pode 

se movimentar com o seu avatar em todas as direções pelos ambientes e conversar com os 

outros usuários. É possível definir as características do seu avatar juntamente com suas 

roupas além de construir sua própria casa. Existe uma variedade de roupas e itens para 

casa para comprar através da moeda do ambiente. Pagando pela conta VIP, o usuário tem 

acesso a itens exclusivos no ambiente. 

Principais características: 

 Na primeira vez que se entra no ambiente, é iniciado um tutorial para ensinar os 

comandos básicos; 

 É possível criar sua casa e a área ao redor com grande variedade de objetos 

para decorar sem custo algum; 

 Os ambientes são grandes; e 

 No site há tutoriais para criar objetos no 3DS Max (AUTODESK, 2010), pelo 

usuário, para ser utilizado no ambiente. 

Limitações: 

 Não há versão em português; 

 Menus que não apresentam uma sequência lógica na sua organização, 

permitindo uma sobreposição não intuitiva de telas; 

 Personalização lenta, não sendo possível ver mais de uma opção de uma vez; 

 Sistema muito lento onde o usuário fica sem saber por que o seu personagem 

não se locomove e o cenário demora muito para carregar; 

 Não existe tratamento de colisão com os objetos, apenas com as paredes; e 

 Nos mapas grandes não há um mapa menor para permitir o usuário se localizar. 

5.5 Meez 

Endereço: http://www.meez.com 

Empresa responsável: Donnerwood Media 

Requisito necessário: Adobe Flash Player 10 

Recomendado: a partir de 13 anos 
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O Meez é um ambiente onde é possível criar o avatar, configurando a sua aparência 

e suas roupas. A Figura 34 mostra o cenário deste ambiente. 

 

Figura 34 –Ambiente Meez 

Com o avatar é possível caminhar, sentar e conversar com outros usuários no 

ambiente, além de exibir animações de seu personagem. Com o avatar criado, é possível 

utilizá-lo em outros lugares como: programas de mensagens instantâneas, páginas da web, 

blogs, comunidades online, fórum, email, entre outros. No ambiente existe o serviço Meez 

Vip onde o usuário tem acesso a animações, acessórios e outros itens para o seu avatar. 

Para ser Meez Vip é necessário pagar uma taxa através de cartão de crédito. Para criar um 

ambiente para o avatar é necessário possuir moedas para poder comprar os móveis e 

elementos de decoração. 

Uma diferença desse ambiente é a possibilidade de integrar com a plataforma 

moodle (Java) (Windows, Mac e Linux) (DONNERWOOD MEDIA, 2010), podendo inserir 

vídeos no formato Adobe Flashplayer (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 2010). 

Principais características: 

 Existem muitas opções para personalizar o personagem, incluindo detalhes no 

rosto; 

 Ha várias animações para o avatar que podem ser compradas; 

 As animações seguem o estilo dos desenhos animados, se tornando atrativas 

para as crianças; e 
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 O avatar criado pode ser utilizado em outros programas. 

Limitações: 

 Não há versão em português; 

 O menu para personalizar o avatar é muito lento; e 

 Os ambientes são pequenos para a exploração. 

5.6 Webkinz 

Endereço: http://www.webkinz.com/br_pr/ 

Empresa responsável: WEBKINZ 

Requisito necessário: Adobe Flash player (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 

2010) 

Recomendado: 6 a 13 anos ou mais 

O Webkinz é um ambiente virtual onde o participante escolhe um animal de 

estimação e tem que cuidar dele alimentando, brincando e interagindo com outros 

participantes. A Figura 35 mostra o cenário do ambiente. 

 

Figura 35 – Ambiente Webkinz 

Só é possível acessar o ambiente com um código de acesso disponível quando se 

compra um animal de pelúcia da Webkinz. O código de acesso fica acessível durante um 

ano.  
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Não foi possível realizar uma análise aprofundada deste ambiente, uma vez que, 

para entrar como usuário no ambiente, é necessário comprar um animal de pelúcia da 

Webkinz. Esta não vende seus produtos no Brasil até o presente momento. 

Principais características: 

 Os desenhos e as cores do ambiente são adequados ao público infantil. 

Limitações: 

 Só é possível acessar o ambiente comprando um animal de pelúcia da Webkinz; 

e 

 Não há revendedores do Webkinz no Brasil. 

5.7 Nicktropolis 

Endereço: www.nick.com 

Empresa responsável: Viacom International Inc. 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: não foi informada a faixa etária adequada, apenas que é 

recomendado para crianças. 

Neste ambiente, é possível criar o próprio avatar escolhendo suas características 

físicas, suas roupas e acessórios. A Figura 36 mostra o cenário deste ambiente. 

 

Figura 36 – Ambiente Nicktropolis 
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A maioria dos ambientes são interativos e os objetos ficam animados quando 

ativados. O ambiente possui também jogos para os usuários. Ainda é possível ter o seu 

próprio quarto para decorá-lo. É possível trabalhar no ambiente e ter sua própria carreira, 

ganhando moedas possibilitam comprar itens para o seu avatar. 

Pode-se conversar com os outros participantes através do chat. Nesses há uma 

opção onde só é possível escrever apenas as palavras cadastradas no sistema, evitando 

palavras obscenas e violentas. 

Principais característica: 

 Nos jogos e nos ambientes são utilizados personagens conhecidos das crianças 

como Transformers e Harry Potter, entre outros. 

Limitações: 

 Menus pouco intuitivos; 

 O avatar só anda nas diagonais, não sendo possível andar na horizontal e 

vertical; 

 Os ambientes são pequenos; 

 O avatar não possui outras animações além de andar; e 

 Não há versão em português. 

5.8 Ourworld 

Endereço: http://www.ourworld.com 

Empresa responsável: FlowPlay, Inc. 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: A partir de 13 anos 

Ourworld é um ambiente para conhecer novos amigos, jogar, definir a aparência do 

avatar. A Figura 37 mostra o cenário deste ambiente. 
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Figura 37 – Ambiente Ourworld 

Durante o jogo se vai ganhando energia que será utilizada para aumentar o nível do 

próprio avatar desbloqueando cenários e acessórios. O ambiente pode ser utilizado para 

usuários de todas as idades com foco nos adolescentes. O ambiente possui opção de 

restrição no chat para menores de 13 anos, assim só e possível utilizar as palavras da lista 

do ambiente. Na maioria dos ambientes há jogos para os usuários. No ambiente há uma 

loteria onde se pode ganhar moedas, movimentos e acessórios para o próprio avatar. 

Através do cartão de crédito é possível comprar moedas ou ser assinante, ganhando uma 

quantidade de moedas mensalmente. 

É possível modificar a aparência do avatar e suas características como o formato do 

rosto, olhos, boca, nariz, sobrancelha, cor da pele, entre outros. Entretanto, para escolher o 

corte de cabelo, é necessário pagar com o dinheiro do ambiente. O avatar pode andar em 

todas as direções, mas os cenários foram feitos com um formato horizontal só sendo 

possível explorá-lo na horizontal, não tendo cenário para cima e para baixo. Dependendo do 

nível que o avatar tenha, ele terá acesso a outros ambientes e acessórios. 

Principais características: 

 Sala de cinema onde se passa vídeos à escolha do usuário; 

 Cenários visualmente equilibrados, de fácil localização; 

 O personagem olha sempre para a seta do mouse; e 

 Mesmo nos jogos e no cinema é possível conversar com os usuários presentes 

na sala. 
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Limitações: 

 Não há sistema de ajuda em português; 

 Várias partes do site estão em inglês; 

 Cenários pequenos; e 

 Não há tratamento de colisão entre os personagens. 

5.9 Littlest Pet Shop Vips 

Endereço: http://www.hasbro.com/littlestpetshop/pt_PT/ 

Empresa responsável: Hasbro 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: crianças do sexo feminino 

Para conhecer o ambiente, pode-se pegar emprestado um animal virtual, porém o 

usuário terá acesso limitado a alguns cenários. Para se ter acesso a todo o ambiente e à 

maioria dos jogos, é preciso comprar um animal de verdade nas lojas Littlest Pet Shop onde 

será dado um código liberando o acesso a todos os cenários durante um ano. Na Figura 38 

pode ser visualizado o cenário desse ambiente. 
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Figura 38 – Ambiente Littlest PetShop 

O animal escolhido pode andar em todas as direções e é possível decorar uma casa 

para ele. Os animais têm que ser alimentados freqüentemente. Também é possível colocar 

acessórios no animal. 

Principais características: 

 Os desenhos e as cores do ambiente são adequados ao público infantil; e 

 A interface é simples e intuitiva. 

Limitações: 

 Não é possível se comunicar com os outros usuários através de bate-papo; e 

 Os ambientes são pequenos e constantemente aparece a tela carregando. 

5.10 Disney’s Toontown Online 

Endereço: http://toontown.terra.com.br/ 

Empresa responsável: Disney 
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Requisito necessário: Instalar o software disponível no site 

Recomendando: a partir de7 anos 

Neste ambiente, foi criada uma história onde o avatar tem que enfrentar os Cogs, 

personagens que invadiram a cidade. Na Figura 39, pode ser visualizado o cenário desse 

ambiente. 

 

Figura 39 – Ambiente Disney´s Toontown Online 

Os Cogs são mal humorados e seu objetivo é deixar a cidade mais divertida. Para 

enfrentar os Cogs é necessário jogar tortas e esguicho d’água entre outras armas. O avatar 

do usuário tem aparência de animais no estilo desenho animado. Quando o avatar 

completar algumas atividades, outras são liberadas. É possível decorar a própria casa. 

No ambiente, é possível ter o seu próprio animal de estimação, além de disputar 

corridas de kart. Em alguns combates é necessário fazer parcerias com os amigos para 

derrotar os robôs. Para ter acesso a todo ambiente, é necessário pagar uma conta 

periodicamente. 

O avatar pode se locomover em todas direções, incluindo nadar nos lagos e realizar 

varias animações disponíveis no menu.  Na tela do usuário, é possível localizar o local onde 

estão os outros usuários. 

O ambiente é bem interativo e é possível nadar nos lagos, pescar, entre outros. O 

avatar possui uma casa já decorada com possibilidade de comprar novos itens. 
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Principais características: 

 No ambiente aparecem personagens da Disney como o Mickey e o Pateta 

(DISNEY, 2010); 

 O objetivo é derrotar os Cogs; 

 Ha diferentes ângulos de visão do ambiente; 

 Os desenhos e as cores do ambiente são adequados ao público infantil; e 

 Os ambientes são grandes com vários locais para explorar. 

Limitações: 

 É necessário realizar o download  do ambiente para utilizá-lo; 

 É necessário fazer a instalação online; e 

 A conexão com o servidor é interrompida constantemente, obrigando o usuário a 

recomeçar o jogo. 

5.11 Whyville 

Endereço: http://b.whyville.net 

Empresa responsável: Numedeon, Inc 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: A partir de 13 anos 

Whyville é o ambiente, graficamente, mais simples dos analisados. Nele não é 

possível criar o avatar de corpo inteiro, apenas do busto para cima. Com isso, o usuário 

visualiza apenas a cabeça, os ombros e um pedaço do tórax do avatar. Na Figura 40, pode 

ser visualizado o cenário do ambiente. 
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Figura 40 - Ambiente do Whyville 

Existem vários cenários para explorar além de jogos. O avatar criado pode flutuar 

pelo cenário e conversar com outros participantes. 

Principais características: 

 Possui vários cenários para serem explorados; e 

 O usuário pode criar conteúdos para o ambiente como desenhar o seu próprio 

avatar ou para outros usuários. 

Limitações: 

 O personagem só é mostrado do busto para cima; 

 Não há tratamento de colisão; 

 Não há versão em português; e 

 O avatar desaparece algumas vezes. 

5.12 Second Life Teen 

Endereço: http://teen.secondlife.com/ 

Empresa responsável: Linden Lab 

Requisito necessário: Instalar o software disponível no site 
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Recomendado: 13 a 17 anos 

É um ambiente em 3D onde os adolescentes podem se encontrar e conversar 

através de seus avatares, inclusive personalização da forma que ele achar melhor. Na 

Figura 41 pode ser visualizado um cenário do ambiente. 

 

Figura 41 – Imagem  do ambiente do Second Life Teen 

O usuário está livre para jogar, passear e criar o seu próprio ambiente. O ambiente é 

pago, mas pode ser utilizado num período de sete dias de forma gratuita. 

Possui ferramentas para criar objetos em 3D como veículos, edifícios e qualquer 

coisa que o usuário imaginar. No Second Life Teen pode-se montar o próprio negócio com 

possibilidade de venda ou compra dentro do ambiente. 

É possível comprar uma área podendo criá-la da forma que o usuário desejar, onde 

quanto maior a área mais alto é o valor de venda. 

Principais características: 

 Criação de objetos 3D dentro do próprio ambiente; 

 O avatar pode voar pelo ambiente; 

 Possibilidade de montar um negócio dentro do ambiente; 

 Ambiente em três dimensões; 

 Bate-papo via áudio; 

 Guarda a ultima localização do usuário, não sendo necessário recomeçar; e 
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 É possível fazer a mudança do tempo no ambiente. Pode ser utilizado dia, noite, 

amanhecer e por do sol, a critério do usuário. 

Limitações: 

 É necessário realizar o download  do ambiente para utilizá-lo; 

 Em algumas ocasiões o avatar desliza e não anda no ambiente;  

 Algumas vezes o tratamento de colisão não funciona e o avatar atravessa objetos 

ou afunda no chão; e 

 O ambiente exige uma placa de vídeo adequada para visualizar os gráficos 

corretamente. 

5.13 Franktown rocks 

Endereço: http://www.franktownrocks.com/ 

Empresa responsável: Brainwave Studios 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: 6 a 12 anos 

O FrankTown é um mundo virtual onde o participante brinca com jogos virtuais e 

interage com outros participantes. Na Figura 42 pode ser visualizado um cenário do 

ambiente. 
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Figura 42 - ambiente virtual Franktown 

No FrankTown o participante é reapresentado por um avatar em forma de animais. 

Com ele é possível explorar os ambientes, interagir e brincar com outros participantes. Para 

entrar no ambiente, necessita-se fazer um cadastro inicial e depois acessar através de login 

e senha. É possível escolher a cor do personagem, como também comprar roupas e 

acessórios para ele. 

Dentro do ambiente, é possível andar pelos cenários e conversar via texto com 

outros participantes.No ambiente há uma área de mensagens e novidades. No menu há um 

mapa onde se encontra todos os ambientes disponíveis. Também é possível ter sua própria 

casa, podendo comprar objetos para decorá-la. 

Principais características: 

 Variedade de músicas atuais e populares para tocar no ambiente; 

 Conversar através de frases prontas; 

 Menu para reportar problemas; e 

 Opção para votar as melhores músicas. 

Limitações: 

 Não existe colisão com os objetos e o avatar passa por cima dos objetos; e 

 O ambiente mostra que tem opção para língua portuguesa, mas continua usando 

inglês. 
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5.14 Migux 

Endereço: www.migux.com 

Empresa responsável: Brancaleone Comunicação e Teconlogia 

Requisito necessário: Adobe Flash player 10 (ADOBE SYSTEMS 

INCORPORATED, 2010) 

Recomendado: 6 a 15 anos  

Migux é um ambiente virtual com um cenário inspirado no fundo do mar, no qual os 

avatares são seres aquáticos. Na Figura 43 pode ser visualizado o cenário do ambiente. 

 

Figura 43 - Tela principal do ambiente Migux 

O Migux possui vários cenários onde é possível comprar produtos para sua casa 

virtual através da sua moeda que são gotas ou conchas, É possível comprar gotas através 

de cartão de crédito e as conchas ganham-se jogando os jogos disponíveis no ambiente. No 

Migux também é possível conversar com outros usuários, fazer amigos virtuais e andar com 

o avatar para explorar o cenário. No menu, é possível ver o mapa do cenários, amigos 

virtuais e ir para a própria casa. No cenário é possível recolher o lixo e jogá-lo na lixeira 

reciclável. 

Principais características: 

 Filtros de palavras inadequadas; e 
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 Cenário temático, possuindo imagens coerentes com o tema geral do ambiente 

virtual. 

Limitação: 

 Em algumas ocasiões o avatar fica preso quando está andando. É necessário o 

usuário clicar com o mouse outros pontos para contornar os obstáculos. 

5.15 Conclusão  

Neste capítulo, foi feita a análise de treze ambientes virtuais infantis, a saber: Hotel 

Habbo, Club Penguin, Metaplace, Meez, Webkinz, Nicktropolis, Ourworls, Littlest Pet Shop 

Vips, Disney´s Toontown Online, Whyville, Second Life Teen, Franktown Rocks e Migux. 

Foram listadas suas principais características e as limitações de cada ambiente. A análise 

foi baseada em aspectos que motivam a interação do usuário com o jogo listados no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Elementos de atração e motivação 

Código Elementos de atração e motivação 

01 Personalização do Avatar 

02 Comunicação com outros usuários 

03 Necessidade da adoção de residência para o avatar no ambiente 

04 Personalização da residência 

05 Ambiente disponível na língua portuguesa 

06 Utilização direta do browser, sem a necessidade de instalar o ambiente 

07 Facilidade de navegação do avatar pelo ambiente 

08 Desempenho (rápido tempo de resposta) 

09 Possuir jogos no ambiente 

10 Possibilidade de trocar objetos entre usuários 

11 Uso de cores primárias no ambiente 

12 Disponibilidade de vários ambientes a serem explorados 

13 Integração do avatar no próprio cenário 

No Quadro 2 podem ser visualizadas quais características estão presentes em cada 

ambiente pesquisado. 
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Quadro 2 – Elementos de atração e motivação disponíveis nos ambientes 

Ambiente Elementos de atração e motivação disponíveis nos ambientes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Hotel Habbo x x x x x x x x x x x x x 

Club Penguin x x x x x x - x x x x x x 

Metaplace x x x x - x x - x - - x x 

Meez x x x x - x x - - - x x x 

Webkinz x x x x - x x x x x x x x 

Nicktropolis x x x X - x - x x - x x X 

Ourworls X X - - - x x x x - - x X 

Littlest Pet Shop 
Vips 

- - X x - x x - - - x - X 

Disney´s 
Toontown Online 

X X X x - - x - x - x x X 

Whyville X X - - - x x x x - x x - 

Second Life Teen X X X x x - x - x x - x X 

Franktown Rocks X X X x - x x x x - x x - 

Migux x x x x x x - x x - - x x 
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6 Pesquisa com usuário 

Neste capítulo, é apresentada a pesquisa feita com usuários que correspondem ao 

público alvo do ambiente. O intuito da pesquisa foi identificar elementos que devem estar 

presentes nos ambientes virtuais. 

6.1 Tema e Objetivo 

No Capítulo 5, foram analisados treze ambientes virtuais e apenas os ambientes 

virtuais Club Penguim e Migux são em língua portuguesa e adequados à idade do público 

alvo foco desta dissertação. Portanto, decidiu-se nessa pesquisa utilizá-los para teste com 

os usuários aqui estudados, visando descobrir características que atraíssem e motivassem o 

interesse dos usuários, bem como, as limitações destes ambientes.  

Acredita-se que um ambiente virtual, construído com base no desenvolvimento de 

jogos digitais, os quais têm como princípio o entretenimento, o uso com fins educacionais, 

possa proporcionar vantagens e benefícios a esse público, sem preocupação de pais e 

educadores com o conteúdo ser ou não apropriado.   

Pesquisas indicam que os jogos melhoram o aprendizado, desempenho e motivação  

(WILSON, et al., 2009). No capítulo 5, foram descritos diversos ambientes virtuais onde o 

participante brinca com jogos digitais, interage com outros participantes, possui um avatar 

que pode ser personalizado e permite praticar diversas ações, como andar, dançar e jogar, 

entre outras. A partir da análise dos ambientes realizada no capítulo 5, identificaram-se as 

principais características que os ambientes virtuais devem apresentar para atrair e motivar o 

usuário na permanência do uso como mostrado no Quadro 1. 

Por outro lado, os jogos digitais apresentam alguns elementos que, ao serem 

implementados, captam a atenção dos usuários, a exemplo da curva de dificuldade, níveis 

ou fases, jogabilidade, objetivos e pontuação. 

Portanto, o estudo exploratório levantado neste trabalho é que a junção das 

características presentes nos jogos digitais e ambientes virtuais permite o desenvolvimento 

de um ambiente virtual de aprendizagem infantil que possibilite uma frequência de acesso 

deste público infantil, na faixa de sete a doze anos, bem como a motivação para que os 

mesmos utilizem este ambiente para entretenimento com conteúdos educacionais. 
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6.2 Metodologia 

Adotou-se nesta dissertação a pesquisa qualitativa e a quantitativa (NEVES, 1996) 

adequando-se a algumas técnicas de pesquisa empírica com crianças (SARAMAGO, 2001).  

A primeira etapa da pesquisa foi realizada nas dependências da sala de informática 

da Escola Geração Futuro, em Recife, Pernambuco. Esta sala já era conhecida dos 

estudantes. Essa etapa foi aplicada nos dias 8 e 16 de abril de 2010 às 16h. A pesquisa foi 

realizada durante quarenta minutos, tempo disponibilizado pela escola. Este tempo foi 

distribuído em duas partes. Nos primeiros vinte e cinco minutos, os estudantes se dedicaram 

a utilizar o ambiente e os quinze minutos finais foram utilizados para responder as 

perguntas. Estas eram feitas oralmente pelo entrevistador que anotava as respostas. O 

entrevistador, com a ajuda de um auxiliar, acompanhou a utilização do ambiente pelos 

alunos e fez diversas observações durante o seu uso por eles. O objetivo nesta primeira 

etapa da pesquisa foi testar o questionário do Quadro 3 para verificar se as perguntas 

elaboradas estavam claras para os estudantes e identificar algum problema no momento da 

realização da referida pesquisa. 

Na segunda etapa da pesquisa, as perguntas foram remodeladas visando abordar 

alguns aspectos que não foram contemplados no questionário. Nesta etapa, a pesquisa foi 

realizada na casa do próprio estudante que possui acesso à Internet, no mês de junho de 

2010. 

6.3 Sujeitos 

Na primeira etapa da pesquisa, o estudo foi composto por oito estudantes da 1ª 

série, de ambos os sexos, com idade de sete anos. O Gráfico 1 mostra que a maior parte 

dos usuários são de meninos, 62%. 
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Gráfico 1 - Porcentagem de estudantes do mesmo sexo 

A segunda etapa da pesquisa do estudo, foi composta de vinte estudantes, de 

ambos os sexos, sendo a maior parte meninos com 60% como mostrado no Gráfico 2 com 

idade variando de sete a doze anos. 

  

Gráfico 2 - Porcentagem de estudantes do mesmo gênero 

O Gráfico 3, mostra que a maior parte dos usuários pesquisados são da 7ª série com 

48%, em seguida os alunos da 1ª série com 24%. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de estudantes na série colegial 

O Gráfico 4, mostra que a maioria dos usuários possuem 9 anos com 34%, em 

seguida 8 anos com 22%. 

  

Gráfico 4 - Porcentagem de estudantes em determinada faixa etária 

6.4 Instrumento 

 

O instrumento foi elaborado contendo questões fechadas, abertas e gravuras 

ilustrativas, as quais visavam relembrar os ambientes utilizados, tanto na primeira quanto na 

segunda parte da pesquisa. 

Inicialmente, foram estabelecidos alguns critérios para a escolha dos ambientes a 

serem analisados, a saber:  
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 O ambiente a ser testado deve possuir faixa etária adequada ao público alvo; 

 Os usuários que estiverem on-line têm a possibilidade de interagir um com o outro; 

 O ambiente testado deve ser gratuito; 

 O ambiente deve ser propício para ambos os sexos; e 

 As informações disponíveis no ambiente devem estar em português. 

De posse desses critérios, partiu-se para analisar diversos ambientes e escolher qual 

deles os atendiam.  

A etapa seguinte foi elaborar o questionário para aplicar aos estudantes nos dois 

ambientes, visando testar a eficácia das perguntas criadas, além de identificar possíveis 

problemas na hora da realização da pesquisa.  

O Quadro 3 mostra o questionário que foi elaborado para ser aplicado na primeira 

etapa da pesquisa. Cada pergunta elaborada teve um objetivo específico para análise dos 

ambientes. 

Quadro 3 – Questionário da primeira etapa da pesquisa 

Perguntas Realizadas  

 

Observação sobre a pergunta 

1.  É fácil andar com o personagem no jogo? A intenção dessa pergunta foi descobrir 
problemas na movimentação do avatar 
controlado pelo usuário. 

2. O que tem neste jogo? Nessa pergunta o objetivo foi identificar o 
que foi percebido pelo usuário no 
ambiente, quais cenários e objetos foram 
lembrados. 

3. O que você pode fazer no jogo? 

 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais as interações que o usuário 
encontrou no ambiente. 

4. O que é divertido no jogo?  

 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais são as atividades que mais atraem 
o usuário. 

5. O que é chato no jogo? 

 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais são as atividades que chamaram a 
atenção do usuário, porém não foram 
bem aceitas. 

6. Você gostou dos personagens? Por quê? Descobrir se o usuário tem preferência 
por algum tipo de avatar 

7. Você gostou do cenário? Por quê? 

 

Descobrir se o desenho e as cores do 
cenário chamaram a atenção do usuário. 
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Quadro 4 – Continuação do questionário  

Perguntas Realizadas  

 

Observação sobre a pergunta 

8. Você gostou das brincadeiras que tem no jogo? 
Quais? 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais jogos o usuário descobriu no 
ambiente. 

9. Você sugere algum cenário? 

 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais as preferências do usuário sobre os 
temas de cenários. 

10. Você gostou das cores dos desenhos? 

 

Nessa pergunta a intenção foi descobrir 
quais as preferencias do usuário sobre os 
cores e desenhos do cenário. 

11. Você já jogou algum jogo parecido? Qual? Identificar os ambientes populares já 
conhecidos pelos usuários. 

Com a observação dos ambientes realizada na primeira etapa e conhecimento dos 

elementos presentes nos mesmos, partiu-se para se fazer as devidas modificações nas 

perguntas do questionário para se obter mais informações dos usuários, uma vez que o 

objetivo é o fato de que os ambientes virtuais devem possuir diversas características além 

de alguns elementos presentes nos jogos como a curva de dificuldade, níveis ou fases, 

jogabilidade, objetivos e pontuação. A junção destes dois aspectos explorados nos 

ambientes virtuais levam à possibilidade de motivar e fidelizar os usuários ao ambiente. 

O questionário modificado é composto de vinte e cinco questões, disponíveis no 

Apêndice desta dissertação. No Quadro 5, 6 e 7 é mostrado o questionário síntese aplicado 

aos estudantes. 

Quadro 5 – Questionário da segunda etapa da pesquisa 

Perguntas Realizadas no Club 
Penguin 

Perguntas Realizadas no 
Mingux 

Observação sobre a pergunta 

O que você gostou no site? Descobrir pontos positivos 

O que você não gostou no site? Descobrir pontos negativos  

Você achou fácil (  ), normal (  ) ou  difícil (  ) andar com o 
bonequinho pelo cenário? 

Identificar problemas com a 
interação com o ambiente 

O que você achou do seu 
Pinguim? feio (  ), bonito (  ), 
chato (  ), engraçado (  ), normal 
(  ), preferia ser outro bicho (  ) 

O que você achou do seu 
bonequinho? feio ( ), bonito ( ), 
chato ( ), engraçado ( ), normal 
( ), preferia ser outro bicho ( ) 

Estilo de desenho está 
apropriado para o público alvo 

Você Jogou bola de neve em 
outros usuários? sim (  ), não (  
), não sabia que existia  (  )  

Você Jogou a bigorna nos 
outros usuários? sim (  ), não (  
), não sabia que existia  (  )  
Queria jogar mais vezes a 
bigorna (  ) 

Se as interações utilizadas 
estão adequadas para os 
usuários. No Mingux só é 
possivel jogar a bigorna apenas 
uma vez por conexão do 
usuário. 
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Quadro 6 – Continuação do questionário 

Perguntas Realizadas no 
Club Penguin 

Perguntas Realizadas no 
Mingux 

Observação sobre a 
pergunta 

Você fez o pinguim dançar ou 
acenar? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

Você clicou no seu bonequinho 
fazendo ele falar? sim (  ), não 
(  ), não sabia que existia  (  ) 

As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

 Você utilizou esse menu 
quando selecionou outro 
usuário? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

 Você recolheu garrafas pelo 
cenário? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

 Você descarregou o seu lixo 
reciclável? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

Você utilizou os Emoticons 
(carinhas felizes)? sim (  ), não 
(  ), não sabia que existia  (  ) 

 As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

Você quis mudar a aparência 
do seu iglu? sim (  ), não (  ), 
não sabia que existia  (  ) 

Você quis mudar a aparência 
da sua casa? sim (  ), não (  ), 
não sabia que existia  (  ) 

As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

Você quis mudar a aparência 
do seu pinguim? sim (  ), não (  
), não sabia que existia  (  ) 

Você quis mudar a aparência 
do seu bonequinho? sim (  ), 
não (  ), não sabia que existia  (  
) 

Estilo de desenho está 
apropriado para o público 
alvo 

 Você colocou um chapéu no 
seu bonequinho? sim (  ), não (  
), não sabia que existia  (  ) 

Estilo de desenho está 
apropriado para o público 
alvo 

Você utilizou frases prontas 
para se comunicar com outros 
usuários? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

 As interações utilizadas 
estão coerentes com o 
público alvo 

Você utilizou o mapa? sim (  ), não (  ), não sabia que existia  (  ) Descobrir se o mapa é um 
recurso utilizado pelos 
usuários 

Você viu as mensagens? sim (  ), não (  ), não sabia que existia  (  
) 

Descobrir se as 
mensagens são um 
recurso utilizado pelos 
usuários 

  



96 
 

Quadro 7 – Continuação do questionário 

Perguntas Realizadas no 
Club Penguin 

Perguntas Realizadas no 
Mingux 

Observação sobre a 
pergunta 

 Você utilizou o mural de 
Recados? sim (  ), não (  ), não 
sabia que existia  (  ) 

Descobrir se o mural de 
recados é um recurso 
utilizado pelos usuários 

Você viu o jornal? sim (  ), não 
(  ), não sabia que existia  (  ) 

 Descobrir se o jornal é um 
recurso utilizado pelos 
usuários 

Quais desses jogos, você 
jogou? 

Bóia Cross, Desviar dos 
obstáculos na bóia puxada pela 
lancha  (  ) 

Pegando Onda , deixar o 
pinguim na onda (  ) 

Morro abaixo, Corrida entre 
vários usuários em cima da 
boia (  ) 

Surfe na caçamba, desviar de 
obstáculos utilizando a 
caçamba da mina (  ) 

Pizzatron 3000, Montar a pizza 
corretamente (  ) 

Quais desses jogos, você 
jogou? Entregar pedidos ao 
cliente  (  ), Cata Lixo (  ) 

 

Quais jogos estavam 
visíveis e despertaram o 
interesse do usuário 

Qual você mais gostou? 
Boiacross (  ), Pegando Onda (  
), Morro abaixo (  ), Surfe na 
caçamba (  ) e Pizzatron 3000 (  
) 

Qual você mais gostou? 
Entrega de Pedidos (  ), Cata 
Lixo (  ) 

 

Quais jogos agradaram ao 
usuário 

Qual desses cenários você 
visitou? 1.Farol (  ), 2.Estádio (  
), 3.Ancoradouro (  ), 4.Prainha 
(  ), 5.Forte Nevado (  ),  

6.Estação de esqui (  ), 
7.Floresta, (  ), 9.Mina (  ), 
10.Montanha (  ),  

11.Pátio Dojo (  ), 13.Centro (  
),14.Plaza (  ), 15.O seu iglu (  ) 

Qual desses cenários você 
visitou? 1.Caveira (  ), 2.Conha 
(  ), 3.Tesouro (  ), 4.Recife (  ), 
5.Sua casa (  ), 6.Esqueleto de 
peixe  (  ) 

 

Quais cenários estavam 
visíveis e despertaram o 
interesse do usuário 

Para utilizar o site, você achou? Fácil (  ), Normal (  ), Difícil (  ) Descobrir a facilidade de 
navegação do ambiente 

Você vai querer utilizar esse site outro dia?  Sim (  ), Não (  ), 
talvez (  ) 

Descobrir se o ambiente 
conquistou o usuário 
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6.5 Aplicação da Pesquisa  

Inicialmente, foi feita uma solicitação ao responsável pelas crianças visando 

autorização para aplicação da pesquisa. Após o consentimento, os sujeitos foram 

convidados a participar do estudo, conforme critérios estabelecidos e mostrados nas seções 

anteriores. 

Os dados foram organizados em planilha, visando possibilitar uma análise posterior. 

6.6 Resultados 

A seguir apresentam-se os gráficos com os percentuais das respostas obtidos dos 

sujeitos da pesquisa realizada nos dois ambientes virtuais: Clube Penguin e Mingux. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 5 

Um resultado da pesquisa que chamou a atenção está relacionado ao fato dos 

usuários ficarem frustrados quando os avatares dos mesmos não conseguiam contornar 

objetos para chegarem ao local desejado. Observando o Gráfico 5 no Ambiente Mingux, 

notou-se que 37% dos sujeitos acharam difícil a movimentação do avatar pelo cenário e no 

Club Penguin observa-se que apenas 11% acharam difícil a movimentação do avatar pelo 

ambiente. Essa característica de navegação do avatar pelo ambiente também é sugerida no 

objetivo do estudo como um aspecto que deve estar no ambiente virtual de aprendizagem. 

Percebeu-se ainda que no Ambiente Mingux o sujeito perdia o avatar em alguns momentos 

e isto gerou uma certa confusão para o referido sujeito localizar o seu avatar. No Ambiente 
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cenário?
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26%
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37%
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Club Penguin isto não ocorreu, uma vez que os sujeitos acharam a movimentação do avatar 

fácil (63%). 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 6 

O desenho do avatar adotado está adequado para ao público alvo como mostrado no 

Gráfico 6 onde no ambiente Club Penguin 43% acharam o avatar bonito, 24% acharam 

engraçado e 10% acharam normal. No ambiente Mingux, 40% acharam bonito, 25% 

acharam engraçado e 15% acharam normal. Porém deve ser dada a opção para o usuário 

escolher outro desenho para representar o avatar como mostrado no Gráfico 6 onde no 

ambiente Mingux 20% preferiam outro bicho e no ambiente Club Penguin 14% preferiam ser 

outro bicho. 
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Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 7 

No ambiente Club Penguin a maioria dos usuários gostaram da interação com outros 

usuários como mostrado no Gráfico 8 onde 55% jogaram bola de neve nos outros usuários. 

No ambiente Mingux apenas 17% jogaram a bigorna nos outros usuários e 39% não 

jogaram, essa interação é mais violenta do que a interação do ambiente Club Penguin por 

isso não teve grande aceitação. Além disso, o ambiente Mingux possui uma interface não 

adequada para o seu público, pois 44% dos usuários não sabiam da existência dessa 

interação.  
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Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 8 

No ambiente Club Penguin, as interações são mais adequadas para o seu público 

como mostra o Gráfico 8 onde 0% dos usuários não sabia que existia essa interação. No 

ambiente Mingux, os usuários não encontram as interações como mostra o Gráfico 8 onde 

50% dos usuários não sabiam da existência dessa interação. 

Mingux 

 

Gráfico 9 

Um ambiente virtual que tem como princípio o entretenimento, pode ser utilizado 

para fins educacionais, conforme o Gráfico 9 onde a interação de recolher garrafas (lixo) no 

cenário do ambiente Mingux teve 89% de aceitação dos usuários. 
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Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 10 

No Gráfico 10 do Ambiente Club Penguin, observa-se que 45% dos sujeitos preferem 

modificar a aparência do seu iglu, o mesmo acontece no Ambiente Mingux, onde 47% 

desejam modificar a aparência da sua casa, essa ação dos sujeitos indica a necessidade de 

personalização da residência para o avatar. 

No Gráfico 10, observam-se problemas no reconhecimento dos recursos disponíveis 

pelos usuários, 25% dos usuários do Club Penguin e 37% dos usuários do Mingux não 

indentificaram a existência desse recurso. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 11 
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A resposta dos sujeitos visualizada no Gráfico 11 do Ambiente Mingux está 

relacionada à personalização do avatar, observa-se que 35% dos sujeitos preferem 

modificar a aparência do avatar. O mesmo acontece no Ambiente Club Penguin, onde 45% 

desejam modificar a aparência do avatar, essa ação dos sujeitos indica a necessidade de 

personalização do avatar. 

No Gráfico 11, observam-se problemas no reconhecimento dos recursos disponíveis 

pelos usuários, 30% dos usuários do Club Penguin e 35% dos usuários do Mingux não 

indentificaram a existência desse recurso. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 12 

O mapa é um elemento essencial num ambiente virtual como mostra o Gráfico 12 

onde 75% dos usuários do ambiente Club Penguin utilizaram esse recurso e 72% do 

ambiente Mingux também o utilizaram. 
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Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 13 

As interações que não estão inseridas dentro do próprio ambiente despertam menos 

interesse dos usuários como mostra o Gráfico 13 onde no ambiente Club Penguin 40% dos 

usuários não utilizaram esse tipo de recurso e no ambiente Mingux o mesmo aconteceu com 

55% não utilizaram o mural de recados. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 14 

Percebeu-se também, na pesquisa, que todos os usuários procuraram por jogos no 

ambiente analisado e quando encontravam, jogavam e procuravam por mais jogos. No 

Ambiente Club Penguin existiam cinco jogos, conforme visualizado no Gráfico 14; no 

Ambiente Mingux existiam apenas dois. Analisando os dois ambientes, pode-se verificar que 
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todos os jogos disponíveis foram explorados pelos sujeitos, o que indicam que a presença 

dos jogos nesses ambientes atrai os sujeitos. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 15 

Após o teste com os usuários detectou-se que a presença de cenários novos em 

várias partes do ambiente atraiu a atenção dos usuários, o que confirma o objetivo do 

estudo de que uma grande quantidade de cenários atrai o sujeito, conforme pode ser 

visualizado no Gráfico 15 onde os sujeitos visitaram os seis cenários principais do Ambiente 

Mingux, correspondendo a 100%. No Ambiente Virtual Club Penguin, ocorreu o mesmo, 

constata-se que os sujeitos visitaram os treze cenários principais do ambiente, 

correspondendo a 100% de visita. 

O cenário da Caveira do ambiente Mingux obteve o menor índice de visita com 12% 

conforme visualizado no Gráfico 15, por possuir um tema que poderia causar um sentimento 

de medo nas crianças afastando a sua exploração.  

O cenário do Plaza do ambiente Club Penguin obteve o maior índice de visita com 

13% conforme visualizado no Gráfico 15, por ser o cenário inicial do ambiente.  
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Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 16 

O ambiente Club Penguin se mostrou mais adequado ao público alvo como mostra 

no Gráfico 15 onde 61% dos usuários acharam fácil para utilizar o ambiente. No ambiente 

Mingux houve uma menor aceitação com apenas 37% dos usuários achado fácil sua 

utilização. 

Club Penguin Mingux 

  

Gráfico 17 

A variedade de jogos, ambientes, utilização de cores primárias nos cenários e a 

facilidade em mover o avatar são alguns dos principais itens que tornou o ambiente Club 

Penguin com 70% de aceitação, mais bem aceito do que o ambiente Mingux que obteve 

42% de aceitação, como apresentado no Gráfico 17. 
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Observou-se na pesquisa que os usuários tiveram um ponto maior de interesse nos 

cenários que continham cores primárias semelhantes aos que se utilizam nos desenhos 

animados da TV. Observando o Gráfico 17 do Ambiente Mingux, pode ser constatado que 

42% dos sujeitos entrevistados não pretendem utilizar o ambiente novamente. Já no 

Ambiente Club Penguim pode ser observado que 70% dos sujeitos entrevistados pretendem 

utilizar novamente o ambiente. Com estes dados observa-se que o Ambiente Club Penguin, 

com cenários desenhados em cores primárias teve uma maior aceitação pelos sujeitos em 

relação ao Ambiente Mingux que não faz uso dessas cores primárias. Essa situação 

confirma outra característica que deve estar presente no ambiente virtual de aprendizagem, 

sugerida no estudo exploratório do AVAI. 

6.6.1 Observações gerais utilizando o Club Penguin 

A pesquisa realizada com o ambiente Club Penguin obteve as seguintes 

observações: 

 Nas observações feitas pelos pesquisadores enquanto o usuário utilizava o 

ambiente, notou-se que o usuário tinha dificuldade para alterar a utilização entre o 

teclado e o mouse em alguns jogos presentes no ambiente; 

 Os alunos perceberam que o avatar deles possuía um círculo embaixo, o que o 

diferenciava dos demais; 

 Apesar da observação anterior, os usuários tinham dificuldade em encontrar o 

próprio avatar; 

 Os jogos dentro do ambiente são difíceis de serem encontrados; 

 Os usuários queriam poder escolher objetos para si (como roupas e pranchas); 

 O mapa foi muito utilizado; 

 As crianças ficam muito empolgadas quando descobrem novos ambientes; 

 Os pinguins do Club Penguin mais parecidos com pessoas tiveram as preferências 

das crianças; 

 As mensagens com instruções que têm no jogo não são lidas; 

 O fato do pinguim não sentar foi observado; 

 Houve confusão por parte das crianças por terem muitos avatares no jogo e um 

poder ficar sobre o outro; e 
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 As crianças se perdiam no jogo quando o avatar ficava sob algum objeto e não era 

possível visualizá-lo. 

6.6.2 Observações gerais utilizando o Mingux 

A seguir são apresentadas algumas observações feitas durante a aplicação da 

pesquisa realizada no Ambiente Virtual Mingux: 

 Com o tempo alguns dos usuários começaram a perder o interesse pelo 

ambiente Mingux, ficando mais interessados pelo Club Penguin o qual outros 

usuários utilizavam naquele momento; 

 A maioria dos usuários não utilizou o chat; 

 Os usuários de 7 e 8 anos não leram os textos dos avisos; 

 Alguns usuários preferem utilizar o Ambiente Club Penguin por já conhecê-lo do 

que o ambiente Mingux. 

 Foi observado, dificuldade em selecionar com o mouse os botões pequenos 

presentes no ambiente; e 

 O mapa aparece, mas fica aberto, dificultando a visualização do cenário. 

6.7 Conclusões  

A partir das pesquisas realizadas nos dois ambientes virtuais, obtiveram-se as 

seguintes conclusões: 

 Os usuários ficaram entusiasmados quando descobriam um cenário novo. Isso 

instigava para que continuassem explorando o ambiente. Um ambiente com 

grande quantidade de cenários se torna bastante atrativo; 

 Alguns usuários tiveram dificuldade em selecionar os botões existentes, tendo 

que selecionar várias vezes até conseguir acertar os botões. Isso pode ser 

resolvido criando botões com áreas maiores para seleção, facilitando a precisão 

da seleção do usuário; 

 Para cada ambiente que era aberto os usuários selecionavam com o mouse os 

objetos existentes, procurando por interações; 

 Os usuários se interessavam mais pelos cenários que continham cores primárias 

semelhantes aos que se utilizam nos desenhos animados da TV; 
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 Os usuários tiveram mais facilidade em utilizar o mouse do que o teclado; 

 Os usuários ficavam frustrados quando o avatar não conseguia contornar objetos 

para ir ao local desejado; 

 A falta de tratamento de colisão entre os outros usuários gerava uma confusão 

para o usuário localizar o seu avatar; 

 O mapa foi utilizado algumas vezes pelos usuários; 

 Visitaram sua própria casa dentro do ambiente várias vezes; e 

 Fizeram diversas atividades no próprio ambiente, a exemplo de jogos. 

Os pontos levantados na pesquisa realizada confirmaram o estudo exploratório 

considerado.  
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7 O Passo a Passo da Construção do 

Ambiente Virtual 

Neste capítulo, será estruturada a metodologia para construir um ambiente virtual, 

citando as ferramentas utilizadas, componentes de jogos, funcionalidades implementadas e 

as fases que ocorreram no projeto que são: high concept, documento de game design, arte 

conceitual e imagens de rascunho, desenvolvimento do código, imagens finais a partir de 

modelos em 3D, imagens finais utilizando a técnica de pixel art, animações e interface 

criadas utilizando a técnica de pixel art e testes. 

7.1 Elementos utilizados no ambiente virtual 

Na criação deste ambiente, são utilizados alguns componentes presentes em jogos, 

como objetivos, recompensas, níveis, pontuação, curva de dificuldade e jogabilidade. Esses 

componentes irão tornar o ambiente virtual mais atrativo e motivante para o jogador.  

Seguem os principais elementos de jogos a serem utilizados no ambiente virtual 

desenvolvido: 

Curva de dificuldade - As missões presentes em cada nível terão grau de 

dificuldade crescente, exigindo do jogador mais conhecimento e habilidades dentro do jogo; 

Níveis - O mundo virtual será dividido em três temas: a casa na árvore, o navio pirata 

e o castelo medieval; cada tema corresponderá a um nível.O usuário inicia o ambiente no 

primeiro nível, à medida que o jogador cumprir as missões, o próximo nível será liberado; 

Jogabilidade - No mundo virtual, serão realizados vários testes visando melhorar a 

interação do jogador com o jogo. A partir desses testes, serão feitos ajustes para tornar a 

jogabilidade fácil e divertida para o jogador; 

Objetivos - Em cada nível, serão encontradas várias missões que devem ser 

concluídas para o jogador ter acesso ao próximo nível do mundo virtual; e 

Pontuação - Para cada missão concluída, o jogador ganhará uma pontuação como 

recompensa, bem como, o seu nome na tela de recordes.  
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7.2 High concept 

A seguir, é mostrado o texto do high concept do AVAI. 

O ambiente virtual de aprendizagem infantil coloca o jogador no papel de visitante 

em ilhas. O jogador pode movimentar o personagem e interagir com os cenários através das 

missões que surgem ao longo do jogo. O jogador deve obter conhecimento sobre os 

conceitos de cidadania e meio ambiente para avançar nas missões, além de interagir com 

os outros usuários presentes no ambiente virtual. 

7.3 Documento de Game design 

Na criação da ideia do ambiente nas etapas de high concept e documento de game 

design, foi decidido que o ambiente seria dividido em três níveis. Cada nível terá atividades 

que devem ser realizadas pelo usuário. As atividades realizadas com sucesso fornecem ao 

usuário sugestões para ajudá-lo a passar para o próximo nível. A cada novo nível acessado 

haverá missões que requerem mais das habilidades e experiência do usuário. O ambiente 

foi dividido nos seguintes níveis: casa da árvore, o castelo medieval e o barco pirata. Cada 

nível só é acessível depois do usuário concluir as atividades do nível anterior e estará 

localizado em uma ilha. A área da ilha representa a área onde é possível o usuário se 

locomover através do seu avatar, não sendo possível nadar no mar que cerca a ilha. 

Nome do projeto: AVAI – Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil 

Descrição: Numa ilha desconhecida, cheia de mistérios e habitantes, um visitante 

virá explorar e conquistar lugares e amigos. Ele terá que aprender a respeitar o meio 

ambiente e os princípios de cidadania. Para cada ambiente conquistado, através das 

missões concluídas, mais ambientes são liberados para explorar, além de ganhar prêmios. 

Diferencial do ambiente virtual: 

 Cenário construído utilizando a perspectiva isométrica; 

 Multiplayer (sendo possível vários usuários o utilizarem ao mesmo tempo); 

 Composto de três níveis; 

 Ambiente exótico e interativo; e 

 Interface amigável. 

Gênero: Educacional 
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Número máximo de jogadores: Multiplayer para 100 jogadores 

Plataforma: Browser para computador, com o plugin Adobe Flash player instalado e 

com acesso à Internet. 

Objetivo principal: O objetivo do ambiente virtual é fazer com que o jogador conclua 

todas as missões, passando por todos os níveis.  

Objetivos especificos: 

 Se relacionar socialmente com outros usuários; 

 Obter conhecimentos sobre cidadania e meio ambiente; e 

 Estar no primeiro lugar na tela de recordes. 

Ambientes virtuais similares: 

 Habbo Hotel 

 Club Penguin 

 Webkinz  

 Nicktropolis 

 Littlest Pet Shop Vips 

 Disney’s Toontown Online 

Público alvo: Crianças de 7 a 12 anos 

7.3.1 Menus e telas 

Nesse dar-se-á ênfase nas telas utilizadas no ambiente virtual, são elas: telas iniciais 

do ambiente virtual, menu de utilização do mundo virtual e tela para alterar a aparência do 

avatar do usuário 

7.3.1.1 Tela inicial do mundo virtual  

Quando o ambiente for inciado, a tela inicial será exibida. Esta consiste do menu 

principal onde se pode encontrar as seguintes opções de escolha do menu: 

Login e senha - Quando o usuário fornecer corretamente o seu login e senha, o 

ambiente virtual será carregado; 

Novo usuário - Essa opção permite que novo usuário seja cadastrado; 
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Apagar conta do usuário - Esta opção exclui todos os dados referentes ao usuário  

no mundo virtual; 

Tela de Recordes - Nessa tela será mostrada a pontuação de todos os usuários 

ordenados em ordem descrecente; 

Ajuda - Essa opção levará o usuário a encontrar todas as informações de utilização 

do mundo virtual; e 

Sobre o ambiente virtual - Essa opção fornece informações técnicas sobre o 

mundo virtual e dos seus criadores. 

7.3.1.2  Menu de utilização do mundo virtual 

No menu de utilização do mundo virtual são encontrados os seguintes itens: 

 Nome do avatar 

 Desenho do avatar 

 Nível do avatar 

 Mapa com o cenário 

 Caixa para digitação do bate-papo 

Neste menu são encontradas as seguintes interações: 

 Quando o usuário acionar o ícone do mapa, abre-se uma nova janela contendo o 

mapa do cenário com a localização do usuário; e 

 Digitação de texto - A qualquer momento, o usuário pode digitar um texto para se 

comunicar com os outros usuários. O texto digitado aparecerá no menu principal. 

Quando for pressionada a tecla “enter” ou acionado o botão “OK”, o texto digitado 

irá aparecer acima da cabeça do avatar do usuário. Esta ação é visível para os 

outros usuários presentes no cenário naquele momento. 

 Quando o usuário acionar o ícone com o histórico do bate-papo, é mostrada a 

tela de histórico de mensagem de bate-papo, contendo as mensagens 

recentemente trocadas pelos usuários.  

Na janela aberta contendo o mapa, são encontradas as seguintes interações: 

 Quando o usuário acionar o ícone para fechar o mapa, este será fechado; e 

 Quando o usuário clicar com o mouse em qualquer ponto do mapa, o avatar é 

transportado para o local selecionado. 
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7.3.1.3 Tela para alterar a aparência do avatar do usuário 

Nessa tela, são encontradas as seguintes opções: 

 Escolha entre avatar do sexo masculino ou feminino através das opções: menina ou 

menino. 

 Escolha do apelido para o avatar selecionado pelo usuário - Nessa opção, o usuário 

poderá digitar um nome para o seu avatar; 

 Escolha da aparência da cabeça do avatar - O usuário poderá selecionar a cabeça 

do avatar, utilizando setas com desenhos de cabeças; 

 Escolha da aparência da camisa do avatar - O usuário poderá selecionar a camisa 

do avatar, utilizando setas com desenhos de camisas; e 

 Escolha da aparência da calça e sapato do avatar - O usuário poderá selecionar a 

calça e o sapato do avatar, utilizando setas com desenhos de calça e sapato. 

7.3.2  Mecânica do jogo (GamePlay) 

Interações do usuário com o ambiente virtual 

Serão descritas as interações possíveis do usuário com o ambiente virtual: 

 O jogador poderá movimentar o seu avatar, utilizando o mouse do computador; 

 As operações básicas permitidas ao usuário para se locomover são; 

 Posicionar o cursor do mouse sobre o chão do cenário e apertar o botão 

esquerdo do mouse. O avatar vai se mover para o local selecionado pelo 

usuário e vai ser executada a animação do avatar andando para a esquerda 

ou para a direita. 

o Se o usuário posicionar o mouse em um local onde não é possível o 

avatar se locomover, o referido avatar não irá realizar nenhuma ação; 

e 

o O avatar deve conseguir desviar de obstáculos encontrados no 

caminho desejado pelo usuário. 

Além de mover o avatar pelo cenário, o usuário pode realizar interações com o 

referido cenário. Essas interações são apresentadas nas missões nos três níveis 

disponíveis no mundo virtual criado, como pode ser visualizado no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Missões que possuem interação no ambiente 

Nº. Missão Objetivo Nível 

1 Colheta de frutas O avatar deverá colher frutas 1: Casa na árvore 

2 Barraca de suco vazia O avatar deverá fazer suco 1: Casa na árvore 

3 Barraca com suco O avatar deverá beber o suco 1: Casa na árvore 

4 Fruta caída no chão O avatar deverá limpar sujeira 1: Casa na árvore 

5 Lixo reciclável O avatar deverá jogar lixo no lixeiro 1: Casa na árvore 

6 Pescaria O avatar deverá pegar o maior número de peixes 2: Navio Pirata 

7 Cozinha O avatar deverá preparar comida 2: Navio Pirata 

8 Tesouro escondido O avatar deverá achar o tesouro escondido 2: Navio Pirata 

9 Minha casa O avatar deverá construir uma casa para o seu 
avatar 

3: Castelo 
Medieval 

A seguir, será detalhada cada missão que o usuário pode interagir em seu 

respectivo nível do ambiente virtual, além de outras interações. 

7.3.2.1.1 Nível 1 – Casa na árvore 

O Nível 1 é o primeiro do jogo, no qual onde o jogador inicia o ambiente virtual. Nele 

são encontrados o cenário principal do ambiente e a casa na árvore. Neste local, é possível 

encontrar várias missões a serem atingidas pelo jogador para liberar o próximo nível, como 

mostrado a seguir: 

Primeira missão: Colheta de frutas - No ambiente terão várias árvores com frutas. 

Cada árvore terá um ponto de interação com o avatar do jogador: 

 Quando o avatar se posiciona na seta de frente para a árvore é executada a 

animação do avatar pegando uma fruta e colocando na cesta; 

 A partir desse momento, o avatar se movimentará sempre segurando a cesta de 

frutas. Isto é, as animações dele se locomovendo terão o desenho da cesta de 

frutas; e 

 O jogador ganha dez pontos. 

Segunda missão: Barraca de frutas vazia - No ambiente terá uma barraca de suco. 

Essa barraca é um ponto de interação com o avatar do jogador. Quando ele estiver 

segurando uma cesta com frutas podem acontecer as seguintes ações: 

 Quando o avatar se posiciona na seta atrás da barraca de suco e estiver com a 

cesta de frutas, a animação dele roda fazendo o suco; 
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 A partir desse momento, a barraca passa a ter suco e o avatar não carrega mais 

a cesta de frutas; e 

 O jogador ganha dez pontos. 

Terceira missão: Barraca com suco – O avatar do usuário pode interagir com a 

barraca de suco, quando nela estiver a imagem de copos com suco. Essa interação consiste 

em beber o suco feito pelo usuário onde é fornecido um texto com uma sugestão para o 

usuário que fez o suco. Esta missão apresenta as seguintes ações: 

 Quando o avatar se posiciona na seta na frente da barraca de suco, roda a 

animação dele bebendo o suco. Essa ação só será possível se o avatar que esta 

bebendo o suco não for o mesmo avatar que fez o suco; 

 A partir desse momento, a barraca fica sem suco; 

 Gera animação do avatar bebendo o suco e mostrando a sugestão. Na 

animação, o avatar coloca a mão no bolso, tira um papel e mostra a sugestão na 

tela, apenas visível para quem fez o suco. A sugestão deverá ser randômica a 

partir de uma lista de perguntas;  

 Os outros usuários, incluindo o que bebeu o suco, verão outra animação onde 

não é possível ver a sugestão; 

 O jogador ganha vinte pontos. 

Quarta missão: Fruta caída no chão – o usuário poderá limpar a sujeira gerada a 

partir de frutas que caíram no chão quando ficaram maduras na árvore. O avatar pode 

limpar a sujeira e colocar no saco de lixo. As ações desta missão são: 

 Se ninguém pegar a fruta em um determinado período de tempo, a fruta ficará 

podre e cairá no chão no local determinado; 

 Quando o avatar se posiciona no local determinado onde o chão está sujo pela 

fruta caída, roda a animação dele limpando o chão e colocando o lixo no saco de 

lixo; 

 A partir desse momento, o avatar se movimentará sempre segurando o saco de 

lixo; 

 O chão ficará limpo; e 

 O jogador ganha dez pontos. 

Quinta missão: Lixo reciclável – O jogador pode jogar o lixo recolhido no lixeiro 

reciclável correto. Tem-se as seguintes ações nessa missão: 
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 Quando o avatar se posiciona na seta na frente do lixeiro orgânico, roda a 

animação dele jogando o lixo no lixeiro; 

 A partir desse momento, o avatar se movimentará sem o saco de lixo; 

 Gera animação do lixeiro, mostrando a sugestão: coloca a mão no bolso, tira um 

papel e mostra a sugestão na tela. Esta é visível para quem fez o suco. A dica 

deverá ser randômica; 

 Os outros usuários verão outra animação onde não é possível ver a dica; 

 O jogador ganha dez pontos; e 

 Quando o avatar se posiciona na seta na frente do lixeiro não reciclável, roda a 

animação do lixeiro fazendo não com o dedo e o jogador perde cinco pontos. 

7.3.2.1.2 Nível 2 – Navio pirata 

O Nível 2 é caracterizado pelo navio pirata e nele são encontradas as seguintes 

interações: 

Sexta missão: Pescaria - No barco pirata será possível pescar peixes. As ações 

desta missão são: 

 A pesca será feita através de um mini jogo; 

 Quando o avatar se aproxima da vara de pescar que está dentro do navio pirata, 

o mini jogo é iniciado; 

 O usuário joga a vara de pescar e terá que puxá-la quando o peixe morder a isca. 

É possível ver a sombra do peixe se aproximando para saber o momento ideal 

para puxar a vara; e 

 Para cada peixe pescado o usuário ganha um ponto. 

Sétima missão: Cozinha - Será possível preparar peixes para outros usuários, 

podendo gerar pontos e sugestão para o usuário. As ações desta missão consistem de: 

 A preparação do peixe será feita através de um mini jogo de cozinha; 

 Quando o usuário está no ambiente da cozinha e se posiciona junto ao fogão 

inicia-se o jogo da cozinha; 

 O usuário terá que colocar os ingredientes em sequência e depois verificar o fogo 

para não queimar o peixe;  

 Se o peixe não queimar ao final do jogo, o jogador ganha dez pontos; 

 Se o peixe queimar ao final do jogo, o jogador perde cinco pontos; 
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 Ao término do jogo, haverá um peixe em cima da mesa. Se outro avatar comê-lo 

o jogador que preparou o peixe ganhará pontos e uma sugestão; 

 Se o avatar de outro jogador se sentar na mesa que contém um peixe, uma 

animação do usuário dando uma sugestão para o cozinheiro será executada; e 

 O jogador ganha dez pontos. 

Oitava missão: Tesouro escondido – O avatar poderá explorar o cenário do fundo 

do oceano, onde poderá descobrir tesouros escondidos, recheados de sugestões e pontos. 

As ações desta missão são: 

 Quando o usuário se aproximar da roupa de mergulho que está dentro do navio 

pirata, o cenário do fundo do mar será carregado; 

 O usuário terá um grande cenário para mover o seu avatar para descobrir os 

tesouros que estarão escondidos entre as plantas, arrecifes e até mesmo entre 

os peixes; 

 O jogador terá um tempo para achar o tesouro e ele terá que fazer isso antes que 

o oxigênio acabe. Se o oxigênio estiver perto de acabar, ele sobe 

automaticamente para a superfície; 

 Para cada tesouro encontrado, o jogador ganhará um ponto; e 

 Ao final do mini-jogo, o jogador poderá guardar o tesouro na sua futura casa ou 

pode dar o tesouro para outro usuário, ganhando com isso dez pontos. 

7.3.2.1.3 Nível 3 – Castelo medieval 

O Nível 3 é caracterizado pelo castelo medieval, onde são encontradas as seguintes 

interações: 

Nona missão: Minha casa – o avatar do usuário poderá possuir sua própria casa. 

Ele pode decorá-la da forma que achar melhor, como também pode guardar os seus 

tesouros. As ações desta missão estão descritas a seguir: 

 Quando o avatar se aproxima do ícone com desenho de uma casa dentro do 

castelo medieval, ele é levado para um novo cenário para construção da sua 

casa; 

 Neste cenário, ele terá opção de construir e destruir sua casa; 

 Quando o usuário estiver construindo sua casa, vários itens serão liberados para 

decoração e construção; 
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 Neste cenário, ele terá a opção de visitar a casa de outros jogadores; 

 Toda vez que o usuário visita a casa de outro usuário, o usuário dono da casa 

ganhará dez pontos; e 

 Quando o jogador estiver na casa de outro usuário, a opção de destruir cenário 

estará habilitada. Se o cenário for destruído, o jogador perderá todos os pontos 

adquiridos durante o jogo. 

Seguem outras interações disponíveis nos níveis do ambiente virtual. 

7.3.2.1.4 Passagem de Nível  

Para passar de nível, o jogador terá que realizar um teste. Concluído o teste,  o 

próximo nível será liberado.  Para o jogador poder realizar o teste, terá que completar as 

seguintes ações: 

 Quando o avatar se posicionar na seta na frente do porteiro, roda a animação do 

porteiro fazendo uma pergunta relacionada com uma sugestão que ele recebeu. 

O usuário poderá escolher entre 3 respostas, onde apenas uma é a correta. Se o 

usuário acerta a resposta, uma nova pergunta será feita. Esse processo se 

repete até serem feitas 3 perguntas. 

 Quando o avatar acertar as três perguntas, roda a animação de acesso ao 

próximo nível; e 

 Quando o avatar erra uma ou mais perguntas, roda a animação do porteiro 

dizendo para tentar outra vez. 

A passagem de nível estará disponível apenas nos níveis 1 e 2, pois o nível 3  é o 

último. 

7.3.2.1.5 Ligando e desligando o som 

Para o jogador poder ligar e desligar o som do jogo, ele terá que realizar as 

seguintes ações: 

 Quando o avatar se posiciona na seta na frente do aparelho de som e o som 

estiver desligado, roda a animação do som ligado e habilita o som apenas para o 

usuário que ligou; e 

 Quando o avatar se posiciona na seta à frente da mesa de som e este estiver 

ligado, roda a animação do som desligado e desabilita o som apenas para o 

usuário que desligou. 
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7.3.2.1.6 Alterando a aparência do seu avatar 

Para o jogador acessar a tela para alterar a aparência do seu avatar, ele terá que 

realizar as seguintes ações: 

 Quando o avatar se posiciona na seta na frente da loja de roupas, abre o menu 

de troca de aparência do avatar no qual é possível alterar as seguintes opções: 

sexo, escolha da cabeça, escolha da camisa, escolha da calça e sapatos e nome 

do avatar. 

7.3.2.1.7 Sair do sistema 

Para sair do mundo virtual criado, o jogador terá que realizar as seguintes ações: 

 Quando o avatar se posiciona na seta à frente da jangada de saída, o pescador 

da jangada pergunta: ”Tem certeza de que deseja sair?” Se a resposta for sim, 

saia do mundo virtual. Sendo a resposta for não, nada será feito. 

7.3.3  Descrição do tema 

Um visitante chega em uma ilha cheia de mistérios habitada por outros visitantes. 

Nessa ilha, ele terá que preparar o seu próprio alimento, cuidar da natureza e ajudar aos 

outros habitantes. Neste ambiente virtual, é preciso explorar a casa da árvore, o navio pirata 

e o castelo medieval. 

Aqui termina o documento de game design utilizado na criação do ambiente virtual. A 

seguir serão mostradas algumas decisões tomadas no projeto do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Infantil e as próximas etapas. 

7.3.4  Outras informações 

No ambiente virtual infantil, o usuário poderá obter informações sobre o meio 

ambiente através de sugestões exibidas quando o usuário termina determinada missão. No 

final de cada nível, serão perguntados ao usuário informações que foram exibidas nas 

sugestões. 

Foi utilizado um livro infantil que forneceu informações sobre o meio ambiente para o 

público infantil. A partir do livro, foram criadas as sugestões, perguntas e respostas 

utilizadas no ambiente virtual infantil. O livro utilizado foi o “O Pneu Chorão” da autora 

Sandra Aymone, lançado em 2003 pela editora Fundação Educar Dpaschoal.  Foram 

criadas três sugestões que são mostradas quando o usuário realiza determinadas atividades 

dentro do ambiente. Além das sugestões, foram criadas três perguntas com três opções de 
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respostas. Estas perguntas são utilizadas na passagem de nível dentro do ambiente. Se o 

usuário acertar a pergunta, um novo nível será liberado. Seguem as sugestões, perguntas e 

respostas utilizadas: 

Sugestão 1: 

O lixo de casa deve ser separado em metal, plástico, vidro e papel que devem ser 

jogados em recipientes para lixo reciclável. Estes são: 

Amarelo para objetos de metal; 

Vermelho para objetos de plástico; 

Verde para objetos de vidro; e 

Azul para objetos de papel. 

Sugestão 2: 

O lixo separado nos recipientes de lixo reciclável pode ser vendido para indústrias de 

reciclagem. Todo mundo sai ganhando, tornando o mundo mais limpo. 

Sugestão 3: 

Pneu velho pode ser reciclado, eles podem ser utilizados para fabricar tapetes de 

automóveis, bolsas de borracha, solados de sapatos, pisos especiais, entre outros. Os 

pneus velhos devem ser levados para oficinas e lojas especializadas que os enviam para 

reciclagem. 

Pergunta 1: 

Como o lixo de casa deve ser separado? 

Resposta 1: O lixo deve ser separado em metal, plástico, vidro e papel. 

Resposta 2: O lixo deve ser separado de manhã, de tarde e de noite. 

Resposta 3: O lixo deve ser separado em dia com sol e em dia com chuva. 

Pergunta 2: 

O que pode ser feito com o lixo separado em recipientes recicláveis? 

Resposta 1: Vender para indústria de reciclagem. 

 Resposta 2: Jogar no terreno baldio. 
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Resposta 3: Juntar tudo e entregar ao caminhão de lixo. 

Pergunta 3: 

O que deve ser feito com o pneu velho? 

Resposta 1: Devem ser levados para oficinas e lojas especializadas que os 

enviam para reciclagem. 

 Resposta 2: Guardar em casa. 

Resposta 3: Jogar no terreno baldio. 

Mensagem quando o usuário escolher a resposta correta: 

Parabéns! você acertou. Continue cuidando muito bem do ambiente. Você pode 

agora conhecer o próximo nível. 

Mensagem quando o usuário escolher a resposta errada: 

Tente outra vez! Não desista, continue aprendendo sobre o meio ambiente. 

7.4 Observações do documento de game 

design 

 As missões utilizadas no ambiente virtual podem ser comparadas a tarefas que 

são simples atividades de avaliação que incorporam conhecimento. O jogador 

descobre e interage construindo conhecimento (BELLOTTI, et al., 2010); 

 O item passagem de nível, corresponde ao chefe2 de cada fase encontrado nos 

vários jogos digitais. O porteiro é o elemento correspondente ao chefe da fase 

onde o usuário terá que responder as perguntas corretamente para o próximo 

nível ou fase para que o mesmo seja liberado da mesma forma que em um jogo 

eletrônico; 

 Inicialmente o ambiente virtual foi projetado para que o usuário controle o avatar 

pelas setas do teclado, porém com as pesquisas realizadas com o usuário em 

outros ambientes virtuais se descobriu que os usuários dominam a utilização do 

mouse. Quando os ambientes foram iniciados instintivamente os usuários foram 

                                                
2
 Chefe da fase é a denominação utilizada em jogos para o oponente mais difícil encontrado 

no final da fase de um jogo. 
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utilizando o mouse para mover o personagem controlado pelo usuário. Devido a 

esse aspecto observado, o ambiente foi alterado para que o usuário controlasse 

o seu avatar utilizando o mouse; 

 No documento de game design não consta a tela de Game Over ou fim do jogo, 

pois neste ambiente o usuário não pode realizar uma ação que o extermine do 

jogo e mesmo quando ele termina todas as fases, ele pode continuar jogando 

indefinidamente, aumentando sua pontuação; 

 Na criação da interface houve uma preocupação em reduzir a quantidade de 

texto. Para o público infantil, é mais atraente substituir abstrações 

computacionais por objetos familiares. Ao invés de utilizar texto, foram utilizadas 

imagens, criando um mundo virtual animado. Para as crianças, é mais divertido 

utilizar o ambiente desta forma (HAYES e GAMES, 2008); 

 A escolha do tema do meio ambiente se deu pela necessidade de 

conscientização das crianças pela preservação da natureza (IDALINO, et al., 

2006); 

A partir das especificações descritas no documento de game design, foram criadas a 

arte conceitual e imagens de rascunho do ambiente. 

7.5 Arte conceitual e imagens de rascunho 

O primeiro passo para criar a arte conceitual é pesquisar imagens de referência. 

7.5.1 Imagens de Referência 

Na criação das imagens de rascunho e arte conceitual, foram utilizadas várias 

imagens de referência. Seguem algumas das várias imagens de referência utilizadas, 

Imagens de referência para o cenário da casa da árvore são mostrados na Figura 44. 

 

Figura 44 – Imagens, para casa da árvore, retiradas da pesquisa realizada pelo google imagens 
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Imagens de referência para o cenário do barco pirata são mostradas na Figura 45: 

 

Figura 45 – Imagens, para o navio pirata, retiradas da pesquisa realizada pelo google imagens 

Imagens de referência para o cenário do castelo medieval são mostradas na Figura 

46. 

 

Figura 46 - Imagens retiradas para o castelo medieval da pesquisa realizada pelo google 

imagens 

Na Figura 47 mostra referência para o personagem principal do ambiente: 

 

Figura 47 - Imagens retiradas da pesquisa realizada pelo google imagens 

A seguir serão tratadas a concepção dos rascunhos e arte conceitual utilizada no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil. 
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Com o documento de game design definido, foram feitas as imagens da arte 

conceitual e imagens de rascunho utilizado no ambiente. A Figura 48 mostra a arte 

conceitual. 

 

Figura 48 - Arte conceitual do cenário do ambiente virtual 

Uma grande parte do tempo do projeto foi utilizada na criação das imagens do 

ambiente virtual. A principal razão para investir nas imagens do jogo deve ser sempre para 

tornar as situações e opções para o jogador o mais evidente possível (CLAWFORD, 2003). 

7.5.2  Casa da árvore 

O primeiro cenário deve lembrar a interação harmoniosa do homem com a natureza, 

pois neste ambiente serão encontradas informações através de sugestões sobre cidadania e 

meio ambiente. A partir disso, foi escolhido o tema casa da árvore para ser o primeiro 

ambiente a ser explorado pelo usuário. 

Na primeira idéia da casa da árvore, seria possível explorar andares diferentes. No 

primeiro andar haveria um vão contendo elementos de interação. No segundo, andar seria a 

casa da árvore propriamente dita. Quando o usuário entrasse nela, mudaria o ambiente para 

mostrar o interior da casa da árvore. Essa versão foi descartada para uma versão sem 

ambientes internos. A Figura 49 apresenta o rascunho da primeira versão da casa da árvore 

com a possibilidade de ambientes internos. 
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Figura 49 – Rascunho da primeira versão da casa da árvore 

Na próxima versão criada da casa da árvore, ela seria dividida em quatro ambientes 

interligados por escadas e com uma escada de acesso para o chão. Esse rascunho serviu 

como orientação para criação dos objetos em três dimensões, localizando cada objeto de 

forma a não cobrir os locais onde o usuário pode se locomover. Essa versão foi a mais 

próxima do ambiente final criado. Essa versão é mostrada na Figura 50. 

 

Figura 50 - Rascunho da segunda versão da casa da árvore 

7.5.3  Castelo Medieval 

O tema castelo medieval foi escolhido por representar uma construção semelhante 

às encontradas nos dias atuais. No ambiente do castelo medieval, deseja-se estimular a 

criatividade da criança ao construir sua própria casa utilizando o avatar. 

O rascunho do castelo medieval com um ambiente aberto é mostrado na Figura 51. 

Inicialmente seria um ambiente fechado para o castelo, mas para não haver telas de 

carregamento da mudança de cenário, optou-se por cenários abertos. 
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Figura 51 - Rascunho do castelo medieval 

7.5.4  Navio Pirata 

O cenário do navio pirata possibilita ao usuário obter informações ligadas ao fundo 

do mar. 

Na Figura 52, está representado o rascunho do navio pirata para verificar 

proporções, detalhes e caminhos no navio onde o usuário pode se locomover. 

 

Figura 52 - Rascunho do barco pirata 

O rascunho do cenário para verificar se os objetos estão seguindo o alinhamento dos 

quadros isométricos encontra-se na Figura 53. 

 

Figura 53 - Rascunho dos cenários  
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Com as artes conceituais e imagens de rascunho dos cenários prontas, iniciou-se o 

passo de modelagem dos cenários em três dimensões. 

7.5.5  Objetos 

No ambiente virtual, é possível encontrar alguns objetos com os quais o usuário pode 

interagir. Na Figura 54, pode ser visualizado o rascunho de alguns objetos encontrados no 

ambiente virtual. 

 

Figura 54 - Rascunho de objetos de interação do cenário 

Para passar de nível, se faz necessário responder algumas perguntas feitas pelo 

porteiro. A Figura 55 mostra um rascunho dessa interação. 

 

Figura 55 - Rascunho da interação de passagem de nível 

A Figura 56 mostra o rascunho do personagem quando são feitas as perguntas para 

a mudança de nível. 
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Figura 56 - Rascunho do personagem para passagem de nível 

Alguns objetos no cenário serão interativos, a Figura 57 mostra o rascunho desses 

objetos. 

 

 

Figura 57 - Rascunho de objetos interativos no ambiente 

7.5.6  Menu 

A Figura 58 mostra uma primeira ideia para acessar os ícones do menu. Inicialmente, 

os ícones seriam grandes para facilitar o acesso pelos usuários. 

 

Figura 58 - Rascunho da primeira versão do menu do ambiente 
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O menu foi reduzido visando aumentar a área do ambiente, o que é mostrado na 

Figura 59. 

 

Figura 59 - Rascunho da segunda versão do menu do ambiente 

Os itens som, liga e desliga e troca de roupas foram removidos e vão ser inseridos 

no próprio cenário. Esta opção permitiu reduzir o tamanho do menu, como mostrado na 

Figura 60. 

 

Figura 60 - Rascunho da terceira versão do menu do ambiente 

O menu foi novamente modificado, retirando-se a lista de usuários on-line, uma vez 

que será possível visualizar os usuários on-line no próprio ambiente. 

O rascunho da tela de escolha da aparência do avatar é apresentado na Figura 61. 
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Figura 61 - Rascunho tela para escolha do avatar 

7.5.7  Avatar 

O rascunho das animações do avatar interagindo com o cenário e de alguns objetos 

interativos é mostrado na Figura 62. 

 

Figura 62 – Rascunhos das animações, interações do avatar e objetos de interação 

O rascunho de todas as animações possíveis realizadas pelo avatar é mostrado na 

Figura 63. 
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Figura 63 - Rascunho das animações que o usuário pode realizar 

7.5.7.1  Model sheet 

A partir do rascunho, foi criado o model sheet do personagem principal do ambiente, 

que é mostrado na Figura 64. 

 

Figura 64 - Model sheet do personagem principal 

7.6 Desenvolvimento do código 

O desenvolvimento da programação do AVAI foi realizada utilizando o software 

Adobe Flash (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 2010). O AVAI possui várias 

funcionalidades para o seu funcionamento, atualmente encontram-se concluídas as 

seguintes funcionalidades: carregar o mapa a partir do servidor, conexão do cliente, 

interação on-line, bate-papo on-line, algumas missões do jogo, passagem para o próximo 

estágio. As seguintes funcionalidades estão sendo implementadas: comunicação do cliente 

e servidor do mundo virtual. 
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7.7 Imagens finais criadas a partir de 

modelos em três dimensões 

Inicialmente, o cenário foi criado em três dimensões permitindo exibir os objetos 

criados em qualquer ângulo, além de permitir uma versão futura do ambiente todo em três 

dimensões. Os objetos foram modelados e mapeados para receberem as texturas criadas, 

para isso foi utilizado o software 3DS MAX da Autodesk (AUTODESK, 2010). 

Os artistas podem utilizar uma grande quantidade de software para criar arte em 

jogos. Esses programas podem ser em duas dimensões ou três dimensões. Os programas 

em duas dimensões são mais fáceis, uma vez que é possível manipular os pixel diretamente 

nas imagens. Já os programas em 3D, exigem do artista um bom conhecimento do software  

(PARDEW e WHITTINGTON, 2006). 

A modelagem em 3D pode ser feita de várias formas, consistindo em criação e 

movimentação de pontos no espaço. Através dos pontos em 3D (x,y,z) constituem-se faces 

e com elas será dada aparência ao objeto. A modelagem é um processo que exige 

criatividade e conhecimentos de geometria espacial. Ela tanto pode ser feita através de 

imagens base, como através da imaginação de quem modela. Também é possível modelar 

diretamente pelo código. Para se criar objetos simples, serão exigidas muitas linhas de 

código e o resultado na maioria das vezes não é o esperado (MAESTRI, 1999). 

A quantidade de polígonos utilizados nos modelos se torna adequada entre 

quinhentos a dois mil triângulos para jogos e ambientes utilizados através da Internet 

(STEED, 2003). 

A maior parte do cenário foi modelada em três dimensões. Após a modelagem do 

cenário, foram geradas imagens para serem utilizadas no ambiente virtual em duas 

dimensões. Para gerar as imagens dos modelos em três dimensões, foi utilizado o recurso 

de “Renderização”. Neste processo são feitos cálculos matemáticos da iluminação e 

texturização dos modelos em 3D (CLUA, 2005). Na renderização ou render são 

estabelecidos parâmetros como resolução das imagens, localização e nome do arquivo 

gerado. O render é um processo automático que raramente precisa do usuário, pode levar 

horas, dependendo dos ajustes feitos (AVGERAKIS, 2003). 

7.7.1 Cenários 

Nessa sessão, serão descritos o passo a passo da criação de cada cenário. 
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7.7.1.1 Cenário 1 - Casa da árvore 

A partir da arte conceitual e as imagens de rascunho, foi modelado o primeiro cenário 

do ambiente. A Figura 65 mostra a casa da árvore construída em 3D, com ambientes em 

níveis diferentes. 

 

Figura 65 - Casa da árvore com ambientes em níveis de altura diferentes 

A casa da árvore foi alterada para colocar os ambientes no mesmo nível, alinhando 

com os quadros isométricos. Isto facilita os movimentos do avatar, pois as colisões são 

alinhadas com os quadros isométricos. O resultado é mostrado na Figura 66. 

 

Figura 66 - Casa da árvore com ambientes com níveis de altura iguais 

A Figura 67 mostra o cenário da casa da árvore finalizado em três dimensões. 
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Figura 67 - Cenário da casa da árvore finalizado em três dimensões 

7.7.1.2 Cenário 2 – Castelo medieval 

A partir da arte conceitual e das imagens de rascunho, foi modelado o segundo 

cenário do ambiente: castelo criado em 3D sem textura para verificar as proporções do 

tamanho com o cenário, mostrado na Figura 68. 

 

Figura 68 - Primeira versão castelo construído em 3D 

A Figura 69 mostra o cenário do castelo medieval finalizado em três dimensões. 
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Figura 69 - Cenário do castelo medieval finalizado em três dimensões 

7.7.1.3 Cenário 3 – Barco Pirata 

A partir da arte conceitual e das imagens de rascunho foi modelado o terceiro cenário 

do ambiente. A Figura 70 mostra o cenário do barco pirata finalizado em três dimensões. 

 

Figura 70 - Cenário do Barco Pirata finalizado em três dimensões 

7.7.2 Testes 

Depois que os cenários foram criados em três dimensões, foram realizados testes de 

cores e proporção para chegar a um ambiente adequado ao público infantil. Esse ambiente 

foi construído com cores primárias e desenhos simples. 

A Figura 71 mostra uma imagem com um teste de cores para o mar, areia e grama. 
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Figura 71 - Teste inicial do formato e cores da ilha 

Para verificar se o cenário 3D está seguindo o alinhamento dos quadros isométricos, 

foi gerada uma imagem com vista superior para poder realizar mudanças de localização dos 

objetos. O resultado é mostrado na Figura 72. 

 

Figura 72 - Visão de cima do cenário, verificando a posição dos objetos com a grade 

No cenário, foi testada uma variedade de tipos de iluminação para se encontrar a 

mais adequada para exibição dos objetos no referido cenário. A Figura 73 mostra testes de 

iluminação nos quais obtiveram um resultado insatisfatório da iluminação. Na Figura 74, 

mostram o resultado adequado obtido. 
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Figura 73 – Teste de iluminação para o cenário 

 

Figura 74 – Cenário com iluminação adequada 

7.7.3  Objetos 

O Quadro 9 mostra alguns objetos de interação construídos em três dimensões. 

Quadro 9 - Objetos que possuem interação 

Descrição Objetos 

Local onde serve sucos 

 

Lixeiros recicláveis 

     

7.7.4 Texturas 

Na criação dos modelos em três dimensões, foi necessário disponibilizar várias 

texturas. As texturas são imagens estáticas que são aplicadas nos modelos 3D (AHEARN, 
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2006). O Quadro 10 mostra algumas texturas que foram criadas para serem utilizadas no 

mapeamento dos objetos em 3D. 

Quadro 10 - Texturas utilizadas na construção dos objetos em 3D 

Descrição Texturas 

Barril do navio 

 

Parede da casa da árvore 

 

Palha do local onde serve 
sucos para os usuários 

 

Lixeira reciclável para vidro 

 

Placa indicativa de saída 

 

Jangada 

 

Parede do castelo 
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7.7.5 Menu 

A partir da arte conceitual e de rascunhos foi criado o menu principal. A Figura 75 

mostra a imagem do menu criado para ser utilizado no ambiente. 

 

Figura 75 – Menu principal do ambiente 

7.8 Imagens finais, animações e interface 

criadas utilizando a técnica de pixel art 

As imagens geradas a partir de modelos em três dimensões possuíam grande 

tamanho de arquivo, tornando o ambiente lento para ser utilizado através da Internet. Na 

criação, por exemplo, da casa da árvore foi gerada uma imagem única contendo toda a casa 

da árvore. A imagem da casa da árvore tornou o ambiente lento. Por esta razão, as imagens 

geradas foram refeitas utilizando a técnica de pixel art.  

Pixel art é um estilo limpo, onde é possível criar imagens complexas. A técnica de 

pixel art evoca certa nostalgia retrógrada de memórias de jogos eletrônicos antigos. Pixel art 

apela para ambos os sexos e todas as idades. A técnica de pixel art foi bastante utilizada 

nos primeiros jogos e acabou se tornando uma forma legítima de arte (NFGMAN, 2006). 

Utilizando como referências as imagens geradas a partir dos modelos em três 

dimensões, as imagens refeitas foram divididas em pedaços utilizando a técnica de tile-map 

que possibilita o uso de imagens pequenas que se repetem formando imagens maiores. 

Com as imagens refeitas, foi possível construir os cenários dos ambientes com facilidade 

através de um editor de mapa desenvolvido especificamente para criar os cenários do AVAI.  
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Foram escolhidas cores mais fortes nas imagens pintadas e refeitas em pixel art, 

pois essas cores são mais adequadas para chamar a atenção do público infantil. Além disso 

nos desenhos refeitos se procurou reduzir efeitos de sombra e luz visando um desenho mais 

simples e mais fácil de ser reconhecido pelo público alvo. 

7.8.1 Cenários 

Nessa sessão, serão apresentados os cenários criados utilizando a técnica de pixel 

art. 

7.8.1.1 Casa da árvore 

A Figura 76 mostra o cenário da casa da árvore recriado utilizando a técnica de pixel 

art. 

 

Figura 76 - Cenário da casa da árvore criado em pixel art 

7.8.1.2 Castelo Medieval 

A Figura 77 mostra o cenário do castelo medieval recriado utilizando a técnica de 

pixel art. 
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Figura 77 - Cenário do castelo medieval recriado utilizando a técnica de pixel art 

7.8.2 Objetos sem interação 

O Quadro 11 mostra imagens de alguns objetos criados utilizando a técnica de pixel 

art. 

Quadro 11 - Alguns objetos criados, utilizando a técnica de pixel art 

Descrição Objetos 

Placa indicando acesso ao 
cenário do castelo medieval 

  

Planta decorativa 

 

Coluna do castelo medieval 

 

7.8.3 Objetos com interação 

O Quadro 12 mostra as principais animações necessárias para realização da 

interação do avatar com a árvore de frutas. 
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Quadro 12 - Frames de animação do avatar, interagindo com árvore com frutos e cesta de 

frutas 

Descrição Objeto 

Árvore com frutas 

 

Avatar pronto para pegar fruto 

 

Avatar andando para direita 
carregando a cesta com frutas 

 

Avatar andando para esquerda 
carregando a cesta com  frutas 

 

Avatar andando para baixo 
carregando a cesta com frutas 

 

Avatar parado segurando a cesta 
com frutas 

 

O Quadro 13 mostra as principais animações necessárias para realização da 

interação do avatar com a barraca de suco. 
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Quadro 13 - Frames de animação do avatar, interagindo com barraca de sucos 

Descrição Objeto 

Barraca de 
sucos 

 

Avatar pronto 
para fazer o 

suco 

 

O Quadro 14 mostra as animações necessárias para realização da interação do 

avatar tomando o suco. 

Quadro 14 - Frames de animação do avatar, bebendo suco 

Descrição Objeto 

Avatar bebendo suco 

 

Avatar passando a dica para 
outro usuário 

 

O Quadro 15 mostra as principais animações necessárias para realização da 

interação do avatar pegando lixo. 
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Quadro 15 - Frames de animação do avatar, segurando o lixo 

Descrição Objeto 

Fruta caindo no chão 

 

Avatar varrendo o chão  e pegando o lixo 

 

Avatar parado segurando o lixo 

 

Avatar andando para baixo 

 

Avatar andando para esquerda 

 

Avatar andando para direita 

 

Avatar andando para cima 

 

O Quadro 16 mostra as principais animações necessárias para realização da 

interação do avatar com lixo reciclável. 
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Quadro 16 - Frames de animação do avatar, jogando o lixo no lixeiro 

Descrição Objeto 

Lixeiro para lixo 
reciclável 

 

Lixeiro para lixo 
não reciclável 

 

Avatar jogando o 
lixo no lixeiro 

 

A Figura 78 contém a imagem do cenário onde é possivel o usuário construir sua 

própria casa, no nível do castelo medieval. 

 

Figura 78 - Cenário do ambiente para construção da casa do avatar 

A Figura 79 mostra a principal imagem necessária para permitir passagem de nível. 

 

Figura 79 - Porteiro para passagem de nível 

A Figura 80 mostra a imagem do aparelho de som utilizado para ligar e desligar o 

som do ambiente. 
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Figura 80 - Frame da animação do aparelho de som 

A Figura 81 mostra a imagem da jangada utilizada para o avatar sair do ambiente 

virtual. 

 

Figura 81 - Imagem da jangada para sair do ambiente 

7.8.4  Interface 

Nessa fase, observam-se as telas e menus utilizados na interface do projeto. 

A Figura 82 mostra a última versão do menu de utilização do ambiente virtual 

adotado durante a execução do ambiente virtual criado. 

 

Figura 82 - Menu de utilização durante a execução do ambiente virtual 

A Figura 83 mostra a última versão do menu adotado para escolha da aparência do 

avatar no ambiente virtual. 
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Figura 83 - Tela para escolha da aparência do avatar do usuário 

A Figura 84 mostra a última versão do menu que contém o histórico de bate-papo 

utilizado no ambiente virtual. 

 

Figura 84 - Tela de histórico da conversa via texto realizada pelos usuários 

7.8.5  Avatar 

O Quadro 17 mostra algumas animações do avatar masculino e feminino finalizadas 

com movimentos andando nos quatro sentidos.  
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Quadro 17 - Movimentos possíveis dos avatares 

Descrição Menino Menina 

Andando para baixo 

  

Andando para direita 

  

Andando para cima 

  

Andando para esquerda 

  

Parado 

  

7.8.6  Biblioteca de imagens 

Todas as imagens utilizadas no ambiente virtual foram inseridas no Adobe Flash, 

formando uma biblioteca de imagens. As imagens criadas utilizando a técnica de pixel art no 

Adobe Photoshop foram exportadas no formato de imagem bitmap. Essas imagens foram 

importadas para a biblioteca de movie clips do Adobe Flash. Os movies clips são utilizados 

para criar pequenos trechos de animação que funcionam de maneira independente da linha 

do tempo principal (MORAZ, 2006, 128 p). Cada imagem se tornou um movie clip onde 

recebeu um nome de identificação única para ser utilizada tanto no editor de mapa quanto 

poderem ser referenciadas pelos desenvolvedores do ambiente. Na biblioteca, os movie 

clips são gerados a partir das imagens e se dividem nos seguintes tipos de objetos: 

Objetos que não possuem colisão 

Neste tipo de objeto, encontram-se os tiles para criar o chão, onde os personagens 

podem se mover sobre eles. Os tiles ou azulejos possuem um mesmo tamanho, para serem 

encaixados como um quebra-cabeça formando o chão do cenário. 

Objetos que possuem colisão 

Neste tipo de objeto, encontram-se objetos para compor o cenário como paredes, 

plantas, placas, pedras, colunas, entre outros. Neste tipo de objeto, o personagem não pode 

ocupar o mesmo espaço, sempre irá colidir quando estiver se locomovendo. Os objetos do 

cenário geralmente possuem transparências e podem possuir tamanho maior que os tiles de 

chão, porém devem ser alinhados para poderem ser colocados corretamente no cenário. 
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Objetos que possuem animação 

Neste item do cenário, encontram-se objetos que podem sofrer colisão ou não. Por 

exemplo, os coqueiros apresentam colisão, enquanto as ondas não possuem. 

Objetos que possuem interação  

Neste tipo, encontram-se objetos que podem sofrer colisão ou não e que geralmente 

possuem animação. Neste tipo de objeto, o usuário pode interagir com o ambiente de 

alguma forma. A maioria dos objetos presentes nessa categoria são utilizados durante as 

atividades ou missões presentes no ambiente. Podem-se citar como exemplo: a colheita de 

frutas nas árvores, a barraca de suco e o recipiente de lixo reciclável. 

7.8.7  Editor de mapa 

No editor de mapa, é possível criar novos cenários para os ambientes, além de 

alterar os já existentes. Neste editor, é possível montar o cenário utilizando imagens criadas 

anteriormente. O criador do cenário pode escolher as imagens que representam o piso do 

cenário e os objetos como parede, plantas, mesa, dentre vários objetos. O editor de mapa 

permite receber novas imagens criadas pelos artistas a qualquer momento. 

O editor possui duas camadas. Na primeira camada serão inseridas imagens que 

representam o chão ou objetos que não terão colisão, ou seja, o usuário do ambiente 

poderá andar por cima dessa imagem. Na segunda camada, estarão os objetos na qual os 

usuários do ambiente não poderão passar por cima, ou seja, haverá colisão. Essa divisão 

em duas camadas facilitará a criação do cenário, além de facilitar aos desenvolvedores a 

implementação dos objetos que sofrem colisão. 

No editor de mapa, é possível testar o cenário criado através de um avatar. É 

possível mover o avatar através das setas do teclado testando os locais onde o avatar sofre 

colisão, verificando áreas nos quais se encontram problemas para locomoção. Na Figura 85, 

pode ser visualizado o editor de mapa. 
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Figura 85 - Mapa do editor do cenário 

As imagens selecionadas são inseridas pelo criador no ambiente no local que se 

deseja, montando o cenário. Com o cenário concluído é gerado um arquivo de texto com a 

posição de cada imagem inserida no cenário no formato de uma matriz. Cada imagem é 

representada por um número, utilizado para identificar qual imagem deve ser exibida. Esse 

arquivo de texto será utilizado pelos desenvolvedores para gerar o cenário do ambiente 

durante a execução. A Figura 86 mostra trecho de arquivo com as posições de objetos no 

cenário. 

 

Figura 86 - Trecho do arquivo de texto, contendo a posição dos objetos do cenário 
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7.8.8  Criação dos níveis 

A criação dos níveis ou fases do ambiente é feita pelo game design ou por um 

profissional específico para o level design. Utilizando o editor de mapa, os níveis do 

ambiente virtual foram criados. Com ele foi criado o nível da casa da árvore e o castelo 

medieval. Na criação dos níveis, deve se observar os caminhos realizados pelos 

personagens, os acessos aos itens interativos e verificar se não há barreiras que atrapalhem 

as locomoções dos personagens. Os caminhos devem ser intuitivos para os usuários. 

7.9 Testes 

Alguns testes foram realizados com os cenários, objetos e avatar para ajustar a 

sincronia das animações e erros encontrados nas imagens. Porém, não foram realizados 

todos os testes, uma vez que até o atual momento não existe uma versão do protótipo com 

todas as funcionalidades previstas.  

A seguir, serão descritas as funcionalidades implementadas no ambiente virtual 

desenvolvido neste trabalho. 

7.10 Funcionalidades implementadas 

Dos três ambientes propostos que constam no documento de game design, apenas o 

primeiro ambiente foi implementado em todas as atividades especificadas. No segundo 

ambiente, foi criada toda parte gráfica, faltando implementar as atividades propostas. O 

barco pirata do terceiro ambiente não foi implementado. O Quadro 18 apresenta a relação 

de telas da interface do ambiente virtual utilizadas constando quais telas foram 

implementadas no protótipo.  
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Quadro 18 - Telas do ambiente virtual 

Item Objetivo Implementado 

Tela Inicial Tela onde se encontra o acesso ao 
ambiente além de outras opções de 
escolha 

OK 

Cadastro de novo 
usuário 

Local onde é realizado o cadastro de 
novos usuários 

- 

Tela de recordes Local onde se tem o registro dos 
recordes dos usuários 

- 

Ajuda Local com as informações 
necessárias para utilizar o ambiente 

- 

Sobre o ambiente 
virtual AVAI 

Local com as informações 
necessárias sobre o ambiente AVAI 

- 

O Quadro 19 apresenta a relação de menus do ambiente virtual constando quais 

foram implementadas no primeiro protótipo.  

Quadro 19 - Menus de opções disponíveis durante o ambiente virtual 

Item Objetivo Implementado 

Menu principal do 
jogo 

Barra com botões e informações para 
o usuário 

OK 

Mapa Mapa de localização dos cenários OK 

O Quadro 20 apresenta a relação de funcionalidades implementadas no ambiente 

virtual com indicação de quais foram implementadas no primeiro protótipo: 

  



153 
 

Quadro 20 -  Funcionalidades implementadas no ambiente virtual 

Item Objetivo Nível Status 

Editor de mapa Local onde é possível criar os cenários para o 
ambiente virtual 

- OK 

Cenário 1 – Casa da 
Árvore 

Criação das imagens e montagem do cenário 1 OK 

Cenário 2 – Castelo 
medieval 

Criação das imagens e montagem do cenário 2 OK 

Cenário 3 – Barco 
Pirata 

Criação das imagens e montagem do cenário 3 - 

Movimento do avatar Usuário movimenta o avatar pelos cenários 
utilizando o mouse 

- OK 

Desviando de 
obstáculos 

O avatar deve escolher um caminho sem 
obstáculos para chegar no local determinado 
pelo usuário 

- OK 

Árvore com frutas Recolher frutas 1 OK 

Andando com a cesta 
de frutas 

Levar a cesta de frutas para a barraca de suco 1 OK 

Barraca de suco Avatar faz o suco 1 OK 

Bebendo o suco Avatar bebendo o suco 1 OK 

Dica Avatar recebe dica de outro usuário 1 OK 

Fruta caída no chão Avatar limpa sujeira 1 OK 

Andando com o lixo Avatar leva o lixo para lixeira reciclável 1 OK 

Lixo reciclável Avatar pode jogar o lixo no lixeiro 1 OK 

Vara de pescar Jogo para pegar o maior número de peixes 2 - 

Cozinha O avatar pode preparar comida para outros 
usuários 

2 - 

Procura do tesouro O avatar pode procurar o tesouro escondido 2 - 

Corrida Jogo de corrida entre os usuários 3 - 

Construindo sua casa Construir uma casa para o seu avatar 3 - 

Passagem de nível Responder a pergunta corretamente para 
passar de nível 

1 e 2 OK 

Aparelho de som Ligar e desligar o som do ambiente 1, 2 e 
3 

OK 

Aparência do avatar 
do usuário 

O usuário pode montar o seu próprio avatar 
escolhendo o sexo, nome e roupas utilizadas 

1, 2 e 
3 

- 

Sair do sistema Sai do ambiente 1, 2 e 
3 

OK 

Áudio Criação das trilhas, locução e efeitos sonoros 
utilizados no mundo virtual 

1,2 e 3 - 
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7.11 Ferramentas utilizadas 

Nessa sessão, serão apresentadas as ferramentas utilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem infantil. 

7.11.1 Autodesk 3DS MAX 2009 

Para criar um jogo em três dimensões, é necessário utilizar um programa de 

modelagem em três dimensões onde seja possível construir os objetos, cenários e 

personagens. No AVAI, foi adotado inicialmente o 3DS Max para criar as imagens do 

ambiente virtual. 

O 3DS Max, da Autodesk, é um dos mais antigos softwares utilizados em efeitos 

especiais para filmes, criação de objetos 3D para jogos, apresentação de projetos 

arquitetônicos, imagens e vídeos para os mais variados fins (MURDOCK, 2004). Embora a 

versão atual seja a 2010, foi utilizada a versão 2009 nessa dissertação, pois quando iniciou-

se a implementação, a versão 2010 ainda não tinha sido lançada. Com o 3DS Max é 

possível construir vários tipos de objeto 3D, mapeamento e animação, uma vez que possui 

uma vasta quantidade de ferramentas para estes fins. Além da criação dos objetos 3D é 

possível aplicar texturas nos objetos, isto é, aplicar uma imagem sobre o objeto 3D.  

O 3DS Max também simula iluminação e sombras para a cena 3D, sendo possível 

criar uma variedade de luzes com projeção de sombras. Uma iluminação para uma cena 

realística exige muito processamento para realizar cálculos de refração da luz e com o 3DS 

Max é possível reduzir esses cálculos através de suas ferramentas de iluminação.   

Com ele, também é possível criar animações movendo e alterando a forma dos 

objetos 3D, tendo disponível esqueletos para serem utilizados em seres orgânicos. O 

mesmo também realiza simulação da física, que permite configurar massa dos objetos e 

gravidade. A parte de simulação de física ainda permite criar efeitos da água e do vento nos 

objetos, inclusive aqueles que não são sólidos como um tecido ou um objeto orgânico.  

O 3DS Max também possui uma vasta gama de ferramentas que são acrescentadas 

em cada nova versão, a exemplo da criação de partículas, simulação de fios de cabelos, 

simulação de objetos translúcidos, entre outros. Ele pode exportar suas cenas para uma 

variedade de formatos como: imagens, vídeos, arquivos VRML, arquivos CAD, além de 

formatos 3D. 
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O 3DS Max permite também importar e exportar arquivos para uma grande 

quantidade de programas, facilitando o uso de outros softwares no desenvolvimento. 

Possui, ainda, uma grande quantidade de material disponível para estudo na 

literatura, incluindo a Internet, com acesso a fóruns, tutoriais, apostilas, plugins, objetos em 

3D, texturas, exemplificações e outros recursos. 

As imagens finais dos cenários para o AVAI foram criadas utilizando o 3DS MAX, 

além de ter sido utilizado também para criar a imagem da tela de abertura do ambiente 

virtual. Na Figura 87, encontra-se a imagem do ambiente virtual de aprendizagem infantil 

criado no 3DS MAX. 

 

Figura 87 - Imagem do ambiente criado com o software 3Ds Max 2009 

7.11.2 Adobe Photoshop CS5 

O Adobe Photoshop pode ser utilizado na criação e edição de imagens, ou seja, 

utilizado na arte conceitual, criação dos desenhos, das texturas dos objetos em 3D, 

rascunhos do cenário e criação dos objetos do menu. Ele está sendo adotado por ser um 

software que possui muitas ferramentas que auxiliam na criação e edição de imagens 

(HINKEL, 2006). Ele permite importar e exportar arquivos para uma grande variedade de 

programas facilitando o desenvolvimento e possui recursos que não são encontrados em 

softwares de edição de imagens como, por exemplo, desenhar a textura diretamente num 

objeto 3D, o que facilita bastante na hora da criação. Existe também muito material 

disponível na literatura, além de fóruns, tutoriais e vídeo-aulas na Internet.  

O Photoshop é bastante utilizado em publicidade para criação de imagens, retoque 

de fotos, montagens, criação de anúncios para revistas e para Internet. Ele possui uma 

variedade de pincéis que torna possível a simulação de pinturas e desenhos de uma 

variedade de estilos. Possui várias opções de ajustes e ferramentas para corrigir e alterar 
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fotos como: ajustes de cores, deformação da imagem e remoção de elementos da foto. Por 

sua variedade de efeitos, é um software adequado também para criação de anúncios de 

publicidade. 

O Photoshop foi utilizado na criação da maioria das imagens em duas dimensões no 

formato bitmap. Pode-se citar os seguintes pontos no qual ele foi utilizado: na criação da 

arte conceitual, rascunho das imagens, criação dos tiles para os cenários, desenhos de 

sequência de imagens para as animações dos personagens e objetos e imagens para as 

telas e menus de navegação. Na Figura 88, encontra-se a imagem de um avatar criado no 

Adobe Phtoshop CS4. 

  

Figura 88 - Imagem de um personagem do ambiente criado com o Adobe Photoshop CS5 

7.11.3 Adobe Flash CS5 

O Adobe Flash CS5 é voltado para aplicações na Internet onde é possível a criação 

de jogos, animações, anúncios, entre outras. Os arquivos finais gerados pelo Flash são 

pequenos (DUGGAN, 2009), e o torna ideal para aplicações na Internet em razão de serem 

rapidamente carregados. Não há a necessidade de se fazer um download  do ambiente para 

executá-lo, ele executa diretamente do browser. Por ser um software amplamente utilizado 

existe bastante material de pesquisa na literatura, como também na Internet como os fóruns, 

tutoriais e apostilas, o que facilita o seu uso. Os browsers mais utilizados (Internet Explorer 8 

ou superior, Google Chome 4 ou superior e Mozilla Firefox 5 ou superior) já vêm com plugin 

Flash player incorporado. Assim o usuário não tem a necessidade de instalar, necessitando 

apenas entrar no site. Se o navegador utilizado pelo usuário não possuir o plugin ele pode 

ser baixado gratuitamente no site da Adobe. 
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Devido a flexibilidade e baixo grau de complexidade vem sendo utilizado em jogos 

educacionais. O Adobe Flash reune várias funcionalidades em um único software se 

tornando propício para implementação do AVAI. Pode-se citar as seguintes funcionalidades: 

ferramenta de animação, programa de criação de Websites, programa de desenvolvimento 

de aplicações e plataforma de desenvolvimento de jogos (TAROUCO, et al., 2004). 

Como o ambiente criado deve funcionar na maioria dos computadores utilizados foi 

escolhido a Adobe Flash como plataforma de desenvolvimento por possuir suporte para 

dispositivos móveis como o Android, Windows Phone 7, Symbian, BlackBerry entre outros, 

Também funciona em várias plataformas e em várias versões como Windows, Mac Os, 

Linux e Solaris (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 2010). 

O Adobe Flash foi utilizado na criação de algumas animações de objetos do 

ambiente como o coqueiro se movendo com o vento e as ondas do mar. Além disso todas 

as imagens bitmap criadas no photoshop foram inseridas no Adobe Flash criando um 

catálogo de imagens para serem utilizadas pelos desenvolvedores e também utilizadas no 

editor de mapa. Ele também foi utilizado para montar as telas e menus disponíveis no 

ambiente virtual. No Adobe Flash, foi criado o código do ambiente através da sua linguagem 

ActionScript. Na Figura 89, mostra o ambiente de trabalho do Adobe Flash.  

 

Figura 89 - Imagem do ambiente criado com o Adobe Flash CS5 

7.11.4 Actionscript 3.0 

O actionscript 3.0 é a linguagem de programação orientada a objeto do Adobe Flash 

CS5 (FULTON e FULTON, 2010). Utilizado em aplicações na Internet (ROSENZWEIG, 

2007). O actionscript é executado através de uma máquina virtual no Adobe Flash Player 

Plugin, encontrado em navegadores para Internet (MOOCK, 2007). A linguagem actionscript 

é a linguagem que já vem incorporada no Adobe Flash, possuindo integração com as 
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funcionalidades do Adobe Flash. Todas estas características permitiram a escolha do 

actionscript como ferramenta de implementação do ambiente onde foi criado o código. 

7.12 Conclusão 

Neste capítulo, foi exposta uma metodologia de desenvolvimento de ambiente virtual 

de aprendizagem infantil que tem como base a construção de alguns elementos presentes 

nos jogos digitais. Os elementos são: curva de dificuldade, níveis, jogabilidade, objetivos, 

pontuação, recompensas, motivação, níveis, exploração de ambientes, curva de dificuldade 

e simulações de física do jogo. 

A metodologia adotada teve como base as fases de desenvolvimento dos jogos 

digitais, a saber: high concept, documento de game design, observações do documento de 

game design, arte conceitual, model sheet, imagens de rascunho, desenvolvimento do 

código, imagens finais criadas através de software 3D, imagens finais utilizando a técnica de 

pixel art, animações, interface, desenvolvimento do áudio, criação do protótipo, testes, 

funcionalidades implementadas e finalização. 

A última seção do capítulo descreve as ferramentas utilizadas na implementação do 

ambiente virtual de aprendizagem infantil. 
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8 Conclusões, Trabalhos Futuros e 

Contribuições 

Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões do trabalho, bem como os 

trabalhos futuros. 

8.1 Conclusões  

Apesar da difusão da Internet, dos grandes investimentos da indústria de jogos que é 

considerada hoje maior que a do cinema, e da imensa quantidade de ambientes virtuais e 

software educacional disponível no mercado, não se encontra um ambiente virtual de 

aprendizagem infantil baseado em jogos disponíveis na língua portuguesa. 

Neste contexto, esta dissertação trata o seguinte problema: como criar um ambiente 

virtual de aprendizagem infantil que atraia as crianças de forma que as mesmas possam 

acessar conteúdos adequados a elas? Uma solução para esse problema é a proposição de 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil que utilize os princípios de jogos para atrair 

as crianças além de algumas características dos ambientes virtuais que farão com que a 

criança seja motivada a acessar frequentemente o ambiente.  

Na pesquisa com usuário, depois deles terem testado alguns ambientes, foram 

observados pontos que despertaram o interesse desses usuários, bem como, algumas 

limitações desses ambientes. As limitações encontradas motivaram o desenvolvimento de 

uma metodologia de Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil baseado em jogos desta 

dissertação. Essa metodologia é a maior contribuição nessa dissertação, pois acrescenta 

melhorias em relação aos ambientes comercialmente existentes. 

Alguns aspectos que não foram levantados no objetivo do estudo exploratório foram 

constatadas na pesquisa, conforme descrito a seguir: 

 Alguns usuários tiveram dificuldade em selecionar os botões existentes, tendo 

que tentar várias vezes até conseguir acertar o botão requerido. Isso pode ser 

resolvido criando botões com áreas maiores para seleção, facilitando a precisão 

do usuário; e 
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 Para cada ambiente utilizado, os usuários procuravam utilizando o mouse por 

interações nos objetos existentes. 

O pesquisador durante as observações na aplicação da pesquisa indentificou alguns 

pontos, conforme listados a seguir: 

 Várias opções do menu foram convertidas em interações durante o jogo, a 

exemplo do botão (ligar/desligar o som) e (sair do sistema). Sugere-se converter 

as interações do menu para interações durante o jogo; 

 Os usuários preferiam utilizar o mouse a o teclado; e 

 O mapa foi bastante utilizado pelos usuários. 

A partir dos pontos encontrados, como parte de conceito, foi desenvolvido um 

ambiente virtual de aprendizagem infantil, não comercial, com aplicações em jogos, voltados 

para o ensino do meio ambiente e cidadania que levaram em consideração o interesse dos 

usuários e limitações dos ambientes analisados. Durante o desenvolvimento dos primeiros 

protótipos, foram identificados problemas de desempenho e construção de cenário que 

foram ajustadas nos protótipos seguintes. 

8.2 Principais Contribuições 

Ao término desta dissertação, apresenta-se as seguintes contribuições: 

 Desenvolvimento de uma metodologia de criação de ambientes virtuais educativos 

baseados em jogos para o público infantil, esse tópico representa a maior 

contribuição nessa dissertação; 

 Análise de diversos ambientes virtuais para o público infantil; 

 Estudo propondo a definição de elementos que devem conter nos ambientes virtuais 

de aprendizagem infantis; 

 Criação de uma biblioteca digital gráfica de objetos desenvolvidos em Pixel art; 

 Desenvolvimento de um Ambiente Virtual de Aprendizagem Infantil;  

 Publicação de livro pelos autores orientando, orientador e co-orientador abordando a 

construção de ambientes virtuais utilizando a técnica de jogos (SOUZA, LIRA e 

SANTOS, 2010); e 
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 Disponibilização de um ambiente virtual para professores do ensino fundamental e 

médio, como ferramenta de apoio didático. 

8.3 Limitações 

Durante o dissertação foram encontradas as seguintes limitações. 

 Na criação das imagens para o ambiente utilizando um software de criação de 

imagens em 3D, foi identificado que houve um baixo desempenho na utilização do 

ambiente, adotando-se então outra técnica na construção das imagens; 

 Na pesquisa realizada com os alunos, foi identificado que as escolas com salas de 

informática tinham acesso à internet de baixa velocidade além da perda freqüente da 

conexão durante o seu uso; e 

 Houve dificuldade em encontrar bibliografia específica na área de ambientes virtuais 

de aprendizagem para o público infantil baseados em jogos. 

8.4 Trabalhos futuros 

Considerando que haverá a continuidade do AVAI após a finalização da dissertação 

do mestrado, como trabalhos futuros são propostos: 

 Implementar as demais funcionalidades projetadas no documento de game 

design; 

 As telas de sugestões, perguntas e respostas serão alteradas para serem 

incorporadas às animações do ambiente sendo exibidas de forma mais natural, 

como se fizesse parte de um diálogo dos personagens. As informações 

presentes nas sugestões e perguntas serão convertidas, na medida do possível, 

em imagens e animações, tornando-se mais acessíveis para os usuários. 

 Disponibilizar um tipo de acesso diferente para professores, onde eles poderão 

apresentar suas próprias sugestões, perguntas e respostas utilizadas no 

ambiente. O professor utiliza um editor de mapa projetado especificamente para 

construir cenários de aprendizado para qualquer assunto que desejar. O 

professor poderá ter, à sua disposição, uma biblioteca de imagens, animações e 

objetos interativos a serem utilizados na criação de cenário; 
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 Criar um editor de imagens em pixel art adequado ao público infantil onde é 

possível o usuário desenhar uma imagem que pode ser utilizada no próprio 

ambiente por ele ou por outros participantes; 

 O usuário pode destruir um cenário de outro usuário depois de construído, 

recebendo punição logo após essa ação. Esta funcionalidade deverá ser utilizada 

para trabalhar questões educacionais, a exemplo de ética. 
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10 Apêndice 

Data da realização da Pesquisa?___________/____________/______________ 

Local de realização da Pesquisa?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Perguntas sobre o usuário 

Qual a sua idade? _____________________________________________________ 

Qual o ano você esta estudando? ________________________________________ 

Você é menino ou menina? Menino (   ), Menina (   ) 

Que escola você estuda?_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Perguntas para o ambiente Club Penguin 

O que você gostou no site? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

O que você não gostou no site?__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Você achou fácil (  ), normal (  ) ou  difícil (  ) andar com o bonequinho pelo cenário?  
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O que você achou do seu Pinguim? 

 

feio (  ), bonito (  ), chato (  ), engraçado (  ), normal (  ), preferia ser outro bicho (  ) 

Você Jogou bola de neve em outros usuários? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você fez o pinguim dançar ou acenar? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você utilizou os Emoticons (carinhas felizes)?  

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você quis mudar a aparência do seu iglu? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você quis mudar a aparência do seu pinguim? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você utilizou frases prontas para se comunicar com outros usuários? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você utilizou o mapa? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você viu as mensagens? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você viu o jornal? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Quais desses jogos, você jogou? 

Bóiacross, Desviar dos obstáculos na bóia puxada pela lancha  (  ). 

 

Pegando Onda , deixar o pinguim na onda (  ). 

 

Morro abaixo, Corrida entre vários usuários em cima da bóia (  ). 
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Surfe na caçamba, desviar de obstáculos utilizando a caçamba da mina (  ). 

 

Pizzatron 3000, Montar a pizza corretamente (  ). 

 

Qual você mais gostou? 

Bóiacross (  ), Pegando Onda (  ), Morro abaixo (  ), Surfe na caçamba (  ) e Pizzatron 3000 

(  ). 

Qual desses cenários você visitou? 

1.Farol (  ), 2.Estádio (  ), 3.Ancoradouro (  ), 4.Prainha (  ), 5.Forte Nevado (  ),  

6.Estação de esqui (  ), 7.Floresta, (  ), 9.Mina (  ), 10.Montanha (  ),  

11.Pátio Dojo (  ), 13.Centro (  ),14.Plaza (  ), 15.O seu iglu (  ). 
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Para utilizar o site? 

Fácil (  ), Normal (  ), Difícil (  ). 

Você vai querer utilizar esse site outro dia? 

 Sim (  ), Não (  ), talvez (  ).  
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Data da realização da Pesquisa?___________/____________/______________ 

Local de realização da Pesquisa?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Perguntas sobre o usuário 

Qual a sua idade? _____________________________________________________ 

Qual o ano você esta estudando? ________________________________________ 

Você é menino ou menina? Menino (   ), Menina (   ) 

Que escola você estuda?_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Perguntas para o ambiente Migux 

O que você gostou no site? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

O que você não gostou no site?__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Você achou fácil (  ), normal (  ) ou  difícil (  ) andar com o bonequinho pelo cenário?  
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O que você achou do seu bonequinho? 

  

Feio (  ), bonito (  ), chato (  ), engraçado (  ), normal (  ), preferia ser outro bicho (  ) 

Você Jogou a bigorna nos outros usuários? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Queria jogar mais vezes à bigorna (  ) 

Você clicou no seu bonequinho o fazendo ele falar? 

  

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você quis mudar a aparência da sua casa? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você quis mudar a aparência do seu bonequinho? 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você colocou um chapéu no seu bonequinho? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você utilizou o mapa? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você viu as mensagens? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você utilizou o mural de Recados? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você utilizou esse menu quando selecionou outro usuário? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Você recolheu garrafas pelo cenário? 

   

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 
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Você descarregou o seu lixo reciclável? 

 

Sim (  ), Não (  ), Não sabia que existia. 

Quais desses jogos, você jogou? 

Entregar pedidos ao cliente  (  ). 

 

 

Cata Lixo (  ). 
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Qual você mais gostou? 

Entrega de Pedidos (  ), Cata Lixo (  ). 

Qual desses cenários você visitou? 

1.Caveira (  ), 2.Conha (  ), 3.Tesouro (  ), 4.Recife (  ), 5.Sua casa (  ), 6.Esqueleto de 

peixe  (  ). 

 

Para utilizar o site? 

Fácil (  ), Normal (  ), Difícil (  ). 

Você vai querer utilizar esse site outro dia? 

 Sim (  ), Não (  ), talvez (  ). 


