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RESUMO

DIAS, M. V.; PINO, M. C. O. Melodia: um modelo de jogo sério para o ensino de
música a pessoas deficientes intelectuais. 2020. 99 f. Trabalho de Conclusão de
Curso - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2020.
A música é uma das artes mais antigas e é capaz de impactar em várias esferas,
inclusive no desenvolvimento cognitivo. Por meio da música, deficientes intelectuais
podem adquirir diversos benefícios, como aumento da atenção, concentração e
criatividade. Considerando os aspectos que envolvem a teoria musical e o grande
impacto que o um jogo sério para o ensino de música teórica pode ter na vida de
pessoas com deficiência intelectual, foi construído o Melodia. A modelagem do jogo
proposto neste trabalho foi realizada usando como referência a metodologia ágil
Scrum. A finalidade do Melodia foi criar um jogo para inserir pessoas com DI
alfabetizadas no universo musical, atuando como um incentivo à jornada pelo mundo
da música. Para sua construção, foi utilizada a estética minimalista, elementos da
gamificação, de jogos sérios e características de pessoas com deficiência
intelectual. O jogo possui 7 níveis e 3 dificuldades (fácil, média e difícil), abordando
os principais elementos que compõem a partitura musical: claves, pauta, escala
musical, ritmo, melodia e harmonia. Além da avaliação do conhecimento musical, o
jogo objetiva avaliar a atenção dos jogadores com DI, utilizando uma variação do
Teste de Atenção por Cancelamento. A prototipação do jogo foi realizada no Adobe
UX e a implementação na plataforma Unity com a linguagem C#. Como resultado, o
Melodia é um jogo sério para adultos com deficiência intelectual, trazendo a teoria
musical de forma objetiva e intuitiva ao longo dos níveis. Sua estética simples,
baseada na psicologia das cores, e sua organização do jogo por níveis e
dificuldades possibilita que o jogador adquira o conhecimento teórico sobre música
de forma divertida, gradativa e eficiente. Além disso, é um jogo capaz de avaliar a
atenção do jogador.
Palavras-chave: Jogos Sérios. Gamificação. Deficientes Intelectuais. Música.
Scrum.

ABSTRACT

DIAS, M. V.; PINO, M. C. O. Melody: a serious game model for teaching music to
people with intellectual disabilities. 2020. 100 f. Trabalho de Conclusão de Curso Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2020.
Music is one of the oldest arts and is capable of impacting in several spheres,
including cognitive development. Through music, intellectual disabled people can
acquire several benefits, such as increased attention, concentration and creativity.
Considering the aspects involving music theory and the great impact that a serious
game for teaching theoretical music can have on the lives of people with intellectual
disabilities, the Melody was built. The modeling of the game proposed in this work
was performed using the Scrum agile methodology as a reference. The purpose of
Melodia was to create a game to insert literate people with ID in the musical
universe, acting as an incentive to the journey through the world of music. For its
construction, minimalist aesthetics, elements of gamification, serious games and
characteristics of people with intellectual disabilities were used. The game has 7
levels and 3 difficulties (easy, medium and difficult), addressing the main elements
that make up the musical score: clefs, staff, musical scale, rhythm, melody and
harmony. In addition to assessing musical knowledge, the game aims to assess the
attention of players with ID, using a variation of the Cancellation Attention Test. The
prototyping of the project was carried out in Adobe UX and the implementation on the
Unity platform with the C # language. As a result, Melodia is a serious game for
adults with intellectual disabilities, bringing music theory objectively and intuitively
across levels. Its simple aesthetic, based on the psychology of colors, and its
organization of the game by levels and difficulties allows the player to acquire
musical knowledge in a fun, gradual and efficient way. The Melody is capable of
evaluating the player's attention.
Keywords: Serious Games. Gamification. Intellectual Disabled. Music. Scrum.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de crescimento e desenvolvimento de uma criança pode ter
limitações cognitivas, motoras e funcionais que afetam diretamente a absorção de
conhecimento e a interação social, entre outros aspectos. Esta condição é
denominada transtorno de neurodesenvolvimento e inclui o conjunto de capacidades
mentais do indivíduo, principalmente as vinculadas à aprendizagem (APA, 2013).
Um dos transtornos do neurodesenvolvimento é a deficiência intelectual (DI)
que é caracterizada pela dificuldade de raciocínio, processo de construção do
pensamento ou quaisquer funções ligadas ao aprendizado. Pessoas com essa
condição possuem limitações em diversas áreas acadêmicas, o que impacta
significamente em sua formação (SOUZA; ALVES, 2018).
Em ambientes escolares, torna-se necessário o acompanhamento adequado
dos alunos deficientes intelectuais de forma a alinhar o conteúdo lecionado com
suas capacidades cognitivas. Para que haja uma construção do conhecimento,
torna-se cada vez mais importante encontrar meios inclusivos para garantir que suas
necessidades e expectativas sejam cumpridas. É preciso também que esses meios
sejam estimulantes e interessantes, uma vez que pessoas com DI dependem de
motivação contínua para o desenvolvimento de sua cognição. Para isso, podem ser
consideradas didáticas que agregam atividades criativas e tecnológicas (SANTOS,
2018).
Existem inúmeros recursos a serem explorados com fins didáticos, sendo
um deles a gamificação: o conjunto de componentes, conceitos e estratégias
relacionadas

aos

jogos

(não

necessariamente

virtuais)

que

objetiva

o

desenvolvimento intelectual por meio do entretenimento (SANTOS; FREITAS, 2017).
Para que essa aquisição de conhecimento ocorra, é preciso estabelecer uma ligação
intelectual entre jogador e jogo.
De acordo com Kapp (2012), esse vínculo pode ser criado por meio de um
conceito não concreto que se desenvolve a partir de uma estrutura com regras a
serem seguidas, como ganho de pontos, conquistas e passagem de fases. Todos
esses são elementos de jogos que compõem a gamificação e que não
necessariamente geram como resultado um jogo sério. Assim, à medida que são
cumpridas para resolver os problemas propostos, geram aprendizado como
resultado.
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Alves (2015) afirma que ao se estabelecer uma conexão entre o jogador e a
realidade, é possível intensificar seu interesse e motivação para cumprir os desafios,
agregando uma bagagem intelectual que pode ser aplicada além do próprio jogo. O
jogo sério é justamente a aplicação da gamificação com fins didáticos, trazendo
como benefícios não apenas a aprendizagem de conteúdo de forma estimulante e
intuitiva, mas também o desenvolvendo de habilidades mentais e motoras em
diferentes perfis de indivíduos. Desse modo, por meio de feedbacks ao longo da
jornada do jogador é possível promover seu interesse e alcance dos objetivos
estipulados, como desenvolvimento de determinadas atividades e compreensão de
conceitos específicos.
Um jogo com muitos elementos na tela pode gerar distração em pessoas
com DI. Usar o minimalismo, um conceito descrito por Gelernter (1999) como a
união entre simplicidade e funcionalidade no design, é uma alternativa mais eficiente
para o ensino de deficientes intelectuais, pois o seu objetivo é cumprir uma função
específica com o mínimo de elementos visuais e funcionais possíveis.
Considerando o ensino musical para pessoas com DI, na literatura há o
trabalho de Gonçalves (2019), que criou o jogo Dó Ré Música para auxiliar pessoas
com deficiência intelectual a desenvolverem suas habilidades por meio de níveis
diferentes de dificuldade. O jogo Dó Ré Música possui como foco de conteúdo o
ensino de instrumentos, suas categorias correspondentes (como cordas ou
percussão) e a representação superficial da partitura para crianças com elementos
visuais e textuais que podem dificultar a absorção do conhecimento e concentração.
Em jogos como Aprendendo com Tarefas (VASCONCELOS, 2018) e APP
Mix Game (CRUZ, 2020) é mostrada a eficiência do ensino de novos conhecimentos
(como raciocínio lógico) por meio da gamificação e jogos sérios. Contudo, jogos
sérios de música para pessoas com deficiência intelectual ainda são uma área
pouco explorada.
Este trabalho desenvolveu a modelagem e implementação do jogo Melodia
para adultos de 18 a 60 anos de idade com deficiência intelectual de forma a
estimular seu interesse pela área. O Melodia considerou em sua modelagem
elementos de gamificação, jogos sérios, características de pessoas com DI e
avaliação de aprendizagem. O jogo explora o universo musical, e por consequência,

12

traz benefícios para o aluno, como estímulo da imaginação, musicalidade, raciocínio,
memória, concentração, além de melhora da atenção.
O Melodia foi modelado usando a metodologia Scrum (SCHWABER;
SUTHERLAND, 2017) que contém a definição de: Scrum Team, Product Backlog,
Sprint Backlog e Daily Scrum Meeting. No Scrum Team foram definidas as
atividades para o Scrum Master, Product Owner e Development Team. O Product
Backlog contém uma lista de requisitos a serem desenvolvidos e no Sprint Backlog
estes

elementos

foram

categorizados

em

documentação,

prototipagem,

implementação e modelagem do jogo. A construção destes elementos foi definida e
ajustada em reuniões denominadas de Daily Scrum Meeting.
Como resultado obteve-se um jogo capaz de ensinar o conteúdo musical e
avaliar a atenção dos jogadores de forma objetiva. Sua interface gráfica minimalista
e modelagem lógica baseada em níveis e dificuldades possibilita que o jogo seja
ampliado, tornando-se uma ferramenta importante para inserir pessoas com DI no
universo musical.

1.1 JUSTIFICATIVA

A construção do conhecimento em um jogo, tal como em um jogo sério, deve
acontecer de forma sistemática e eficiente, o que ocorre em um modelo que oferece
desafios e feedbacks positivos (recompensas) ou negativos (possibilidade de novas
tentativas). Assim, gera um estímulo psicológico, e por consequência, diversão
(MOKHTAR et al., 2019). Além disso, pode ser usado para aprendizagem de
pessoas com deficiência intelectual.
Um exemplo de jogo sério é o Aprendendo com Tarefas, focado em
alfabetização de crianças com DI para desktop, que ocorre por meio da interação do
jogador com objetos em um cenário (VASCONCELOS, 2018). Já no APP Mix Game,
o celular é o dispositivo utilizado para estimular memória, concentração, atenção e
capacidades afins de adolescentes com DI (CRUZ, 2020). Em ambos os casos, por
meio de questionários qualitativos, conclui-se que os resultados do uso dos jogos
para pessoas com DI foram positivos.
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Considerando a importância de desenvolver diferentes habilidades de
pessoas com DI, notou-se a necessidade de ampliar a sua inclusão para o campo
artístico. Em um trabalho realizado com uma estudante de música (teclado e violão),
foi possível avaliar alguns dos obstáculos referentes ao ensino musical para
deficientes intelectuais, entre eles a dificuldade de concentração e memorização.
Contudo, observou-se o progresso da aluna ao serem identificadas as principais
barreiras para sua evolução, como os desafios de cada aula, falta de adaptação e
comunicação entre docente e discente (MACEDO, 2018).
Estes aspectos são comuns ao longo do aprendizado de música,
principalmente quando há um contexto em que é necessário um desenvolvimento
para as limitações de grupos específicos. Um exemplo da aplicação desses
conceitos é o jogo Tititá - uma aventura musical, que objetivou auxiliar crianças do 1º
ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas a aprenderem música de
forma estimulante e didática (ARMELIATO, 2011). Esse jogo musical utiliza muitos
elementos visuais e sonoros, aprofundando-se tecnicamente nos conceitos de
música. Isto dificulta o aprendizado de pessoas com DI devido ao volume de novos
conhecimentos explorados.
Para dispositivos móveis como celulares e tablets, há o jogo Piano Crianças
- Música e Canções (ORANGE STUDIOS GAMES, 2020), que explora por meio de
desenhos e sons a escala musical, além de sua aplicação em diferentes
instrumentos. Assim, é uma forma atraente e lúdica de ensino.
Analisando os trabalhos da literatura, se observa que os estudos
relacionados aos jogos de música para as pessoas com DI são importantes para seu
desenvolvimento no que tange o conhecimento musical, porque melhora
significativamente não apenas a aprendizagem, mas também estimula a imaginação,
promove o interesse e proporciona a diversão. Além disso, contribui para a interação
social e expressão, beneficiando diversos campos da mente (GARCIA, 2017).
O campo da música estimula as funções cognitivas relacionadas à memória,
atenção, concentração e raciocínio. Assim, por meio de um jogo sério, é possível
contribuir para a melhora intelectual desse grupo de indivíduos, uma vez que o
estímulo das atividades realizadas contribui para o desenvolvimento de sua
cognição. O uso da gamificação possibilitará agregar mais diversão no momento de
aprendizagem, pois elementos tais como feedback, narrativa, entre outros, podem
ser incorporados para aumentar a interação do aluno com o jogo.
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1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral desta proposta é modelar um jogo para ensinar teoria básica
sobre música a pessoas com deficiência intelectual alfabetizadas usando
gamificação, a fim de mostrar que os elementos sobre teoria da música apresentam
uma construção do conhecimento gradativa e sequencial. Para isto, os objetivos
específicos são:
• Identificar quais elementos de gamificação e teoria de música podem ser
aplicados ao público com deficiência intelectual.
• Implementar o jogo em um framework de aplicação.
• Análisar as contribuições do Melodia em relação aos outros software da
literatura.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Esse trabalho está organizado em 7 capítulos. O Capítulo 1 abrange a
introdução ao cenário do trabalho, as motivações para a realização do jogo para
deficientes intelectuais, a revisão bibliográfica sobre os principais conceitos a serem
abordados no projeto, os objetivos que se deseja cumprir e a justificativa para a
realização do trabalho.
O Capítulo 2 abrange a descrição sobre jogos sérios, a arquitetura geral dos
jogos sérios, elementos que são requisitos para que o jogo seja considerado sério e
os ambientes de desenvolvimento para esse tipo de jogo.
O Capítulo 3 explica o conceito de gamificação, como ela pode ser aplicada
na educação e a aplicação da gamificação no trabalho proposto.
O Capítulo 4 descreve o que é música, o que a teoria musical abrange, o
impacto do estudo da música em pessoas com deficiência intelectual, e quais são os
elementos a serem trabalhados no jogo Melodia.
O Capítulo 5 relata a metodologia usada no desenvolvimento do Melodia,
bem como aborda conceitos sobre Scrum.
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O Capítulo 6 apresenta como a metodologia desenvolvida foi aplicada, os
resultados do cumprimento de cada etapa do jogo e o seu impacto no aprendizado
de música por meio de um jogo sério que objetiva o ensino de teoria musical básica.
Por fim, o último capítulo aborda as considerações finais deste trabalho e os
trabalhos futuros que podem dar continuidade a esta pesquisa.
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2 JOGOS SÉRIOS

Este Capítulo apresenta informações sobre jogos sérios e sua aplicação a
pessoas com deficiência intelectual. A Seção 2.1 uma breve definição sobre o que
são jogos sérios e suas principais características. A Seção 2.2 aborda a arquitetura
para jogos sérios e exemplos da literatura que foram construídos com os principais
requisitos desse tipo de jogo. A Seção 2.3 mostra alguns dos ambientes de
desenvolvimento usados para jogos sérios. A Seção 2.4 apresenta jogos sérios
criados para pessoas com deficiência intelectual. A Seção 2.5 descreve as
considerações finais do capítulo.

2.1 JOGOS SÉRIOS: UMA BREVE DEFINIÇÃO

A definição de jogos sérios inicia-se a partir do conceito de jogo, pois é uma
estrutura composta por diversos elementos com o objetivo de entreter. Para a
construção de qualquer tipo de jogo, há alguns requisitos que devem ser aplicados,
como a possibilidade do jogador interagir de forma individual ou com outros
indivíduos em atividades propostas, definição de um conjunto de regras, além de um
determinado objetivo (TORI et al., 2007).
Para a implementação de um projeto que inclua todas as características que
um jogo deve ter, é necessário construir fisicamente ou digitalmente um universo
para que o jogador possa interagir e seguir na jornada até cumprir o objetivo
proposto. Nos jogos digitais, esse universo pode ser construído com imagens,
personagens, histórias, sons, textos e todos os elementos que possam auxiliar no
desenvolvimento do jogo (TORI et al., 2007).
Quando o jogo obrigatoriamente possui elementos como a intenção de
transmitir conhecimento e não apenas entreter, mas impactar no desenvolvimento
intelectual do jogador, é caracterizado como um jogo sério (FERNANDES, 2017).
Também conhecido como jogo educativo ou educacional, o jogo sério pode ser
aplicado para educar os jogadores em diversos setores e áreas do conhecimento,
como saúde, segurança e arte, independente da faixa etária e público a quem se
direciona (LAU, 2017).
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2.2 ARQUITETURA DE JOGOS SÉRIOS

Quando construído por meio da tecnologia, o jogo sério é chamado de Jogo
Educacional Digital (JEDs). Para a sua arquitetura, são necessários elementos como
identidade, imersão, interatividade, aumento da complexidade, didática e feedback
(OLIVEIRA et al., 2016).
A identidade refere-se à representação do jogador no universo do jogo
(como um personagem ou avatar). A imersão está relacionada à inserção do jogador
no jogo por meio de um vínculo que é estabelecido desde o começo. A interatividade
representa a capacidade que o jogo fornece de o jogador interagir com o universo ou
com outros jogadores que fazem parte do mesmo contexto. O aumento da
complexidade descreve a necessidade de haver uma progressão ao longo das
partidas, no qual cada nível apresenta mais obstáculos ou desafios do que o
anterior. A didática é a característica que garante que todo o conhecimento
transmitido pode ser entendido pelo jogador de forma clara e intuitiva. O feedback
(também conhecido como ensino informado) é a forma como o jogador pode
acompanhar o seu progresso ao longo do jogo, identificando pontos de melhora para
dedicar-se (OLIVEIRA et al., 2016).
Oliveira et al. (2016) criou um perfil UML para Jogos Educacionais Digitais
com o objetivo de reunir os principais elementos que devem compor a arquitetura de
um jogo sério. Cada um dos requisitos para a criação de um jogo sério pode ter
inúmeras variações, sendo as principais: a criação de um avatar com habilidades, a
interatividade gerada por meio de personagens no jogo como vilões ou tutores, a
imersão por meio de um cenário, o aumento da complexidade definido por níveis,
bônus e missões, a didática com etapa de treinamento e contextualização, e
feedback com a apresentação do histórico do jogador.
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2.3 AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO PARA JOGOS SÉRIOS

Com

a

evolução

tecnológica

e

aumento

das

possibilidades

de

desenvolvimento de softwares, a criação de diversos tipos de jogos sérios em
diferentes ambientes de desenvolvimento resultou em um grande marco no ensino.
Seja para dispositivos móveis como celulares e tablets, ou para computadores,
atualmente na literatura há diversos exemplos de jogos sérios, inclusive para serem
jogados em kinect (dispositivo que lê movimentos realizados pelos jogadores)
(GONÇALVES, 2019).
Jogos como Fatworld (2008), focado em ensinar a relação entre saúde,
alimentação e obesidade, utiliza somente o computador para ensinar o jogador,
tendo como elementos visuais imagens em 2D e 3D.
Já o jogo sério MoviLetrando: Jogo de Movimentos para Alfabetizar Crianças
com Down (FARIAS et al., 2013) usa como recursos tecnológicos a webcam e a
realidade virtual (ambiente 3D em que o usuário é incluso), baseando-se na leitura
dos movimentos do jogador para a conclusão dos objetivos.
O APP Mix Game (CRUZ, 2020) utiliza o celular como recurso para
desenvolver as habilidades cognitivas de adolescentes com deficiência intelectual,
possibilitando que o jogador possa acessar o aplicativo a qualquer momento.
No

trabalho

AR+G

Atividades

Educaionais

(COLPANI,

2015),

foi

desenvolvido um jogo que utiliza realidade aumentada para a conclusão de tarefas.
O projeto foi realizado na ferramenta Unity (2020), que possibilita o desenvolvimento
de modelos em 2D ou 3D, além de trabalhos interativos como a realidade
aumentada.

2.4 JOGOS SÉRIOS E PESSOAS COM DI

Uma grande referência de jogos sérios e pessoas com DI é o Aprendendo
com Tarefas (VASCONCELOS, 2018), construído para auxiliar a alfabetização de
crianças deficientes intelectuais por meio de atividades repetitivas, interação do
jogador com o programa e uso de itens ou objetos do dia a dia dos alunos. Esse
jogo utiliza muitos elementos visuais (desde a tela inicial até as atividades a serem
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realizadas pelo jogador) e estética que varia ao longo da jornada do jogador (a tela
inicial possui cores e elementos muito mais chamativos do que as telas de
atividades, por exemplo). O ambiente virtual foi modelado em 3D, o que pode gerar
obstáculos para a imersão da criança no cenário devido à movimentação da câmera
e quantidade de objetos disponíveis. Um outro ponto observado foi a presença de
muitos textos e botões em várias telas do jogo (como no menu e nas atividades
dentro do mercado e do quarto).
O jogo Dó Ré Música foi criado para ajudar terapeutas a desenvolverem o
intelecto de crianças de 6 aos 12 anos de idade com perturbações mentais. Nesse
projeto, são ensinados vários conceitos do universo musical, como o nome de
instrumentos, a categoria de cada instrumento e como a música pode ser
representada em uma partitura. Esse jogo foi modelado completamente em 2D
(embora utilize como plano de fundo imagens em 3D) (GONÇALVES, 2019).
Considerando um software voltado para o ensino de música teórica básica
para crianças do ensino fundamental sem perturbações cognitivas, foi encontrado o
trabalho de Armeliato (2011), o jogo Tititá - uma aventura musical. Com linguagem
visual voltada para crianças do ensino fundamental, o trabalho abrange desde
conteúdos simples e conceitos genéricos sobre música, até aplicações técnicas de
nível intermediário. À medida que o usuário avança no jogo, a dificuldade e a
complexidade aumentam consideravelmente, o que pode ser um grande obstáculo
para pessoas com deficiência intelectual que necessitam de um ensino mais simples
e intuitivo.
O Tititá - uma aventura musical (ARMELIATO, 2011), diferente dos softwares
anteriores, aborda de forma mais detalhada e técnica o conteúdo musical, possuindo
um mundo no qual o jogador pode se localizar por meio de um mapa que contém
atividades com diferentes níveis e dificuldades. A interface gráfica desse jogo possui
uma estética que permanece desde o mapa até as atividades (visual colorido com
imagens feitas para o jogo), sendo interessante e detalhado.
Baseando-se em outros jogos voltados para pessoas com DI, está o APP
Mix Game (CRUZ, 2020), construído para celular, o software estimula a atenção,
concentração e as capacidades cognitivas em adolescentes a partir da interação
com objetos. Nele, adolescentes com DI podem jogar 7 tipos diferentes de jogos que
trabalham diferentes habilidades cognitivas como memória e raciocínio.
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Após análise dos principais projetos que existem para o ensino de música,
de música para deficientes intelectuais e de conhecimentos para deficientes
intelectuais, chegou-se à conclusão de que a construção de um jogo que seja
simples, intuitivo e interessante é uma grande oportunidade de melhora de pesquisa.

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Quando jogos possuem objetivos que superam o entretenimento e objetivam
ensinar, são considerados jogos sérios. Esse tipo de jogo possui seus próprios
requisitos a serem aplicados, como conjunto de regras, avatar, feedback e aumento
da complexidade ao longo das partidas.
Com o estudo sobre jogos sérios ampliados na literatura, foram construídas
arquiteturas que utilizam elementos específicos comuns em diversos trabalhos,
como cenários, desafios, níveis e didática. Essas características podem ser usadas
em diferentes tipos de projetos e ambientes, como em celulares, computadores e
plataformas como o Unity (2020).
Considerando a ampla possibilidade de aplicar jogos sérios em várias áreas
do conhecimento, notou-se que criar esse tipo de jogo direcionado para pessoas
com DI é um importante auxílio no desenvolvimento do intelecto. Isso ocorre, pois
além de agregar conhecimento de forma estimulante e interessante, deficientes
intelectuais dependem de jogos construídos de forma direcionada para ter efeitos
positivos.
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3 GAMIFICAÇÃO APLICADA À EDUCAÇÃO

Este Capítulo apresenta informações sobre gamificação aplicada à
educação. A Seção 3.1 relata sobre a história de origem do termo gamificação, seu
desenvolvimento ao longo dos estudos e principais elementos que o compõem. A
Seção 3.2 aborda os principais elementos da gamificação aplicados em projetos
para deficientes intelectuais. A Seção 3.3 descreve as considerações finais do
capítulo.

3.1 GAMIFICAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO

A construção de conhecimento é um processo único para cada pessoa.
Fatores como idade, estímulos intelectuais e desenvolvimento neurológico impactam
diretamente na absorção e compreensão de novos conteúdos em diferentes
indivíduos.
Em ambientes escolares é notada a presença de obstáculos para a
educação, sendo um deles a falta de motivação e de interesse em sala de aula.
Como uma alternativa às aulas tradicionais surgiram novas abordagens para o
ensino e aprendizagem das disciplinas, como por exemplo o uso de jogos e
gamificação.
Com a ascensão do mercado de jogos ao longo da década de 1980 por meio
da migração dos computadores das empresas para uso pessoal, o interesse na área
cresceu significativamente, influenciando pessoas de várias idades, países, gêneros
e perfis. Como resultado, gerou o mercado que é o maior de entretenimento no
mundo: o de jogos digitais (ABBADE, 2019).
Kapp (2012) foi um dos autores que buscou compreender os fatores
responsáveis por esse sucesso, realizando inúmeros estudos a respeito. Em um
deles, o autor atribui ao termo gamificação a aplicação de estratégias e ferramentas
cuidadosamente elaboradas para a resolução de um problema específico, gerando
ao longo desse processo, conhecimento. Para isso é necessário usar recursos que
fazem parte dos jogos, como recompensas, regras e pontos, acarretando em uma
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reação emocional no jogador. É preciso definir de forma sistemática quais elementos
utilizar e como, já que o seu objetivo final é a aprendizagem.
Segundo Santos e Freitas (2017), a gamificação é um conjunto de conceitos
e elementos que compõem jogos (digitais ou não), possuindo como objetivo
prioritário o aprendizado. Kapp (2012) descreve de forma detalhada elementos da
gamificação que são essenciais para a educação, mas que não necessariamente
resultam em jogos sérios, como: mecânica, estética, pensamento do jogo,
engajamento, pessoas, promoção da aprendizagem e resolução de problemas.
Indispensável para qualquer tipo de jogo, a mecânica refere-se aos recursos
criados para dar feedbacks ao jogador, possibilitando a sua autoavaliação no
processo. Entre as formas mais comuns usadas para esse fim estão as pontuações,
tempo de realização da etapa, medalhas, além de mapa de níveis.
Primordial para a experiência do jogador, a estética está diretamente ligada
à aparência do jogo, que pode impactar positivamente ou negativamente no
desempenho do usuário. Mesmo que haja uma construção adequada de mecânica,
se há uma aversão à interface e estética do jogo, não é possível estimular e motivar
o jogador para o cumprimento de suas tarefas.
O pensamento do jogo está relacionado ao conjunto de fatores sociais e
comportamentais dos indivíduos quando estão em um meio que estimula a
interação, troca de experiências e colaboração mútua. A interação para Kapp (2012)
é um dos elementos mais importantes da gamificação, uma vez que influencia a
jornada do jogador de acordo com a experiência vivida por ele diariamente. Alguns
exemplos desse pensamento do jogo são a competitividade, que motiva o indivíduo
a alcançar os melhores resultados, exploração, que reflete a busca pela novidade, e
alcance de novas etapas.
Relacionado à vontade do usuário de continuar jogando e cumprindo tarefas,
o engajamento deve estar presente do início ao fim de qualquer jogo, devendo ser
analisado e construído de forma estruturada e eficiente. Jogos devem ser projetados
para atender ao perfil específico das pessoas que se deseja alcançar, pois um
direcionamento correto para o público-alvo ideal aumenta as chances de sucesso do
jogo (KAPP, 2012).
Para alcançar seu objetivo, jogos dependem da vontade constante dos
jogadores de continuar na jornada, ou seja, devem motivar a ação. É preciso
estimular um determinado comportamento no usuário e também direcioná-lo a seguir
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o caminho esperado pelos desenvolvedores, o que torna possível definir e prever
quais ações serão realizadas pelo jogador.
Kapp (2012) descreve que parte do sucesso dos jogos em todo mundo está
relacionado à promoção da aprendizagem, e que mecanismos educacionais são
utilizados para estabelecer um vínculo com o jogador e expressar sua evolução ao
longo da atividade. Alguns desses elementos são o feedback (pontuação atribuída a
atividades realizadas de acordo com o desempenho do aprendiz) e o trabalho em
grupo, que promove a comunicação e troca de conhecimento entre diferentes
indivíduos. Jogos direcionados ao aprendizado de conhecimentos específicos
podem ser muito eficientes, uma vez que já possuem características comuns do
lecionamento em sala de aula.
Segundo Werbach e Hunter (2016), há elementos da gamificação que são
necessários para que o aprendizado ocorra. Entre eles estão o avatar, a missão, os
níveis, o desafio e o sucesso, que podem ser aplicados em jogos sérios.
O avatar atua como uma representação do jogador no universo do jogo,
ajudando em sua imersão ao longo das atividades (WERBACH; HUNTER, 2016). No
Melodia optou-se por não usar esse recurso devido à simplicidade do jogo, que
objetiva remover qualquer elemento que não contribua significativamente para a
experiência do jogador.
A missão consiste em todos os objetivos a serem cumpridos ao longo dos
níveis, sendo uma motivação para que o jogador conclua o jogo (WERBACH;
HUNTER, 2016).
Os níveis consistem na categorização do jogo em etapas, possibilitando que
haja o progresso por dificuldade (WERBACH; HUNTER, 2016). Para que o jogador
alcance o nível 7, é necessário que possua aprovação mínima nos 6 níveis
anteriores. Para jogar a dificuldade difícil, deve ser aprovado nas dificuldades fácil e
média.
No feedback há a apresentação do desempenho do jogador ao longo das
atividades, o que permite que ele identifique quais são os conhecimentos que
precisa se aperfeiçoar (WERBACH; HUNTER, 2016).
O desafio consiste no obstáculo a ser superado para que os próximos
desafios sejam acessados, o que traz um estímulo ao jogador. Já o sucesso pode
ser visualizado por meio do feedback, nível e dificuldade em que o jogador se
encontra (WERBACH; HUNTER, 2016).
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3.2 GAMIFICAÇÃO E DI

Considerando a aplicação de elementos da gamificação para pessoas com
deficiência intelectual, há o trabalho de Cunha (2011), que ensina novas palavras de
diversos tipos de categorias como animais, cozinha, higiene. O jogo é direcionado
para crianças com autismo. Nele, as crianças devem relacionar os objetos aos seus
nomes, possibilitando que o jogador adquira um novo conhecimento e pratique.
Entre os elementos da gamificação utilizados estão o avatar, representado por um
esquilo, realização de desafios, pontuação, níveis e feedback.
No trabalho de Colpani (2015) foi desenvolvido um aplicativo em realidade
aumentada (VR) para alfabetizar alunos com DI e ensinar sobre elementos do
cotidiano a partir de palavras e imagens. O jogo consiste no agrupamento de objetos
que devem ser relacionados à categoria de animais ou de frutas. Com o uso de
câmera para realizar a leitura de marcadores que são transformados em objetos em
3D, o aluno interage com as opções mostradas na tela. Para o aplicativo AR+G
Atividades Educacionais foram utilizados elementos da gamificação, como a
interação em grupo, desafios, feedback, níveis, sistema de pontuação, troféus e
medalhas. Crianças autistas se sentiram estimuladas pela interação com o jogo em
um cenário com narrativa e avatar, o que auxiliou sua imersão no ambiente. Além
disso, ao serem propostos diferentes desafios de acordo com categorias específicas,
as crianças sentiram-se motivadas a concluir os desafios de cada nível para
conquistar pontuações melhores.
Além destes jogos, também há outros recursos que utilizam elementos da
gamificação para auxiliar pessoas com DI a adquirirem conhecimento, como é
mostrado na plataforma classDojo (CLASSDOJO, 2020). Criada para auxiliar
professores que lecionam para alunos com ou sem deficiência intelectual, essa
ferramenta utiliza elementos da gamificação como avatar personalizável, desafios e
recompensas. Ao utilizar a plataforma para avaliar os alunos e motivá-los a
concluirem tarefas, o classDojo contribui diretamente para que aluno com deficiência
intelectual se interesse e cumpra as tarefas propostas. Considerando que o
professor é o responsável por definir as recompensas, prêmios e conquistas na
plataforma, cada aluno pode ser avaliado de acordo com os elementos da
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gamificação mais funcionais para o seu perfil, o que gera uma melhora significativa
nos resultados da aprendizagem.
Seja em jogos sérios, softwares ou plataformas de ensino, os elementos da
gamificação podem ser usados de forma direcionada para atender às necessidades
de deficientes intelectuais. Baseado na literatura, é notável que recursos como
feedback, níveis, medalhas e recompensas são recursos funcionais para pessoas
com DI, pois são estimulantes e permitem que o aluno acompanhe sua jornada
pelas tarefas e entenda em quais pontos precisa dedicar-se.

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Neste capítulo foi apresentado o que é gamificação, um breve histórico
sobre sua origem, quais são seus principais elementos e como eles podem ser
aplicados para auxiliar pessoas com DI no aprendizado.
O termo gamificação surgiu a partir da análise do funcionamento de jogos e
seu impacto em diversos setores, inclusive da educação. Ao serem definidos
elementos comuns em diversos tipos de jogos, notou-se que seria possível aplicálos em contextos diferentes e para funções específicas. Relacionando aspectos
como progressão ao longo de níveis, sistema de feedback e conquista de troféus ou
medalhas, percebeu-se que todas essas características são estímulos funcionais
para campos do conhecimento como a educação.
A partir do impacto positivo que pode ser gerado com o uso da gamificação,
trabalhos acadêmicos surgiram para utilizar os elementos como o feedback em
jogos ou plataformas dedicadas ao ensino de pessoas com DI. Deficientes
intelectuais dependem de um estímulo constante e desafios para se dedicarem a
uma tarefa específica de forma funcional. Ao aplicar a gamificação para pessoas de
diferentes idades com DI, é possível alcançar uma melhora significativa no seu
aprendizado, gerando entretenimento e auxiliando na aquisição de conhecimento.
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4 TEORIA BÁSICA DA MÚSICA

Este Capítulo apresenta os principais conceitos que compõem a teoria da
música básica, um tipo de arte que é composta por vários sons emitidos com uma
função específica, apresentando brevemente a descrição dos elementos que serão
usados no jogo Melodia, como: pauta, claves, ritmo, escala musical, harmonia e
melodia. A Seção 4.1 apresenta a visão geral dos conceitos que fazem parte da
teoria da música. A Seção 4.2 descreve a importância de ensinar música para
pessoas com DI, mostrando seu impacto no desenvolvimento cognitivo. Por fim, a
última seção apresenta as considerações finais do capítulo.

4.1 MÚSICA: NOÇÕES INICIAIS

Com o avanço do registro musical, aos poucos foram criados vários
elementos para abranger ao máximo os tipos de sons conhecidos, formando um
conjunto de regras, símbolos e conceitos bem definidos. Esse conjunto foi nomeado
de teoria musical, sendo aplicável em músicas de nacionalidades, instrumentos e
gêneros diversos (MED, 1996).
A música é definida por Med (1996) como um conjunto de sons emitidos com
uma intenção específica, sendo considerada uma forma de arte de origem antiga.
Para que um som musical seja criado e compartilhado são necessários três
elementos principais: o compositor, responsável por definir os sons a serem
transmitidos, o ouvinte, que será o receptor da transmissão, e o intérprete, a ponte
entre compositor e ouvinte.
Med (1996) afirma que entre os séculos XI e XII, símbolos variados
começaram a ser utilizados para indicar características sonoras como o tempo de
duração e a altura do sons (mais agudo ou grave). A teoria da música é ampla e
complexa, reunindo a represenção de várias características do som: desde a altura
até intensidade.
Para o jogo Melodia foi preciso selecionar alguns dos principais elementos
necessários para o entendimento do que é música: claves, pauta, ritmo, escala
musical, harmonia e melodia. Com os conceitos e figuras musicais definidos, foi
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realizada a categorização desses itens por nível de complexidade, como será
mostrado no capítulo de resultados.
Para a composição de uma partitura musical (representação visual dos
sons), são necessários alguns itens: a pauta, a clave, o ritmo, a escala musical e a
harmonia ou melodia (MED, 1996).
A representação gráfica de uma música deve conter alguns elementos
essenciais, como notas, ritmo, pauta e clave. O pentagrama (ou pauta) é o conjunto
de cinco linhas paralelas e 4 espaços que são utilizadas para a identificação de
notas e registro de grafias musicais, possibilitando a organização da música. Por
meio desse elemento é possível delimitar sons, tempos e alterações da música,
sendo funcionalmente similar às linhas de um caderno (MED, 1996).
A clave é uma representação visual que auxilia o músico na identificação da
nota (onda sonora) na pauta. Existem vários instrumentos musicais, graves e
agudos, que necessitam de uma representação que contemple essa variedade. As
claves indicam qual é o intervalo de notas que pode ser representado graficamente
na pauta (MED, 1996).
Instrumentos graves como baixos acústicos utilizam a clave de fá. Já violino
e flauta transversal são representadas pela clave de sol. A viola erudita utiliza a
clave de dó e instrumentos com um grande intervalo de notas como o piano e o
violoncelo utilizam as três claves (MED, 1996). Existem 3 tipos de clave que podem
ser usadas em diferentes posições na pauta, e cada uma tem a sua própria forma:
clave de sol, clave de fá e clave de dó (MED, 1996). Na Figura 1 são mostradas as
claves de sol, fá e dó.
Figura 1 – Clave de sol, fá e dó

Fonte: Autoria própria
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Os registros gráficos do ritmo foram criados para representar as durações
variáveis dos sons, sendo essencial para a composição, e principalmente
interpretação da música no tempo correto. Melodia, harmonia e ritmo podem ser
representados por grafias específicas na teoria da música ocidental (no oriente há
outras representações que não serão descritas neste trabalho) (MED, 1996).
O ritmo é a divisão e estruturação das notas em tempos de acordo com a
sua duração. Para representar o ritmo são utilizados elementos gráficos, no qual
cada um possui uma duração de tempo. Neste trabalho, cada elemento gráfico terá
variação entre 4 e ¼ de tempo. Essa definição temporal é necessária, pois a música
pode ser representada de diversas formas e com tempos que variam (MED, 1996).
Para representar 4 tempos será usada a semibreve, para representar 2
tempos será usada a mínima, para representar 1 tempo será usada a semínima,
para representar ½ será usada a colcheia e para representar ¼ será usada a
semicolcheia. A Figura 2 apresenta a divisão de tempo por elementos gráficos
musicais.
Figura 2 – Divisão de tempo

Fonte: Autoria própria

Sons são ondas propagadas pelo ambiente e percebidas pela audição,
possuindo características da física como altura. Quando essa característica possui
uma vibração definida, atribui-se à altura o nome de uma nota musical (MED, 1996).
A escala musical é o conjunto de notas musicais em ordem ascendente ou
descendente que possibilita a formação de melodia ou harmonia (MED, 1996). Há
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vários tipos de escala, e para o desenvolvimento do jogo Melodia foi escolhida a
escala de dó maior, composta pelas notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si.
A melodia, elemento fundamental para a criação de uma música, pode ser
descrita como um conjunto sonoro sequencial que representa o núcleo da obra. Sua
composição baseia-se em um conjunto de notas selecionadas a partir de uma escala
musical, compondo o tema principal da música. Essa estrutura é a voz principal da
peça, podendo ser executada de diversas formas: canto ou instrumentos musicais
(MED, 1996).
A harmonia é um conjunto de notas escolhidas de acordo com a escala
musical e a melodia, atuando como um complemento da melodia (MED, 1996). Esse
elemento musical se diferencia pela sua estrutura, onde dois ou mais sons podem
ser executados simultaneamente (MED, 1996).
Todos os elementos gráficos descritos nessa seção, juntos, formam a
partitura. A teoria musical é vasta e rica em detalhes. Porém, com o objetivo de
introduzir pessoas com DI no universo musical, foram definidos somente os
conceitos básicos e fundamentais para a criação da música (MED, 1996).

4.2 MÚSICA E PESSOAS COM DI

Embora seja descrita de forma objetiva, a música é capaz de gerar impactos
neurológicos, comportamentais e sociais. Garcia (2017) descreve a importância de
ouvir canções desde o início da vida, pois entre os benefícios que oferece, estão o
desenvolvimento intelectual da criança, estímulo da imaginação, criatividade,
aprendizagem e atenção. Na fase adulta, ouvir música gera bem estar, satisfação e
pode

afetar

positivamente

pessoas

que

necessitam

de

assistência

e

acompanhamento para a realização de atividades do dia a dia.
O efeito terapêutico da música é denominado musicoterapia, sendo aplicado
para o tratamento e desenvolvimento de diversas capacidades, como comunicação,
expressão e relacionamentos interpessoais. Em pessoas com deficiências
intelectuais ou físicas, a música reduz significativamente a ansiedade e o estresse,
despertando sensações como calma e tranquilidade. Outro ponto importante é a
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integração que o campo musical possibilita entre os indivíduos e pessoas à sua
volta, pois motiva a comunicação e a interação (GARCIA, 2017).
O interesse despertado pela música é um de seus pontos mais fortes
quando são consideradas pessoas com deficiências físicas, doenças mentais e
transtornos

do

neurodesenvolvimento

(como

deficientes

intelectuais).

Essa

curiosidade surge naturalmente à medida que há a construção de sensações de
alegria e prazer (GARCIA, 2017).
O recurso musical é um grande aliado no desenvolvimento das capacidades
mentais, pois estimula a atenção, a concentração e a curiosidade, contribuindo
significativamente para o aprendizado de pessoas com DI (GARCIA, 2017).
Um exemplo prático do impacto cognitivo da música na vida de pessoas com
DI é mostrado no trabalho de Macedo (2017), que realizou o acompanhamento de
uma aluna deficiente intelectual durante sua jornada pelo aprendizado de música.
Macedo (2017) identificou obstáculos e conquistas no ensino de violão e
teclado ao longo de um ano. Notou a evolução da estudante tanto ao tocar os
instrumentos, quanto ao aprender teoria musical. Isso foi possível a partir da
repetição, imitação dos movimentos e sons dos professores, seguimento de um
ritmo mais lento para abordagem de novos conteúdos e assimilação entre os
conceitos apresentados. Em relação aos obstáculos para o aprendizado, alguns
pontos foram destacados tais como: dificuldade para memorizar, falta de paciência,
desafios para concentrar-se e necessidade de mudar de atividade.
Analisar o progresso da aluna com DI possibilitou que Macedo (2017)
identificasse a necessidade da repetição e estímulo constante para o ensino de
música para deficientes intelectuais. Quando há a superação de obstáculos como
falta de interesse e dificuldade de aprender, a pessoa com DI é capaz de
desenvolver sua memória, atenção e criatividade de forma natural e eficiente.
As observações pontuadas por Garcia (2017) e Macedo (2017) podem ser
notadas no jogo Dó Ré Música (GONÇALVES, 2019), que por meio de um jogo sério
digital para crianças que possuem pertubações do desenvolvimento cognitivo,
avaliou o impacto do ensino de música. Entre os principais resultados obtidos estão
a aprendizagem de conceitos e instrumentos musicais, além de efeito terapêutico,
como melhora da concentração.
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram mostrados os principais elementos que compõem a
teoria musical básica: pauta, claves, ritmo, escala musical, harmonia e melodia. A
pauta é usada como a base da organização da partitura, sendo preenchida com
claves como a de sol, fá ou dó, figuras que representam o ritmo (como semibreve e
mínima) e notas musicais.
A clave funciona como uma referência do posicionamento das notas
musicais na pauta, as figuras como semibreve, mínima, semínima, colcheia e
semicolcheia atuam como a representação do ritmo e de divisões do tempo, e as
notas musicais simbolizam as ondas sonoras com alturas específicas (entre outras
propriedades físicas).
A melodia é uma sequência de notas que formam um tema sonoro, e a
harmonia é um conjunto de notas que atuam como complemento da melodia. A
escala musical é o conjunto de notas de diferentes frequências, e a partitura é a
representação completa de todos os requisitos necessários para a composição de
uma música.
Na etapa final do capítulo foi descrito o impacto da música em pessoas
deficientes intelectuais, como no auxílio do desenvolvimento cognitivo e de
habilidades como aprendizado, concentração, socialização e criatividade.

32

5 METODOLOGIA

Este Capítulo apresenta a metodologia usada para a modelagem e criação
do Melodia, que é um jogo sério com elementos da gamificação que permite ao
aluno obter conhecimento sobre teoria da música básica abordando assuntos como
música, melodia, harmonia, ritmo, clave de sol, clave de fá, escala musical e pauta.
A Seção 5.1 apresenta a visão geral da metodologia aplicada para o
desenvolvimento do jogo. A Seção 5.2 descreve a formação da equipe de
desenvolvimento e as funções que foram atribuídas para os membros. A Seção 5.3
aborda como o conceito de Product Backlog e suas principais características foram
definidas no Melodia. A Seção 5.4 apresenta como foram definidos os Sprint
Backlog no desenvolvimento do Melodia. A Seção 5.5 mostra a rotina que foi
cumprida para o desenvolvimento do Melodia, sendo descritas as datas das
reuniões da equipe e quais Sprint Backlogs foram cumpridos em cada Daily Scrum
Meeting. Por fim, a última seção aborda as considerações finais do capítulo.

5.1 VISÃO GERAL

Embora exista na literatura metodologias de desenvolvimento de jogos
sérios como a descrita por Mokhtar et al. (2019), o framework Scrum foi escolhido
como referência para o trabalho. Essa escolha foi realizada devido à possibilidade
de elaboração e implementação do jogo sem que inicialmente seja necessário o
detalhamento completo de todas as etapas, como ocorre em metodologias de jogos
sérios.
Outra motivação está relacionada à identificação da equipe com o
funcionamento dessa metodologia, que exige interação constante entre os membros,
desenvolvimento incremental e sequencial das tarefas, organização, entregas
sucessivas com somente o nível de detalhe necessário e autonomia para
desempenhar cada etapa.
O Scrum é utilizado em projetos que dependem de entregas funcionais em
um curto espaço de tempo, como é o projeto do Melodia (SCHWABER;
SUTHERLAND, 2017). Sua estrutura simples e ágil possibilita que o tempo de
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desenvolvimento seja otimizado, tornando as entregas recorrentes parte dos
resultados esperados (SABBAGH, 2014). Essa metodologia baseia-se em uma
listagem de requisitos a serem categorizados, organizados e alterados para
garantirem uma entrega rápida e de acordo com o previsto (SCHWABER;
SUTHERLAND, 2017).
Para que a metodologia cumpra seu objetivo, é preciso haver encontros
recorrentes dos membros do grupo, ajustes das tarefas de acordo com as entregas
realizadas, e definição do que se espera dos próximos resultados. A transparência, a
organização, a comunicação e o pragmatismo de todos os membros possibilitam o
cumprimento dos prazos acordados, colaboração entre todas as partes da equipe,
refinamento

do

projeto

e finalização

do

trabalho

com

grande

qualidade

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
Inicialmente considerou-se a possibilidade de utilizar o Scrum exatamente
como é descrito na literatura. Entretanto, devido à quantidade restrita de membros
da equipe, inviabilidade de algumas etapas da metodologia (como um encontro
recorrente com o cliente final, que no neste caso são pessoas deficientes
intelectuais) e o curto espaço de tempo entre uma reunião e outra (normalmente a
cada 24 horas), os pesquisadores decidiram utilizar somente alguns conceitos na
metodologia do jogo (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
A Figura 3 mostra de forma simplificada a visão geral da metodologia usada
e executada nesse trabalho, com conceitos do Scrum.
Figura 3 – Visão Geral da Metodologia Adotada

Fonte: Adaptada de Schwaber e Sutherland (2017)
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A metodologia inicia-se a partir da criação da equipe de desenvolvimento
(Scrum Team) formada pelo Scrum Master, Product Owner e Development Team. O
Scrum Team é o grupo responsável pelo desenvolvimento do projeto, em que cada
membro deve ser capaz de desenvolver as etapas de forma incremental e ágil, o
que impacta diretamente na redução dos prazos de entrega (SCHWABER;
SUTHERLAND, 2017).
O Scrum Master é a pessoa responsável por garantir que os participantes da
equipe (inclusive quem não faz parte dela) conheçam todos os elementos que
compõem o projeto. Ou seja, esclarece os pontos necessários para o cumprimento
dos objetivos, garante que qualquer tipo de conhecimento necessário seja adquirido
pela equipe, além de participar da estratégia de gerenciamento do Product Owner
para cumprir sua função (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
O Product Owner é o membro da equipe que gerencia os elementos
necessários para a entrega do projeto final de forma a otimizar ao máximo cada
etapa e atribuir as tarefas de acordo com o desenvolvimento do trabalho. Por fim, o
Development Team cumpre as funções que foram estabelecidas pelo Scrum Master
e Product Owner (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
A próxima etapa é a definição dos Product Backlog. Segundo Ken Schwaber
e Jeff Sutherland (2017), uma das principais características que o Product Backlog é
a construção de uma lista contendo todas as etapas, elementos e requisitos
necessários para a entrega do produto final. Sua estrutura deve obedecer a uma
ordenação (da maior para a menor prioridade), possibilitando que à medida que os
tópicos da lista são cumpridos, novas alterações possam ser realizadas.
Na teoria, a prioridade de cada item da lista que forma o Product Backlog é
definida de acordo com o nível de conhecimento que o Development Team tem dos
elementos do produto. Quanto maior o conhecimento sobre o assunto, maior é a
compreensão que a equipe possui sobre o problema, possibilitando que o item seja
cumprido rapidamente (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
A partir do Product Backlog, há a definição do Sprint Backlog, que é uma
categorização de cada tópico da lista definida pela equipe de desenvolvimento. Por
meio de reuniões recorrentes e semanais (no Scrum esses encontros são chamados
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de Daily Scrum Meeting1), o Sprint é executado ou alterado, tendo os resultados
obtidos

apresentados

em

cada

reunião

correspondente

(SCHWABER;

SUTHERLAND, 2017). Enquanto houver Sprint Backlogs a serem realizados, os
encontros continuam. Como resultado de todo esse processo, obtém-se o Final
Product, ou seja, o produto final que é o conjunto de entregas realizadas ao longo da
aplicação da metodologia.
A seguir é detalhada cada uma das etapas da metodologia adotada, tais
como equipe de desenvolvimento (Scrum Team, Development Team, Product
Owner, Scrum Master), Produto Backlog, Sprint Backlog e Daily Scrum Meeting
usadas na criação do Melodia.

5.2 EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

O jogo Melodia foi concebido a partir de uma conversa inicial por e-mail
entre a professora orientadora e os alunos do curso (um aluno de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e o outro de Bacharelado em Ciência da
Computação). A partir do primeiro contato, notou-se um interesse de todas as partes
em realizar um projeto e assim se definiu o Scrum Team. O Scrum Team é formado
por dois alunos e a professora orientadora, que em conjunto, foram responsáveis
pelas etapas do trabalho.
A professora orientadora atuou como Product Owner e Scrum Master e em
cada reunião definiu quais seriam os conhecimentos necessários para a realização
das etapas do projeto, estipulou prazos, definiu tarefas, organizou as datas dos
encontros, validou e participou ativamente dos ajustes dos sprints, trazendo
soluções para cada obstáculo. Semanalmente e sempre que necessário, forneceu
materiais para esclarecimento de dúvidas específicas, sugeriu mudanças que

1

O Daily Scrum Meeting é a reunião entre todos os membros do Scrum Team e tem como objetivo

definir as sprints a serem cumpridas até o dia seguinte. Entre as características principais desse
encontro estão a interação entre indivíduos que cumprem diferentes funções no projeto, elaboração
de perguntas sobre o desenvolvimento do sprint durante o prazo acordado, obstáculos e soluções
para aplicar até o próximo Daily Scrum Meeting e alteração, atualização ou remoção de um sprint.
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facilitaram o desenvolvimento do projeto, apresentou referências importantes para o
embasamento teórico e sugeriu ajustes ou melhorias em todas as etapas do projeto.
Os alunos fizeram parte do Development Team, tendo como objetivo
desenvolver os itens do Product Backlog, trazendo resultados a cada reunião. O
Aluno 1 ficou responsável pela implementação do jogo contemplando a
programação na plataforma Unity (2020), a criação do banco de dados e a
integração entre elementos visuais e código. O aluno 2 participou da concepção
conceitual, lógica, visual do jogo e da definição dos conteúdos musicais. Esse aluno
também realizou a criação das telas e a documentação do trabalho. O Quadro 1
ilustra de forma resumida as atribuições para cada Scrum Team na criação do
Melodia.
Quadro 1 – Lista de funções de cada membro da equipe
Scrum Team

Função

Professora
Orientadora

Scrum Master, Product •
Owner
•

Organização e ajuste de sprints;

•

Refinamento da documentação;

•

Acompanhamento das etapas do projeto.

•

Implementação do jogo;

•

Modelagem do banco de dados;

•

Realização de ajustes lógicos do projeto.

•

Desenvolvimento conceitual e visual do jogo;

•

Estrutura lógica de funcionamento do jogo
(níveis);

•

Estruturação do conteúdo de música a ser
abordado no jogo.

Aluno 1

Aluno 2

Development Team

Development Team

Atribuições

Esclarecimento de dúvidas;

Fonte: Autoria própria

5.3 PRODUCT BACKLOG

O Product Backlog pode conter diversos tipos de elementos, que ao longo
das execuções são alterados tais como: definição de requisitos, ajustes,
implementações, modelagens, documentação, análise de dados.
No desenvolvimento do Melodia o Product Backlog é formado por elementos
relacionados à documentação, prototipagem, implementação e modelagem do jogo.
A construção destes elementos foi realizada em reuniões e os de maior prioridade
foram definidos de acordo com o prazo de entrega que se ajustou à equipe.
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O Quadro 2 lista alguns requisitos do Product Backlog que foram
identificados para a criação do jogo e no Apêndice A são apresentados os outros.
No total foi criada uma lista com 128 requisitos a serem realizados.
Quadro 2 – Lista de Product Backlogs da maior para menor prioridade
1. Contato inicial com a professora orientadora.
2. Pedido de orientação por parte dos alunos.
3. Recebimento da resposta da professora sobre o tema do trabalho (avaliação de aprendizagem
direcionada a deficientes intelectuais).
4. Aceitação do tema e debate sobre área do conhecimento a ser abordada na avaliação de
aprendizagem.
5. Definição do objetivo da proposta.
6. Definição da justificativa da proposta.
7. Definição de como explicar como cada nível deve ser jogado pelo usuário.
8. Definição da estrutura final de capítulos e seções do texto.
9. Esclarecimento de dúvidas sobre calendário acadêmico.
10. Definição das próximas reuniões sobre a proposta.
11. Divisão das funções de cada membro do Scrum Team.
12. Definição do cronograma de atividades a serem cumpridas para finalizar a proposta.
13. Definição de conceitos necessários para desenvolvimento da proposta (jogo sério com foco em
aprendizagem, uso de gamificação e avaliação pedagógica).
14. Criação de listagem de autores para embasamento teórico da proposta.
15. Criação de listagem dos principais jogos sérios de música existentes na literatura.
16. Criação de listagem dos jogos para deficientes intelectuais existentes na literatura.
17. Criação de listagem de recursos que os jogos sérios de música existentes na literatura não
abordam.
18. Criação de listagem dos pontos de melhora que o jogo Melodia apresenta em relação aos
outros.
19. Estruturação dos capítulos e seções do trabalho.
20. Criação de listagem de jogos minimalistas para usar como inspiração no trabalho.
21. Definição de ferramentas a serem usadas para desenvolvimento do jogo.
22. Instalação de software local (Word) para edição do trabalho.
23. Definição do ambiente de desenvolvimento (Unity) e linguagem (C#).
24. Instalação do Unity para implementação.
25. Instalação do Adobe UX para criação dos protótipos.
26. Definição do nome do jogo (Melodia).
27. Definição das principais características que o jogo sério para deficientes intelectuais deve conter
(devem ser atrativos, simples, diversificados, ter feedback e serem visualmente interessantes).
28. Iniciação do desenvolvimento da proposta a partir do modelo oficial.
29. Definição dos elementos de gamificação para os três primeiros níveis do jogo.
30. Desenvolvimento textual da proposta.
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31. Definição dos principais conceitos visuais da interface gráfica.
32. Definição da estética minimalista para a interface gráfica.
33. Definição da representação de texto na interface gráfica (pouco texto em letras grandes).
34. Definição dos elementos visuais básicos do jogo (botão de menu, voltar, jogar de novo).
35. Definição dos primeiros protótipos de tela do jogo (login e menu).
36. Definição visual dos níveis 1 ao 5 do jogo.
37. Definição visual das telas de transição e resultado dos jogos.
38. Definição da área do conhecimento abordado no jogo (música).
39. Definição do escopo de música a ser ensinado em todo o jogo.
40. Definição do escopo do conteúdo de música a ser abordado com base na divisão de níveis do
jogo.
41. Estudo sobre tipos de avaliação de aprendizagem existentes na literatura.
42. Estudo sobre tipos de metodologia para desenvolvimento do jogo.
43. Estudo sobre principais transtornos mentais.
44. Estudo sobre pessoas com DI.
45. Estudo do processo de aprendizagem em pessoas com DI.
46. Estudo dos principais autores que abordam a metodologia Scrum.
47. Inclusão no texto dos principais autores que abordam gamificação e jogos sérios.
48. Iniciação do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso a partir do modelo oficial.
49. Inclusão no texto dos principais autores que abordam gamificação e jogos sérios.
50. Iniciação do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso a partir do modelo oficial.
51. Estudo sobre a plataforma Unity.
52. Estudo sobre funcionamento dos elementos visuais e físicos no Unity.
53. Estudo sobre o funcionamento dos elementos visuais e físicos com o código script.
54. Estudo sobre como fazer o banco de dados para gravar os dados do aluno.
55. Criação do fluxo de atividades para funcionamento do jogo.
56. Criação de wireframe para a prototipagem.
57. Criação do fluxograma de funcionamento dos três primeiros níveis.
Fonte: Autoria própria

A visão de alto nível das prioridades estabelecidas para o Product Backlog é
exibida na Figura 4. Os requisitos de maior prioridade foram o estudo de conteúdos
teóricos e a documentação dos conhecimentos obtidos.
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Figura 4 – Visão de Alto Nível da Prioridade referente aos Product Backlog

Fonte: Autoria Própria

Após a revisão bibliográfica, as atividades de maior prioridade foram o
entendimento das principais ferramentas escolhidas para o desenvolvimento do
projeto e a compreensão da metodologia adotada. Por fim, iniciou-se a criação dos
conceitos e aplicação dos conceitos no desenvolvimento do jogo.
À medida que os textos escritos e o desenvolvimento receberam ajustes e
refinamento, foi desenvolvida a avaliação da aprendizagem por meio de
questionários. Com o refinamento constante do conteúdo do trabalho e definição do
funcionamento lógico do jogo (requisitos para mudança de nível, número máximo de
erros), foi possível iniciar a implementação do jogo na plataforma Unity (2020).
Os requisitos de menor prioridade foram aqueles relacionados ao
refinamento e revisão do que já havia sido realizado, tais como revisão técnica e
envio do trabalho para avaliação da banca.

5.4 SPRINT BACKLOG

Enquanto o Product Backlog é uma listagem de requisitos a serem cumpridos,
o Sprint Backlog é o agrupamento dos itens dessa lista, que devem ser entregues de
acordo com um planejamento. O Scrum Team deve entregar os sprints de forma
incremental, ou seja, à medida que um conjunto de itens é concluído, o próximo
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sprint é atualizado ou removido de forma a atualizar o restante da lista.
(SCHWABER; SUTHERLAND, 2017).
Neste trabalho, o Sprint backlog foi definido de acordo com a identificação de
padrões em itens. Inicialmente, foram agrupados tópicos do Product Backlog que se
assemelhavam em relação ao tipo de atividade (definições textuais e definições
musicais, por exemplo). Em seguida, a divisão foi realizada de acordo com o tipo de
área do item (atividades somente de texto, de implementação ou relacionadas à
música, por exemplo). As últimas categorias foram criadas para separar os itens
considerados prontos dos itens que exigiam refinamento.
Para facilitar a compreensão sobre os tipos de Sprint Backlogs¸foram criadas
categorias para organizá-los, resultando em 8 agrupamentos: alinhamento da
equipe, ferramentas, definições, estudo, documentação, modelagem, prototipagem e
implementação. O Quadro 3 ilustra os Sprint Backlog definidos para o
desenvolvimento do Melodia.
Quadro 3 – Lista do Product Backlog para o Melodia
Categoria
Sigla
Sprint Backlog
Alinhamento da
equipe

SB1

Definição da proposta do trabalho.

SB2

Organização da equipe.

Ferramentas

SB3

Instalação de ferramentas.

SB4

Definições conceituais do jogo.

SB5

Definições na implementação do jogo.

SB6

Definições visuais do jogo.

SB7

Definições textuais.

SB8

Definições musicais.

SB9

Definições na avaliação de aprendizagem.

SB10

Estudo para embasamento teórico.

SB11

Estudo para implementação.

SB12

Organização bibliográfica.

SB13

Escrita.

SB14

Revisão.

SB15

Modelagem dos níveis.

SB16

Criação de protótipos.

SB17

Criação de protótipos.

SB18

Programação.

Definições

Estudo

Documentação
Modelagem
Prototipagem
Implementação

SB19
Fonte: Autoria própria

Refinamento da implementação.
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5.5 DAILY SCRUM MEETING

Para ao desenvolvimento do jogo Melodia, os Daily Scrum Meeting foram
realizados de forma adaptada. Entretanto, algumas características se mantiveram,
como a periodicidade das reuniões (uma ou duas vezes por semana foi a frequência
definida inicialmente, embora teoricamente no Scrum em todos os dias há uma
reunião), a entrega de resultados em cada encontro e a interação de todos os
membros da equipe para esclarecer dúvidas, ajudar a resolver problemas e atualizar
sprints.
No total, foram realizadas 23 reuniões com aproximadamente de 1h de
duração. O Quadro 4 ilustra os Daily Scrum Meeting definidos para o
desenvolvimento do Melodia.
Quadro 4 – Lista de Sprint Backlogs de acordo com o Daily Scrum Meeting do jogo Melodia
Daily Scrum Meeting
Categoria
Sprint Backlog
18/03/2020
04/04/2020

Alinhamento da equipe

SB1
SB1

26/05/2020

Alinhamento da equipe

05/06/2020

Alinhamento da equipe

SB2

10/06/2020

Alinhamento da equipe

SB2

Ferramentas

SB3

Estudo

SB10

Documentação

SB12

Definições

SB9

Documentação

SB13

Alinhamento da equipe

SB2

Definições

SB9

Estudo

SB10

12/06/2020

17/06/2020

19/06/2020

Documentação

SB2

SB12
SB13
SB4

Definições
26/06/2020

Fonte: Autoria própria

SB5
SB6

Modelagem

SB15

Revisão

SB14
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Daily Scrum Meeting
03/07/2020

Categoria

Sprint Backlog
Estudo

Documentação

10/07/2020
17/07/2020

SB11
SB12
SB13

Ferramentas

SB3

Definições

SB7

Revisão

SB14

Documentação

SB13
SB6

24/07/2020

Definições

SB8
SB9

31/07/2020

11/08/2020

Documentação

SB13

Prototipagem

SB16

Implementação

SB18

Documentação

SB13

Revisão

SB14

Definições
14/08/2020

24/08/2020

04/09/2020

15/09/2020

29/09/2020

06/10/2020

09/10/2020

Fonte: Autoria própria

SB9

Escrita

SB13

Modelagem

SB15

Prototipagem

SB17

Definições

SB5

Prototipagem

SB16
SB17

Definições

SB9

Prototipagem

SB17

Definições

SB9

Prototipagem

SB17

Implementação

SB18

Definições

SB9

Prototipagem

SB17

Definições

SB9

Documentação

SB13

Prototipagem

SB17

Implementação

SB19

Revisão

SB14

Prototipagem

SB16

Implementação
13/10/2020

SB7

Documentação

SB18
SB19
SB13
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5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

A metodologia aplicada para a elaboração e execução do jogo sério Melodia
foi embasada em importantes conceitos do Scrum, que atendeu às necessidades
desse projeto: agilidade na entrega.
Com a definição das funções e responsabilidades dos membros da equipe,
listagem e organização de atividades a serem cumpridas, além da interação
constante entre todos os membros do time, foi possível iniciar o projeto. Os
resultados da aplicação da metodologia no desenvolvimento do Melodia são
apresentados no próximo capítulo.
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6 RESULTADOS

Este Capítulo apresenta os resultados que foram alcançados neste trabalho
em relação à criação do Melodia. A Seção 6.1 descreve o Product Backlog
(Documentação), apresentado as principais informações sobre o jogo, seu objetivo e
níveis. A Seção 6.2 expõe sobre o Product Backlog em relação aos elementos
visuais utilizados para a prototipagem e seu resultado. A Seção 6.3 aborda o
Product Backlog referente ao processo de avaliação do jogo. A Seção 6.4 descreve
o Product Backlog apresentando a modelagem do jogo e como foi desenvolvida a
implementação. A Seção 6.5 mostra a comparação entre o Melodia e os outros
softwares existentes na literatura. Por fim, a última seção aborda as considerações
finais do capítulo.

6.1 PRODUCT BACKLOG: DOCUMENTAÇÃO

O sprint documentação refere-se a todo o processo de registro das etapas
executadas pelo time, tais como: a revisão bibliográfica, alterações relacionadas ao
conteúdo (tópicos específicos, inclusão, ajuste ou remoção de qualquer trecho
textual), listagem de processos, informações usadas no desenvolvimento do trabalho
e imagens de protótipos.
O Melodia surgiu da sugestão realizada pela professora, que propôs o
desenvolvimento de um jogo sério para pessoas com deficiência intelectual (DI).
Devido ao conhecimento musical de um dos alunos, chegou-se à conclusão de que
um jogo de música com foco em aprendizagem para pessoas com DI é um tema
interessante a ser explorado.
O jogo sério desenvolvido neste trabalho recebeu o nome de Melodia devido
à importância que esse elemento possui no campo musical, pois é a essência da
música e pode ser considerada a fonte de criação para os outros aspectos musicais
(MED, 1996).
Considerando que a teoria da música é ampla e complexa, foi definido um
escopo reduzido e limitado dos elementos musicais a serem trabalhados para que
fosse possível desenvolver um software que cumprisse o principal objetivo do time:
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inserir pessoas com deficiência intectual no universo da música. O jogo foi
desenvolvido para apresentar os principais elementos e conceitos básicos
necessários para a composição de uma música, atuando como um estímulo para
que os jogadores se interessem pela área e se aprofundem no estudo musical.
A documentação é apresentada em termos de: Elementos Visuais, Elementos
de Jogos Sérios e Gamificação, Níveis e Avaliação da Aprendizagem, conforme
exibe a Figura 5.
Figura 5 – Elementos da documentação

Fonte: Autoria Própria

As

próximas

seções

apresentam

a

documentação

dos

elementos

apresentados na Figura 1.

6.1.1 Elementos Visuais
A partir dos Daily Scrum Meeting realizados pelo Scrum Team, foi possível
desenvolver o conceito visual, funcionamento prático, definição de níveis do jogo e
avaliação da aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento do jogo Melodia foi
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iniciado pela definição dos elementos visuais como cores, textos e imagens.
Considerando a faixa etária do público-alvo do jogo (pessoas adultas com DI) e a
necessidade de uma estética atraente e simples, o plano de fundo das telas foi a
primeira característica a ser pensada.
O Melodia visualmente está embasado no minimalismo, conceito que pode
ser aplicado tanto do ponto de vista da estética, quanto na execução de processos
de um projeto. O minimalismo baseia-se na simplicidade, objetividade, redução de
elementos ou etapas, e quanto é aplicado ao design, tem como foco a beleza em
função da usabilidade (OBENDORF, 2007).
Baseado nessa definição, para o desenvolvimento do jogo foram definidos
requisitos mínimos para o cumprimento dos objetivos em cada etapa (do login do
aluno até o feedback do desempenho do jogador em tela): uso de cores pouco
saturadas, redução de textos, aplicação de linhas finas e imagens monocromáticas.
Considerando que deficientes intelectuais são estimulados por elementos visuais
interessantes, atraentes, diversificados e simples

(GONÇALVES, 2019), o

minimalismo atendeu ao objetivo, pois evita que os jogadores se distraiam ou se
confundam ao longo da execução da atividade.
Como inspirações estéticas, foram utilizados os jogos minimalistas para
celular

Transmission

(MUSEUM,

2020),

Lyra

(HOURS,

2020)

e

Energy

(INFINITYGAMES.IO, 2020). Os três se baseiam em imagens e desenhos com cores
monocromáticas que contrastam com fundos coloridos em degradê. Outra
característica comum nesses jogos é a ausência de textos, que são usados poucas
vezes em títulos ou menu.
Com a estética definida, a etapa seguinte do desenvolvimento do jogou
focou nas cores como ferramenta para criar o ambiente ideal para o aprendizado de
música. A escolha de cores foi pensada de acordo com as funções de cada tela
criada (login do aluno, aprendizado de conteúdo novo, prática de conhecimentos
adquiridos). Para auxiliar na escolha das cores de forma a atender aos objetivos de
cada tela, o time de desenvolvimento recorreu à psicologia das cores, área do
conhecimento dedicada ao estudo da relação entre as cores e seu impacto no
psicológico dos indivíduos (HELLER, 2013).
Para a cor do plano de fundo da tela inicial e de cadastro, foram escolhidos
tons quentes devido à sua simbologia, no qual o vermelho pode representar
dinamismo e o amarelo a jovialidade, o divertimento e o otimismo (HELLER, 2013).
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Em cada uma das outras telas (além da inicial e de cadastro), o processo de escolha
da cor iniciou-se a partir do estudo da impressão que a cor gera no indivíduo que a
enxerga, seguindo para a escolha da impressão que se deseja alcançar em cada
tela. No Quadro 5 são mostradas as cores escolhidas de acordo com o objetivo da
interface gráfica.
Quadro 5 – Lista de Telas do Jogo
Interface Gráfica

Cores

Objetivo (HELLER, 2013)

Login e Cadastro

Amarelo e vermelho

•

Dinamismo,
otimismo.

Menu

Rosa e Azul

•

Criatividade e harmonia.

Nível 1

Azul, verde, amarelo e •
rosa

Nível 2

Azul e verde

•

Harmonia e calmaria.

Nível 3

Laranja e violeta

•

Recreação e poder.

Nível 4

Rosa, azul e amarelo

•

Criatividade, harmonia e dinamismo.

Nível 5

Azul e rosa

•

Harmonia e criatividade.

Nível 6

Azul, verde e rosa

•

Harmonia, calmaria e criatividade.

Nível 7

Rosa, laranja e amarelo •

jovialidade,

divertimento

e

Harmonia, calmaria, dinamismo e criatividade.

Criatividade, recreação e dinamismo.

Fonte: Autoria própria

O dinamismo, a jovialidade, o divertimento e o otimismo foram escolhidos
como parte da tela inicial para que a primeira impressão dos jogadores sobre o jogo
Melodia remetesse a uma experiência estimulante, interessante e nova. Contudo,
considerando o impacto que desejou-se causar na primeira parte do jogo, optou-se
por não utilizar a cor vermelha nas outras telas, tornando seu uso exclusivo para a
apresentação do software aos usuários.
Nas outras telas o rosa é a cor predominante devido ao seu simbolismo que
representa a criatividade, o que é essencial para o aprendizado de música de forma
lúdica e intuitiva. Na tela de nível 7 optou-se pela escolha de cores que remetessem
à criatividade, recreação e dinamismo, estimulando o jogador a concluir o último
nível com motivação. Devido às propriedades que remetem à seriedade e velhice, a
cor cinza foi removida de todas as telas, já que a grande parte do público a quem o
jogo se destina são pessoas com intelecto jovial.
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Para unir diferentes cores de forma orgânica e harmônica, o degradê foi
escolhido como padrão das telas inicial, de cadastro, dos níveis e de feedback. No
Quadro 6 foram listados em números hexadecimais as cores exatas utilizadas nos
gradientes.
Quadro 6 – Lista de cores das telas em hexadecimal
Tela

Nº da cor

Nome da cor

Tela inicial e de
Cadastro

#FFF67B

Amarelo.

#F47689

Vermelho.

#FFBAE0

Rosa.

#34B7CC

Azul.

#AEDFFF

Azul.

#C6E9D1

Verde.

#FCE1B7

Amarelo.

#F98BDF

Rosa.

#B0D2E8

Azul.

#42F383

Verde.

#FFDABA

Laranja.

#E59AFF

Violeta.

#FFBACD

Rosa.

#AEFFF9

Azul.

#FFE88E

Amarelo.

#AEFFF4

Azul.

#E6C6E9

Rosa.

#7BFFFB

Azul.

#AAD9F9

Azul.

#B7F8D8

Verde.

#F689CE

Rosa.

#FFAEE4

Rosa.

#EBD7C9

Laranja.

#E9DCC6

Amarelo.

Menu

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7
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Tela final

#7BFFFB

Azul.

#FD7E7E

Vermelho.

#E3FA82

Amarelo.

#B5F5A6

Verde.

#97E6EC

Azul.

#C2BCE4

Azul.

#F885F8

Rosa.

#9776F4

Violeta.

Fonte: Autoria própria

6.1.2 Elementos dos jogos sérios e gamificação

O desenvolvimento do jogo Melodia utilizou elementos de jogos sérios e
gamificação para ensinar teoria musical para pessoas com DI. Entretanto, devido à
proposta minimalista e objetiva do jogo, nem todos os elementos foram usados,
como: avatar (o jogo é intuitivo e não exige identificação do jogador) e medalhas
(não há desafios ou conquistas específicas, já que todos os jogadores devem
cumprir as mesmas atividades) (SANTOS; FREITAS, 2017).
O Quadro 7 exibe os elementos das técnicas de gamificação e jogos sérios
usados para o projeto.
Quadro 7 – Lista de técnicas e elementos usados
Técnicas

Gamificação

Elementos

Onde é usado?

Missão

O jogador só pode avançar de nível e dificuldade
se concluir todos os desafios propostos, devendo
acertar a quantidade mínima necessária.

Níveis

O jogo Melodia divide-se em 7 níveis e 3
dificuldades (fácil, média e difícil).

Feedback

Quando o jogador conclui cada nível, visualiza
uma tela que indica sua aprovação. Quando não
acerta o mínimo necessário, visualiza uma tela que
o incentiva a tentar novamente. Ao finalizar todos
os níveis em todas as dificuldades, o jogador
visualiza a tela de parabenização com o tempo
total que utilizou para concluir o jogo.

Desafio

Em cada nível, independente da dificuldade, o
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jogador deve cumprir atividades específicas para
avançar em sua jornada no jogo.

Jogos sérios

Sucesso

Ao completar cada nível, independente da
dificuldade, o jogador pode acompanhar sua
progressão através do menu, que mostra em qual
etapa do jogo ele está.

Tentativas

Cada nível possui uma quantidade limite de erros
que podem ser cometidos sem que o jogador
perca o seu progresso.

Motivação

A cada conjunto de acertos o jogador pode
avançar no nível e na dificuldade, podendo errar
de acordo com o limite estabelecido na atividade.
Em caso de insucesso, é mostrada uma tela
estimulando o jogador a tentar novamente.

Conhecimento

Em cada nível há uma tela de treinamento, que
ensina ao jogador o conteúdo, e a avaliação de
acordo com o escopo apresentado inicialmente. Ao
completar os 7 níveis nas 3 dificuldades, o jogador
é capaz de compreender os elementos básicos
que compõem a teoria musical.

Imersão

Da primeira à última tela do jogo, o jogador é
inserido em um universo lúdico e musical, o que
possibilita que ele se conecte com as atividades
propostas.

Interatividade

O jogador é capaz de interagir com o jogo desde o
início, inclusive quando inicia realizando o seu
cadastro.

Aumento
complexidade

da O Melodia divide-se em 7 níveis e 3 dificuldades, o
que possibilita que o jogador encontre mais
desafios à medida que progride no jogo.

Didática

Todo o jogo foi construído para garantir que o
jogador entenda de forma intuitiva, gradativa e
clara tudo o que é necessário para concluir cada
atividade.

Feedback

Com o avanço pelos níveis, o jogador consegue
acompanhar nas telas o nível em que está e
acompanhar seu desenvolvimento. Ao finalizar
todos os níves e dificuldades, o jogador visualiza o
tempo que usou para concluir tudo.

Fonte: Autoria própria

6.1.3 Níveis do jogo

O jogo foi separado em níveis de conhecimento, sendo cada um com
variações da atividade de acordo com a sua complexidade. Para avançar de nível, o
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jogador deve cumprir os três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil), que variam
em relação à quantidade de conteúdo a ser aprendido e complexidade teórica.
A dificuldade fácil se diferencia da difícil a partir de três aspectos principais:
quantidade máxima de erros que o aluno pode cometer, quantidade mínima de
acertos e complexidade dos elementos a serem absorvidos pelo jogador. Na etapa
fácil, o aluno pode cometer menos erros, possui menos opções de escolha e
aprende figuras simples. Na etapa difícil, o aluno pode cometer mais erros e deve
escolher as opções em uma quantidade maior de possibilidades.
O número de acertos possíveis foi escolhido de forma a estimular o aluno a
avançar nos próximos níveis, já que na opção difícil ele tem mais chances de
acertar. Para passar de nível, o jogador deve cumprir cada dificuldade sem
ultrapassar o número máximo de erros, inicialmente avançando nas dificuldades, e
depois os níveis. O Quadro 8 apresenta os níveis, as dificuldades, as quantidades
máximas de erros permitidos por nível e o total de perguntas para cada nível.
Quadro 8 – Lista níveis do jogo
Nível

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Dificuldade

Nº máximo de erros

Total de perguntas

Fácil

3

10

Média

4

7

Difícil

5

4

Fácil

8

8

Média

12

10

Difícil

16

12

Fácil

1

5

Média

2

8

Difícil

3

12

Fácil

1

7

Média

2

5

Difícil

3

3

Fácil

1

7

Média

2

5

Difícil

3

3
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Nível 6

Nível 7

Fácil

1

5

Média

2

4

Difícil

3

3

10

1

5

Média

2

4

Difícil

3

3

Fonte: Autoria própria

Com a definição do design da interface gráfica, elementos dos jogos sérios e
gamificação a serem usados, número máximo de erros e mínimo de acertos para
avançar de nível, deu-se seguimento à definição dos conceitos teóricos de música a
serem abordados em cada nível.
O jogo divide-se em 7 níveis, os quais estão relacionados à quantidade de
notas musicais que formam uma escala musical (dó, ré, mi, fá, sol, lá e si). Do
primeiro ao último nível são abordados os conceitos de música definidos nesse
trabalho: melodia, harmonia, ritmo, pauta, claves e escala musical.
Cada nível possui uma quantidade definida de elementos a serem ensinados
ao jogador e avaliados. No jogo Melodia, o nível 1 apresenta dez conceitos básicos
que serão exatamente os mesmos a serem avaliados nos níveis 2 e 3. A repetição
dos mesmos elementos nos outros níveis é explicada pela necessidade de repetição
do conteúdo para fixação, pois são conteúdos que serão essenciais para o
entendimento dos conceitos abordados dos níveis 4 a 7.
No nível 1 são mostradas no lado esquerdo as figuras ou textos dos
elementos gráficos musicais (que correspondem às perguntas), e no lado direito a
opção que a opção correta e semelhante ao elemento mostrado (que correspondem
às respostas). Para passar de nível o jogador deverá fazer uma associação entre a
pergunta mostrada e a sua resposta correta. Na dificuldade fácil, há somente 2
opções de respostas e todos os elementos mostrados são definidos de forma
aleatória. Na dificuldade média, são 3 opções de resposta e na dificuldade difícil, são
4 opções de resposta. Em todas as dificuldades há apenas uma resposta certa.
O nível 2, um jogo da memória, corresponde exatamente à avaliação dos
mesmos elementos gráficos mostrados no nível 1. Os pares do jogo da memória são
compostos por um elemento gráfico musical e seu nome correspondente. Para que o
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jogador faça um acerto, é preciso encontrar uma imagem e um texto que sejam
correspondentes

entre

si.

Na

dificuldade

fácil,

são

mostradas

8

cartas

(correspondem a 4 pares com imagem e texto), na dificuldade média são mostradas
10 cartas e na dificuldade difícil 12 cartas. Para avançar de nível o jogador deverá
acertar todas as cartas respeitando o limite máximo de erros.
No nível 3 são mostradas 21 cartas, que ao contrário do nível 2, ficam à
mostra durante todo o desafio. Para avançar de nível, o jogador deverá selecionar
todas as imagens correspondentes ao nome mostrado no enunciado da atividade.
Enquanto o jogador não selecionar todas as imagens corretas, não poderá avançar
de nível, já que a tela continuará em espera da resposta. Mas, se o jogador
selecionar uma quantidade errada de imagens que sejam acima do limite estipulado
para a dificuldade correspondente, deve refazer o nível.
Na dificuldade fácil, o jogador deve selecionar as imagens correspondente a
somente um elemento musical mostrado no enunciado. Na dificuldade média o
jogador deve selecionar as imagens correspondentes a dois elementos musicais
mostrados no enunciado.
Na dificuldade difícil o jogador deve selecionar as imagens correspondentes
a 3 elementos musicais mostrados no enunciado. Esse nível objetiva avaliar a
atenção do jogador com base no número de acertos e tempo total gasto na
atividade. O nível de atenção não será mostrado para o jogador em nenhum
momento ao longo do jogo. No Quadro 9 são mostrados os elementos da música a
serem explorados nos níveis 1, 2 e 3.
Quadro 9 – Lista de elementos do nível 1, 2 e 3
Elemento gráfico

O que é?

Clave de dó

Representação visual que indica em qual linha da pauta a nota de dó está
localizada.

Clave de fá

Representação visual que indica em qual linha da pauta a nota de fá está
localizada.

Clave de sol

Representação visual que indica em qual linha da pauta a nota de sol está
localizada.

Semibreve

Representação de tempo, tendo duração de 4 tempos neste trabalho.

Mínima

Representação de tempo, tendo duração de 2 tempos neste trabalho.

Semínima

Representação de tempo, tendo duração de 1 tempo neste trabalho.

54

Colcheia

Representação de tempo, tendo duração de 1/ 2 tempo neste trabalho.

Pauta

Conjunto de 5 linhas que é usado como base para a representação da
música (notas e tempos).

Melodia

Conjunto de notas definidas sequencialmente que compõe uma música.

Harmonia

Conjunto de notas simultâneas que complementa a melodia e que compõe a
música.

Fonte: Autoria própria

No nível 4 é apresentado o conceito de escala musical, sendo usada a
escala de dó maior para o ensino do conteúdo. Uma escala musical pode ser
composta por qualquer nota, e a escala de dó maior foi escolhida devido à
simplicidade de seu formato, que inclui somente as notas sem alterações (escalas
de outras notas dependem de alterações como o sustenido ou o bemol para
seguirem as regras musicais e serem consideradas escalas).
A mecânica do nível 4 é a mesma do nível 1, sendo o lado esquerdo a
pergunta e o direito a resposta. Nesse nível, o jogador na dificuldade fácil deverá
completar a nota que está faltando na escala inteira ascendente, na dificuldade
média, deverá completar a nota que está faltando no trecho mostrado ascendente
(escala parcial) e na difícil deverá completar o trecho mostrado (escala parcial)
descendente.
No nível 5, assim como no nível 1 e 4, para avançar de nível o jogador
deverá observar a nota na pauta (pergunta) e selecionar uma das opções de notas
dadas abaixo da pauta (resposta) que corresponde à escolha certa. Na dificuldade
fácil, é avaliado o conhecimento somente na clave de sol, na dificuldade média é
avaliado o conhecimento na clave de fá e na dificuldade difícil é avaliado o
conhecimendo na clave de dó.
Independente da clave, as notas mostradas fazem parte da escala de dó
maior, que foi avaliada anteriormente no nível 4. No Quadro 10 são mostrados os
elementos a serem avaliados nos níveis 4 e 5.
Quadro 10 – Lista de elementos do nível 4 e 5
Elemento gráfico

O que é?

Nota

Representação de onda sonora, podendo ter diferentes durações e alturas.

Escala musical

Conjunto de notas em ordem ascendente ou descendente. Neste trabalho, a
escala musical possui 7 notas.
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Escala musical de Conjunto de notas que segue a seguinte ordem ascendente: dó, ré, mi, fá,
Dó Maior
sol lá e si.
Fonte: Autoria própria

No nível 6, assim como o nível 1, o aluno deverá fazer uma associação entre
os elementos mostrados no lado esquerdo (perguntas) e o lado direito (resposta). A
diferença entre os níveis está no conteúdo abordado, já que no nível 6 é avaliada a
duração do tempo para cada elemento ensinado nos níveis anteriores. Assim como
no nível 1, na dificuldade fácil há somente 2 opções de resposta e todos os
elementos mostrados são definidos de forma aleatória, na dificuldade média são 3
opções de resposta e na dificuldade difícil, são 4 opções de resposta. Em todas as
dificuldades há apenas uma resposta certa.
No nível 7 a lógica de funcionamento é similar ao nível 3, já que para
avançar de nível o jogador deverá selecionar os elementos gráficos de acordo com a
quantidade de tempo exigida no enunciado (cada figura possui a sua própria
quantidade de tempo, denominada duração (MED, 1996). No Quadro 11 são
mostradas as figuras a serem avaliadas nos níveis 6 e 7, e sua duração
correspondente.
Quadro 11 – Lista de elementos do nível 6 e 7
Elemento gráfico

Duração de tempo

Semibreve

4 tempos

Mínima

2 tempos

Semínima

1 tempo

Colcheia

½ tempo

Semicolcheia

¼ tempo

Fonte: Autoria própria

6.1.3.1Avaliação da Aprendizagem

Para que o conhecimento adquirido seja validado é preciso uma avaliação
da aprendizagem direcionada a deficientes intelectuais (SOUZA; ALVES, 2018). Rita
e Maria (2018) afirmam que o tipo de prova convencional que se baseia em provas
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com questões objetivas e resultado por meio de notas (avaliação quantitativa) é um
grande problema para pessoas com DI.
Isso acontece porque o tipo de estrutura educacional não considera toda a
complexidade envolvida no aprendizado de cada indivíduo (SOUZA; ALVES, 2018).
A autora cita que, inicialmente, para uma avaliação adequada, é necessário avaliar o
contexto em que o aluno se encontra, e também identificar suas dificuldades. Em
seguida, é preciso registrar todas as informações a respeito do aluno para ajudar na
tomada de decisão de seus orientadores. Cumprir essas etapas possibilita que a
pessoa com DI seja avaliada de acordo com as suas limitações, relacionamentos
sociais e histórico, o que aumenta as chances do aprendizado de qualquer tipo de
área do conhecimento ser bem sucedido.
No Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área de Deficiência
Intelectual (2012), é recomendada uma avaliação sistemática de alunos do ensino
fundamental e da Educação de Jovens e Adultos visando instruir professores na sala
de aula durante o semestre letivo. O referencial define que é preciso de três etapas
principais para avaliar o aprendizado de pessoas com DI: avaliação prévia, avaliação
processual e avaliação final.
Na avaliação prévia, o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na
área de Deficiência Intelectual (2012) afirma que nessa etapa, objetiva-se mapear os
conhecimentos que o aluno possui sobre a disciplina antes da atividade de ensino.
Assim, o desenvolvimento do escopo das atividades pedagógicas é definido de
acordo com os conteúdos que o deficiente intelectual não conhece.
Na avaliação processual, o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na
área de Deficiência Intelectual (2012) afirma que, baseado na etapa anterior, o
conhecimento a ser ensinado é definido e desenvolvido de acordo com as
necessidades do aluno. No caso de matérias artísticas, o Referencial (2012) afirma
que a avaliação processual deverá ser direcionada de acordo com os
questionamentos definidos pelo professor ou agente de ensino responsável. Essas
questões devem investigar a interação entre aluno e objeto do conhecimento,
devendo analisar, por exemplo, o interesse da pessoa com DI pelo assunto, o
reconhecimento dos elementos visuais ou conceituais apresentados anteriormente,
além de execução das atividades propostas.
Na terceira etapa, a avaliação final, o Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área de Deficiência Intelectual (2012) afirma que, após a
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realização

das atividades

propostas,

é

necessária

a

elaboração

de

um

questionamento para avaliar os resultados obtidos. As questões elaboradas nessa
fase devem considerar as análises da avaliação prévia e processual, pois devem
estar alinhadas com os mesmos pontos levantados anteriormente. Todas as
perguntas devem ter como objetivo descobrir se o aluno consegue reconhecer,
interpretar ou aplicar o conhecimento apresentado.
O Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área de Deficiência
Intelectual (2012) ainda afirma que, além de toda a análise qualitativa das etapas, o
registro da jornada do aluno pela aquisição de conhecimento é um ponto que
contribui significativamente para sua aprendizagem. Esse registro (também
chamado de portfólio), permite que haja um histórico do deficiente intelectual, o que
possibilita que atividades futuras sejam realizadas de acordo com as suas principais
dificuldades.
Para mapear a aquisição de conhecimento musical pelo aluno no Melodia
foram definidas três etapas principais conforme sugere Rita e Maria (2018): i)
avaliação prévia do conhecimento antes do jogo em que foi disponibilizado um
questionário por nível; ii) avaliação da atenção em níveis específicos (3 e 7) com a
interação no jogo e iii) análise qualitativa do desempenho do jogador com base no
seu conhecimento antes e depois de jogar o Melodia.

6.1.3.1.1 Questionário

Quando o aluno inicia o jogo, é mostrado um questionário correspondente ao
nível a ser jogado que objetiva registrar qual é o conhecimento do jogador sobre o
conteúdo a ser avaliado. Todo o questionário possui somente duas opções de
resposta: sim ou não. Assim que o jogador termina de responder todas as
perguntas, a tela do jogo do nível correspondente é mostrada, iniciando-se na
dificuldade fácil. Todas as perguntas são respondidas uma única vez em cada nível
somente na dificuldade fácil.
Cada aluno possui seu histórico de questionários (com todas as suas
respostas) e desempenho no jogo (erros, acertos, níveis e dificuldades jogadas). No
Quadro 12 é mostrado o questionário do nível 1, os demais estão do Apêndice B. As
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questões do questionário foram elaboradas pela aluna que faz parte do projeto do
Melodia porque possui conhecimentos musicais.
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Quadro 12 – Questionário do nível 1
Nível 1
PERGUNTA
Você gosta de música?
Você sabe o que é uma clave?
A clave de sol e a clave de fá têm o mesmo desenho?

Você sabe o que é uma mínima?
Você sabe o que é uma semínima?
Você sabe a diferença entre harmonia e melodia?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Fonte: Autoria própria

6.1.3.1.2 Avaliação da atenção

O Melodia objetiva avaliar além do conhecimento musical do aluno, sua
atenção. Para isso, foi aplicada uma variação do Teste de Atenção por
Cancelamento (MONTIEL; CAPOVILLA, 2007), que se baseia na avaliação seletiva.
Essa avaliação ocorre a partir da apresentação de uma matriz com várias figuras. No
enunciado é mostrado uma ou mais figuras, e o aluno deve encontrá-las na matriz.
Cada uma dessas figuras repete-se, e para concluir adequadamente a tarefa, o
aluno deve selecionar as figuras iguais mostradas no enunciado.
À medida que o aluno acerta, a dificuldade da tarefa aumenta, sendo preciso
selecionar corretamente na matriz todas as figuras mostradas no enunciado. No
Teste de Atenção por Cancelamento são avaliados três parâmetros principais:
quantidade de acertos realizados, quantidade de erros cometidos e quantidade de
figuras faltantes para a conclusão da atividade (MONTIEL; CAPOVILLA, 2007).
No Melodia foram considerados apenas os parâmetros de quantidade de
acertos e de erros, pois no jogo não há a possibilidade de haver figuras faltantes.
Para o jogador avançar para o próximo nível, deve obrigatoriamente selecionar
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todas as figuras corretamente, podendo cometer erros. Baseado nos dados
coletados durante o jogo, é possível calcular o aproveitamento do aluno em relação
ao nível de acordo com fórmula (1).
erro = (quantidade de figuras selecionadas – quantidade certa de figuras) / total de

(1)

figuras
aproveitamento = (1 - erro) x 100

O erro correspondente à quantidade de figuras selecionadas de forma
errada no nível. Para calcular esse erro, é preciso subtrair a quantidade certa de
figuras que se espera que seja selecionada da quantidade de figuras que o aluno
selecionou. Com esse valor, divide-se pelo total de figuras disponível no nível para
serem selecionadas, resultando em uma proporção de erro.
Para calcular o aproveitamento do aluno, subtrai-se o valor do erro de 1
(parcela total de figuras, ou seja, 100% das figuras), devendo-se multiplicar por 100
para chegar à porcentagem. O valor mostrado após esses cálculos é a
representação numérica da atenção do aluno ao longo do nível.
O Teste de Atenção por Cancelamento foi utilizado nos níveis 3 e 7,
possibilitando que o aluno tenha sua atenção mapeada na primeira e na segunda
parte do jogo, tanto na dificuldade fácil quanto na média e difícil.

6.1.3.1.3 Análise qualitativa

A terceira etapa da avaliação consiste na análise dos resultados alcançados
no jogo. Com a avaliação prévia de conhecimento sobre música e o teste de
atenção, é possível realizar uma avaliação qualitativa e identificar quais
conhecimentos devem ser mais estudados pelo aluno.
O mapeamento do conhecimento adquirido pelo jogador pode ser feito
comparando as suas respostas dos questionários, seu desempenho no teste de
atenção e aproveitamento ao concluir todos os níveis até a dificuldade difícil.
É preciso categorizar os resultados por níveis e identificar se houve uma
diminuição da quantidade de erros cometido ao longo das dificuldades. Além disso,
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ao pontuar em quais níveis houve menor desempenho, é possível definir a ordem de
prioridade dos conhecimentos que devem ser aperfeiçoados primeiro.

6.2 PRODUCT BACKLOG: PROTOTIPAÇÃO

A interface gráfica a cada reunião realizada, sofreu ajustes em relação a
espaçamentos, tipos de botões, figuras e elementos gráficos musicais. A interface foi
desenvolvida na ferramenta ADOBE UX (2020), que é focada na criação de
protótipos de forma intuitiva e simples. Este ambiente permite definir o formato da
tela (computador, tablet, celular ou tamanho personalizado), cores, textos, fontes e
todos os componentes visuais de sites, aplicativos, jogos ou projetos que dependem
de uma prototipagem. Devido à facilidade de criação e alteração de elementos, além
da gratuidade de uso para estudantes, essa ferramenta foi escolhida.
Os elementos para prototipação são apresentados na Figura 6: Logo, Tela
Inicial, Tela Cadastro. Tela Nível, Tela Avaliação, Tela Nível Completo e Tela
Incentivo. Estes foram desenvolvidos em duas fases para melhor compreensão dos
requisitos.
Figura 6 – Elementos da prototipação

Fonte: Autoria própria
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Na primeira fase foram elaboradas as Tela Login, Logo e Tela de Cadastro.
Inicialmente foi criada a tela de login do jogo, que possuía somente a logo do
Melodia centralizada no topo e um botão (com a palavra jogar) que possibilitava ao
usuário iniciar o jogo.
A logo do jogo foi pensada para representar de forma simples e intuitiva o
tema musical. Em debate com o time, chegou-se à conclusão que inserir a clave de
sol no próprio nome do jogo, substituindo a letra “o” da palavra Melodia, seria uma
boa forma de representar a música. Além disso, para que uma melodia possa ser
construída, é necessário utilizar claves, ou seja, há uma relação direta entre a clave
de sol e o nome do jogo. A logo pode ser vista na Figura 7.
Figura 7 – Tela inicial do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Considerando a necessidade de haver um tipo de registro único para o aluno
ser identificado no banco de dados, notou-se a necessidade de incluir um campo de
nome e senha na tela de Login, como é mostrado na Figura 8.
Figura 8 – Protótipo inicial do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

63

Outro ponto debatido pela equipe foi o registro da data de nascimento e
gênero do jogador para armazenamento do perfil do aluno e consulta futura dos
dados. Para gravar esses dados no banco de dados, foi incluído o botão criar, que
possibilita que o aluno crie uma conta nova. O botão jogar foi substituído pelo botão
entrar (um termo mais intuitivo) e para possibilitar que o aluno feche o jogo, foi
criado o botão sair (a cada botão foi atribuída uma cor própria para ajudar o aluno a
diferenciar as funções). Na Figura 9 é mostrado o protótipo final da tela de Login
após as alterações de layout mencionadas anteriormente.
Figura 9 – Protótipo final do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Para dar continuidade ao preenchimento dos dados do jogador, criou-se uma
nova tela somente para criação de uma conta nova. Nessa tela estão os campos de
cadastro de um novo jogador, que segue o mesmo padrão de cores da tela inicial
(fundo com cores quentes e fontes iguais). A versão final da tela de cadastro do
jogador é apresentada na Figura 10.
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Figura 10 – Tela de cadastro de novo jogador do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Com a definição da logo, tela de login, tela de cadastro do jogador, iniciou-se
o desenvolvimento da prototipação das telas da segunda fase: Tela de Menu, Tela
de Nível, Transição entre Níveis, Tela de Questionários e Tela de Avaliação.
Na tela de menu, foi representada a escala musical de dó maior com as sete
notas que a compõem. Foram escolhidas semínimas para representar cada nota e
nível do jogo, que possui no total 7 etapas. A composição lúdica e minimalista do
protótipo objetiva inserir o jogador no universo musical teórico, pois para representar
os níveis foram usados vários elementos da música, como pauta, clave de sol e
semínimas. Do login à tela de resultado final do jogo (que aparece quando o aluno
completa todos os níveis), há uma música de fundo que pode ser interrompida
quando o jogador clica na imagem de alto-falante. A tela de menu pode ser vista na
Figura 11.
Figura 11 – Tela de menu do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria
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Seguindo a mesma estética visual (plano de fundo em degradê, figuras e
elementos visuais minimalistas, pouco texto e imagens grandes), foram criadas as
telas dos níveis. No primeiro nível, de perguntas e respostas, no lado esquerdo é
mostrada uma figura musical ou texto, e no direito a imagem ou nome
correspondente. A seta foi escolhida para indicar a relação de correspondência entre
as perguntas do lado esquerdo e as respostas do lado direito. Outros elementos
foram inclusos, como os botões de voltar (jogador volta para o menu) e de sair
(jogador fecha o jogo).
Para representar a quantidade máxima de erros que o jogador pode
cometer, foram escolhidos corações, que a cada erro têm a sua quantidade
reduzida. Para indicar o nível de dificuldade que o jogador está, foi inclusa a estrela
no canto inferior esquerdo, podendo ser uma (fácil), duas (médio) e três estrelas
(difícil). A tela do nível 1 do jogo Melodia é exibida na Figura 12. As telas dos níveis
2 a 7 do jogo são mostradas no Apêndice C.
Figura 12 – Tela nível 1 do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Além dos níveis, foram criadas telas de transição para indicar se o aluno
concluiu o nível ou se ele deverá refazê-lo. Ambas as telas são responsáveis pelo
feedback, elemento da gamificação usado no jogo sério para indicar o progresso do
jogador à medida que ele avança em sua jornada pelos níveis. As telas serão
reproduzidas em todos os níveis.
Para criar os protótipos das telas de transição, foram escolhidos fundos sem
degradê com o objetivo de diferenciá-las das outras interfaces gráficas. Quando o
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aluno completa com sucesso as três dificuldades do nível, é mostrada a tela com
fundo verde (que remete à ideia de acerto ou permissão atendida, como é possível
verificar em semáforos ou elementos que utilizam cores para mostrar aprovação).
Para estimular o jogador a avançar para os próximos níveis, foi incluso um
ícone de sorriso, além de uma seta que possibilita continuar para a próxima
atividade. A opção de jogar de novo foi inserida para que alunos que queiram
praticar mais possam refazer o nível sem necessitar concluir todo o jogo. A tela de
transição de aprovação é mostrada na Figura 13.
Figura 13 – Tela de transição para o nível completo Melodia

Fonte: Autoria própria

Para a tela de transição de insucesso, foi escolhida a cor laranja para
compor o fundo, que indica atenção (HELLER, 2008). Inicialmente a cor escolhida foi
o cinza, mas o time de desenvolvimento optou por alterar para incentivar o jogador a
tentar jogar o nível novamente. A opção de sim foi representada com um botão
maior do que a opção não para chamar mais atenção e atrair o aluno.
A intenção da tela transição é despertar a vontade de tentar novamente, por
isso a frase (Vamos tentar de novo?) somada ao ícone de rosto piscando e botão
maior da opção sim foram escolhidos. Entretanto, o protótipo dessa tela sofreu
alterações. Inicialmente haviam duas opções para o jogador quando a quantidade
máxima de erros era cometida. Ao longo da implementação dos níveis a equipe
optou por tornar a nova tentativa do aluno obrigatória, não opcional. Assim, cada vez
que o número de erros chegasse ao limite, a tela de tentar novamente aparece
seguido de uma nova avaliação do mesmo nível. A tela de transição inicial da nova
tentativa é mostrada na Figura 14.
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Figura 14 – Tela de transição de incentivo inicial para o Melodia

Fonte: Autoria própria

Com a remoção das opções de sim ou não, o protótipo final tornou-se uma
conexão entre a tentativa anterior e a nova. A tela de transição final da nova
tentativa é mostrada na Figura 15.
Figura 15 –Tela de transição de incentivo final para o Melodia

Fonte: Autoria própria

A tela do nível 5 mostra a interface com alguns dos elementos de
gamificação em sua versão final. Os corações representam os erros que ainda
podem ser cometidos pelo jogador e as estrelas indicam o nível de dificudade em
que o jogador está (uma estrela é fácil, duas é média e três é difícil). O botão de
voltar possibilita que o jogador volte para o menu na última dificuldade que jogou, o
botão de sair possibilita que o aluno feche o jogo e a seta branca em um círculo
verde permite que o aluno avance da tela de treinamento para a avaliação. Na
Figura 16 é mostrada a tela de treinamento do nível 5.
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Figura 16 – Tela de treinamento do nível 5 do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Quando o aluno conclui os 7 níveis em todas as dificuldades, é mostrada a
tela de resultados com uma parabenização, indicação dos acertos ao longo da
dificuldade em porcentagem e o tempo total gasto para a conclusão das atividades.
Esse protótipo é mostrado três vezes ao longo do jogo: após a conclusão de todos
os níveis na dificuldade fácil, média e difícil. Para compor o plano de fundo da tela
de resultados, optou-se por usar todas as cores aplicadas nos níveis anteriores,
remetendo à jornada do jogador até sua conclusão. A tela de resultados do jogo
Melodia é mostrada na Figura 17.
Figura 17 – Tela de resultados do jogo Melodia

Fonte: Autoria própria

Para facilitar o entendimento de elementos visuais como o coração e a
estrela, foi criada uma tela de ajuda para cada nível que indica as intruções
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referentes às imagens. Para acessar essa tela, foi criado um botão circular com uma
interrogação no menu do jogo. A tela de instruções é mostrada na Figura 18.
Figura 18 – Tela de instruções do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Antes de cada nível do jogo na dificuldade fácil, é mostrado o questionário
para avaliação prévia do conhecimento do aluno. Na Figura 19 é mostrada a
prototipação do questionário.
Figura 19 – Questionário Primeiro

Fonte: Autoria própria
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6.3 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

Os sprints de modelagem e implementação englobam a estruturação lógica
do jogo e sua programação, que inclui desde a criação das telas no Unity (2020) até
a programação das interações visuais, a integração com o banco de dados e o
funcionamento prático. Esse Sprint Backlog iniciou-se em uma das primeiras
reuniões e recebeu ajustes à medida que outros sprints foram sendo entregues,
principalmente a prototipagem.
A tela inicial do jogo Melodia, que envolve o login do aluno, foi a primeira
parte do projeto a ser implementada. Foi necessário desenvolver um modelo no
banco de dados para garantir que todos os dados dos alunos cadastrados fossem
armazenados para serem acessados posteriormente.
O primeiro desafio foi conhecer e entender os elementos da plataforma Unity
(2020), fossem visuais (plano de fundo de cada tela, botões e imagens) ou de física
(movimentação dos elementos em tela, leitura dos eventos de clique em botões,
avanço de telas). Após estudo sobre os parâmetros para implementação na
plataforma, o aluno responsável pela implementação realizou testes para criar a
interação entre os elementos visuais com o script na linguagem C#. Essa linguagem
foi escolhida, pois o aluno já possuía conhecimento em implementação em C#.
Após iniciar a interação entre os elementos do Unity e o programa em C#,
notou-se a necessidade de criar a persistência dos dados, sendo escolhido a base
de dados no SQLite (2020). O SQLite foi escolhido devido às características de
leveza e facilidade de integração com a base de dados, que atendeu aos requisitos
utilizados para a implementação do jogo. Na Figura 20 é apresentado o modelo de
banco de dados do jogo Melodia construído.
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Figura 20 – Modelo de banco de dados do jogo sério Melodia

Fonte: Autoria própria

Com a integração entre Unity, C# e SQLite, os bugs da tela de login e do nível
1 foram corrigidos, sendo preciso utilizar como complemento para implementação, a
ferramenta de edição de imagens em 2D Inkscape (2020). Os modelos das imagens
foram enviados do aluno responsável pelo conceitual visual do jogo, para o aluno
responsável pela implementação.
A modelagem do jogo iniciou-se durante a definição do escopo da teoria
musical a ser abordada e sofreu alterações ao longo da implementação para atender
a todos os requisitos estipulados pela equipe. Entre as principais mudanças estão:
redução de quantidade de elementos gráficos musicais a serem mostrados na tela,
inclusão dos questionários antes de cada nível da dificuldade fácil, definição da
quantidade de níveis totais do jogo e de parâmetros para cada dificuldade
(quantidade mínima de acertos necessária e quantidade máxima de erros que o
aluno pode cometer). Cada uma dessas alterações impactou na ordem das telas e
gerou a necessidade de incluir uma etapa de treinamento antes de cada avaliação
para ajudar o jogador a absorver o conteúdo e aplicá-lo enquanto joga.
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Em um primeiro momento, o aluno começa no nível 1, devendo cumprir todos
os desafios desse nível para avançar da dificuldade fácil para a média e difícil.
Assim, passa para o nível 2 somente após concluir as três dificuldades de cada
nível.
Considerando que a jornada do aluno pelo jogo deve ser direta e simples de
ser entendida, houve uma mudança na modelagem lógica. O jogador inicialmente
jogará o nível 1 ao nível 7 somente na dificuldade fácil. Com o cumprimento de todos
os níveis, o jogador avança para a dificuldade média, devendo realizar do nível 1 ao
7 todos os desafios. Com a aprovação nas dificuldades fácil e média, o aluno poderá
iniciar a dificuldade difícil.
Porém, caso o aluno queira jogar novamente todos os níveis, ele terá acesso
somente ao nível 1 ao 7 da dificuldade difícil. Com a conclusão de todos os desafios
em todas as dificuldades, o resultado do aluno será mostrado na tela. Antes do início
da prototipagem das telas, a equipe iniciou a modelagem dos conteúdos a serem
desenvolvidos em cada nível, dividindo cada um pelo escopo de conhecimento
musical.
No primeiro nível, o objetivo principal foi apresentar aos alunos algumas das
figuras musicais mais básicas da teoria. A modelagem do nível foi criada com base
em perguntas e respostas, no qual as perguntas são os elementos musicais ou seus
nomes correspondentes (localizados no lado esquerdo) e as respostas são os
elementos musicais ou seus nomes correspondentes no lado direito. Para avançar
de nível, o aluno deve acertar as correspondências. Para garantir que o jogo seja
intuitivo, após a definição da tela do nível, foi criada uma tela para indicar qual seria
a figura musical e seu nome correto.
A inclusão da tela de treinamento foi definida após conversa com a equipe,
que avaliou a necessidade de mostrar de forma objetiva o conteúdo a ser avaliado.
A modelagem que inclui tela de treinamento, avaliação com perguntas e respostas e
avanço para o próximo nível recebeu esse formato após a identificação da
necessidade de separar o processo de aprendizagem do aluno em etapas.
No Quadro 13 é mostrada cada atividade realizada de acordo com o sprint de
modelagem ou implementação.
Quadro 13 – Atividades da modelagem e da implementação
Sprint

Atividade

73

Definição de desenvolvimento do jogo por níveis.
Modelagem

Categorização de conteúdo musical a ser abordado por complexidade.
Definição de dificuldades por nível.
Criação dos elementos visuais.
Integração dos elementos visuais com a plataforma Unity (2020) usando C#.

Implementação

Criação do banco de dados.
Integração dos elementos visuais com a base de dados SQLite (2020).
Correção de problemas na implementação.

Fonte: Autoria própria

Ao ser finalizada a modelagem e a implementação dos principais níveis do
jogo, foi realizado um refinamento para corrigir problemas de funcionamento. Para
possibilitar que o jogador silenciasse a música inclusa no jogo e adquirida no
Perametade (2020), foi criado um botão de desativação do som. Todas as versões
do trabalho foram registradas no repositório GitHub (2020) e estão disponíveis no
link https://github.com/Vassoler/Melodia.

6.4 ANÁLISE DO MELODIA EM RELAÇÃO A OUTROS SOFTWARES

A iniciativa de desenvolvimento do jogo sério Melodia iniciou-se a partir da
análise dos projetos existentes na literatura sobre jogos sérios para pessoas com DI.
Na busca, foram identificados poucos trabalhos com foco em ensino de música
teórica para deficientes intelectuais.
Entre os softwares encontrados e usados como base para o referencial
teórico estão os jogos sérios para crianças com DI (VASCONCELOS, 2018), para
crianças com perturbações no desenvolvimento (GONÇALVES, 2019), para
adolescentes com DI (CRUZ, 2020) e para crianças sem transtornos cognitivos
(ARMELIATO, 2011), como é mostrado no Quadro 14.
Quadro 14 – Softwares da literatura usados como base para o jogo sério Melodia
Autor

Nome
Jogo

do Característica

Área

Público

Elementos
Visuais
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Vasconcelos
(2018)

Aprendendo Modelagem em Alfabetização
com Tarefas 3D.

Gonçalves
2019)

( Dó Ré
Música

Cruz (2020)

APP
Game

Armeliato (2011)

Modelagem em Auxílio
2D.
terapeutas

Crianças com Cores muito
DI.
chamativas.
a Crianças de 6
aos 12 anos
de idade com
perturbações
mentais.

Mix Aplicativo para Desenvolvimen- Adolescentes
celular.
to
de com DI.
habilidades
cognitivas

Muitos textos,
fotos
e
imagens
infantis.
Uso de muitas
imagens
e
fotos.

Tititá - uma Musicalmente e Ensino
de Crianças do Visual colorido
aventura
visualmente
música teórica ensino
e rico
em
musical
complexo.
avançada
fundamental. detalhes.

Fonte: Autoria própria

Em cada software mostrado no Quadro 15 foram encontrados pontos de
melhora para serem solucionados no Melodia. Além disso, algumas características
desses jogos também foram utilizadas para a construção desse trabalho. No Quadro
15 são mostradas as características mantidas e soluções aplicadas no Melodia.
O Melodia objetivou-se melhorar os aspectos do o Aprendendo com Tarefas
(VASCONCELOS, 2018) para tornar a jornada mais atraente: a modelagem foi feita
em 2D (tornando o cenário limitado e objetivo), foram inseridos poucos elementos
visuais e uma quantidade reduzida de texto desde o menu até as telas da atividades.
Isto é uma característica da estética minimalista, em que no Melodia foi
aplicado nas formas dos elementos visuais, categorização de níveis, organização de
layout e escolha de cores. Assim, problemas como distrações e dificuldades de
compreensão podem ser evitados.
Quadro 15 – Características do jogo Melodia com base nos softwares da literatura
Nome do Jogo

Característica

Característica adotada

Solução aplicada no Melodia

Letras
em Cores e elementos muito Estética minimalista.
tamanho
chamativos.
Aprendendo com
grande,
Tarefas
recursos
(VASCONCELOS
sonoros e tela
, 2018)
final
de
resultados.
Dó Ré Música Uso de tela de
(GONÇALVES,
treinamento e
2019)
lógica para
ensino da

Muitos elementos visuais Redução
da
quantidade
de
em todas as telas.
elementos mostrada em tela e
remoção de elementos infantis.
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posição das
notas na pauta.
APP Mix Game Uso do jogo da Estética sem padrão Aplicação de uma mesma estética
(CRUZ, 2020)
memória e jogo (com fotos e imagens).
visual em todas as telas.
do relacione.
Tititá - uma
Uso de mesma Musicalmente complexo.
aventura musical abordagem
(ARMELIATO,
teórico-musical.
2011)

Redução
ensinado.

do

escopo

musical

Fonte: Autoria própria

Para compor a interface gráfica em conjunto com o minimalismo, foram
escolhidas as cores de acordo com a sua simbologia e impacto no psicológico.
Considerando a necessidade de criar um jogo atraente, interessante e funcional, de
acordo com sua função, foi realizada a análise das cores: amarelo, vermelho, rosa,
azul, verde, laranja e violeta (HELLER, 2013). Além da escolha das cores por tipo de
tela (login ou resultado, por exemplo), foi considerada a organização dos elementos
em tela, como botões e figuras complementares (como corações para mostrar ao
jogador quanto erros ele pode cometer por nível e dificuldade).
O Melodia contém recursos importantes aplicados no jogo Aprendendo com
Tarefas, como letras em tamanho grande, recursos sonoros para auxiliar o jogador a
identificar as mudanças de etapas no jogo, e a tela final de resultados, que mostra
que o tempo que o aluno levou para concluir todas as atividades.
Considerando o jogo Dó Ré Música de Gonçalves (2019) que utiliza muitos
textos, fotos e imagens infantis, o que pode distrair os jogadores ou gerar obstáculos
para que eles possam realizar as atividades. Além disso, as cores e a estética usada
no jogo não seguem um padrão, o que pode comprometer a imersão do aluno ao
longo dos níveis. No jogo Melodia, não são usadas fotos, os textos são reduzidos e
não há elementos visuais infantis, o que possibilita que várias idades possam se
interessar pelo software. Para o desenvolvimento do Melodia, foi reproduzida a tela
de treinamento que antecede a atividade e ensina o aluno o conteúdo antes da
avaliação do nível, e a mesma lógica para ensino da posição das notas na pauta,
como é realizado no nível 8 do jogo Dó Ré Música.
A complexidade abordada no Tititá impacta diretamente no processo de
aprendizado de deficientes intelectuais, já que utilizam muitos elementos em tela e
contam com etapas que não são intuitivas. O jogo Melodia, em relação ao conteúdo
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teórico, se aproxima mais do Tititá em que foca no ensino de figuras, seus nomes e
funções, mas aborda de forma mais simples e objetiva a teoria da música.
No APP Mix Game (CRUZ, 2020) é utilizado um avatar que conduz o
jogador para a realização das atividades, sendo utilizadas imagens e fotos para a
composição visual das telas. Assim, como nos jogos Aprendendo com Tarefas
(VASCONCELOS, 2018) e Dó Ré Música (GONÇALVES, 2019), a poluição visual foi
um dos principais pontos a serem melhorados no jogo Melodia, que objetivou trazer
cores menos saturadas, poucos elementos visuais e pouca quantidade de texto,
buscando construir telas intuitivas e que mantivessem a mesma estética do início ao
fim da jornada do jogador.
Entretanto, parte das atividades inclusas no APP Mix Game foram replicadas
no Melodia com a temática musical, como o jogo da memória (seleção de imagens
correspondentes) e o jogo do relacione (uma figura é atribuída a um texto, e viceversa). Essas atividades foram usadas como base devido às habilidades que
objetivaram desenvolver: correspondência e comparação, descritos por Cruz (2020)
como um dos processos mentais básicos para o desenvolvimento lógico e
matemático.
O Melodia também difere dos jogos da literatura porque utiliza elementos de
gamificação tais como: missão, feedback e desafios. A missão foi aplicada por meio
da categorização do jogo em níveis e dificuldades. O feedback se apresenta na tela
de resultados, mostrada cada vez que o jogador conclui os 7 níveis, que possibilita
ao usuário cumprir atividades de diferentes dificuldades, havendo um aumento da
complexidade à medida que o jogador avança (WERBACH; HUNTER, 2016). Os
desafios foram apresentados ao longo de todo o jogo, havendo o sucesso quando o
jogador conclui o nível 7 na dificuldade difícil.
Além da criação de um jogo sério com elementos da gamificação, para que o
objetivo de ensinar música teórica seja atingido adequadamente, é necessário
avaliar os jogadores previamente para mapear seus conhecimentos sobre o
conteúdo a ser aprendido, como descrito por Rita e Maria (2018). Isto constitui outra
diferença do Melodia em relação aos trabalhos da literatura.
O Melodia considera o histórico do aluno para desenvolver as atividades de
acordo com a sua necessidade e avaliar o jogador após a realização das atividades.
A avaliação prévia foi realizada por meio de questionários sobre o conteúdo que
possuíam como resposta apenas sim ou não. Considerando que todos os jogadores
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não possuem qualquer conhecimento sobre música, o jogo foi desenvolvido com
foco em ensinar desde os conceitos mais básicos sobre teoria musical até a
aplicação desses elementos em uma partitura musical.
A avaliação dos resultados após a aplicação dos jogos idealmente deve ser
feita com os mesmos questionários aplicados inicialmente, mas no Melodia foi
considerada a avaliação qualitativa com base no desempenho do jogador ao longo
dos níveis.
O Melodia também avaliou a atenção dos jogadores para mapear o impacto
do jogo em uma das habilidades cognitivas da pessoa com DI. Para essa análise foi
considerado o Teste de Cancelamento de Atenção por Cancelamento, que consiste
na aplicação de uma atividade com figuras. É mostrada à pessoa avaliada um
conjunto de diferentes figuras e um enunciado com uma figura específica. Para
concluir corretamente a atividade, a pessoa deve marcar exatamente a quantidade
certa de figuras de acordo com o que foi mostrado. Há variações na dificuldade com
figuras simultâneas que devem ser marcadas na exata ordem em que foram
mostradas. O cálculo da atenção pode ser realizado com base no número de figuras
certas, erradas e faltantes (TORTELLA, 2008).
Outra diferença do Melodia é que seu foco é para pessoas adultas com DI
por meio de narrativas não infantilizadas, além de ser uma abordagem minimalista e
com diversidade de cores, pouco texto, imagens grandes e uso de sons. Assim,
objetiva-se ensinar o que é música por meio de atividades intuitivas que apresentam
visualmente e sonoramente o que é melodia, harmonia, ritmo, clave de sol, clave de
fá, escala musical e pauta.

6.5 SCRUM E O DESENVOLVIMENTO DO MELODIA

O desenvolvimento do Melodia baseou-se nos principais conceitos
abordados na metodologia ágil Scrum, como Sprint Backlog, Product Backlog,
Scrum Team, Development Team e Daily Scrum Meeting. A metodologia foi
escolhida considerando a necessidade de desenvolver o projeto de forma rápida,
com qualidade e entrega constante de resultados.
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A primeira etapa para o desenvolvimento do trabalho consistiu no estudo da
metodologia e aquisição dos conhecimentos necessários para iniciar a protogipagem
das telas. Semanalmente houve a realização das reuniões com a equipe, que
manteve a entrega de resultados ao longo de todas as reuniões.
Toda a equipe manteve-se desenvolvendo o trabalho ao longo dos meses,
sendo um aluno responsável pela prototipação e documentação, e o outro pela
implementação. Semanalmente, para cada protótipo entregue foi realizada a sua
implementação. Assim, com o time trabalhando em conjunto nas mesmas etapas do
projeto em camadas diferentes. Houve uma grande mudança dos primeiros
protótipos e funções para os últimos construídos.
A maior dificuldade enfrentada pela equipe foi na definição do escopo lógico
do jogo, já que música é uma área ampla. Para que os níveis fossem modelados
adequadamente e de forma lógica, foram necessárias muitas mudanças,
principalmente em relação à mecânica de funcionamento do nível. Contudo, o
planejamento dos conhecimentos a serem abordados foram seguidos como o
esperado e todo o conceito visual sugerido inicialmente manteve-se até o final.
Aplicar os conceitos da metodologia Scrum possibilitou que desde o começo
toda a equipe tivesse a visão concreta do projeto e pudesse realizar as alterações
necessárias de acordo com os problemas que surgiram ao longo do tempo.

6.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo mostrou os resultados da modelagem do Melodia em termos
de documentação, prototipação, avaliação da aprendizagem, modelagem e
implementação.

Em relação à documentação foram detalhadas as informações

sobre Elementos Visuais, Elementos de Jogos Sérios e Gamificação, Níveis e
Avaliação da Aprendizagem.
Neste capítulo foi descrita a modelagem e implementação do jogo Melodia
desde o modelo no banco de dados até a criação do modelo em 2D na plataforma
Unity (2020) e implementação em C#.
O jogo foi modelado em 7 níveis em três dificuldades diferentes: fácil, média e
difícil. Para avançar no jogo, jogador deve cumprir com sucesso os níveis anteriores,
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que possuem conteúdos musicais e complexidades diferentes. Com a modelagem
definida, inicialmente foram criados os elementos visuais na plataforma Unity (2020)
e integrados usando C#.
O banco de dados do Melodia no SQLite (2020) foi criado contendo os dados
do jogador (gênero e data de nascimento), respostas do questionário, dados de cada
partida (acertos, erros e níveis concluídos), desafios de cada partida do nível, dados
do login (usuário e senha), dados do nível (nome, máximo de erros e mínimo de
acertos), dificuldade do nível e elementos visuais das perguntas e respostas (nome
e imagem correspondente).
Com a constante mudança dos protótipos, houve alteração na implementação
e correção de bugs, principalmente os problemas relacionados à interação entre o
jogador e o jogo.
Após a definição da modelagem e implementação do jogo, foi realizada a
análise do Melodia em relação aos software existentes na literatura, sendo definidos
os principaispontos de melhora que o Melodia trouxe em relação aos outros jogos.
Para o desenvolvimento de todo o jogo foi utilizada a metodologia Scrum,
sendo realizadas entregas rápidas em curtos prazos de tempo. Esse tipo de
desenvolvimento do projeto possibilitou que houvesse um refinamento de todo o
software desde o seu planejamento até a sua implementação.
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7 CONCLUSÃO

Ao serem analisados os atuais trabalhos de música existentes na literatura
para pessoas com DI, notou-se a necessidade de construir um jogo que atendesse
aos principais requisitos de jogos sérios e gamificação de forma eficiente. Assim, o
Melodia foi concebido.
A metodologia ágil Scrum foi usada como referência para o desenvolvimento
do trabalho, pois a equipe se identificou com sua execução rápida e prática.
Aplicando o Scrum, foi possível obter desde o início do desenvolvimento do trabalho
modelos em diferentes versões, já que a prototipação foi constante. Utilizar essa
metodologia possibilitou que toda a equipe tivesse conhecimento das atividades
realizadas semanalmente, e que muitas mudanças fossem feitas em um curto prazo
de tempo.
Do início até a versão final do projeto, houveram mudanças nas interfaces
gráficas, modelagem do jogo, lógica dos níveis e funcionamento, o que trouxe a
oportunidade de atingir o objetivo. Foram realizados testes de cores, imagens,
formatos e interações, sendo construído um software de forma principalmente
empírica. As etapas do desenvolvimento do jogo foram registradas tais como:
processo de avaliação de aprendizagem, elementos de gamificação e jogos sérios,
gradientes de cores em hexadecimal, entre outros.
O Melodia foi desenvolvido para auxiliar deficientes intelectuais a
conhecerem o universo musical de forma lúdica e interessante, agregando
conhecimento à medida que o jogador avança no jogo. Para tornar isso possível, o
escopo de teoria musical a ser ensinado foi reduzido e categorizado de acordo com
a sua complexidade.
O Melodia foi prototipado usando o Adobe UX (2020), ferramenta que
possibilitou a criação de protótipos de alto nível para computador ou celular de forma
rápida. Usar esse software permitiu que o jogo recebesse alterações constantes sem
haver a perda das versões anteriores. Além disso, a gama de opções que a
ferramenta fornece para escolha de cores, formas, fontes de texto e interação entre
objetos tornou a prototipagem de todas as telas intuitiva.
As telas geradas na prototipação foram implementadas na plataforma Unity
(2020) e seus elementos como ícone, botão, campo de texto, entre outros foram
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modelados em 2D, implementados na linguagem C# e armazenados em banco de
dados no SQLite (2020).
Em relação aos jogos atuais presentes na literatura, o jogo Melodia se
diferencia principalmente pela sua interface gráfica minimalista focada no público
adulto com deficiência intelectual, e pela abordagem da teoria musical, que foca no
ensino básico intuitivo de notas, elementos gráficos e conceitos essenciais no
universo da música.
O jogo foi construído para ser escalável, possibilitando a inclusão de novas
funcionalidades, níveis, elementos musicais e dificuldades. A atual versão do
Melodia é uma base para o desenvolvimento de jogos sérios de música teórica
direcionados a pessoas com DI.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

O jogo Melodia pode ser ampliado na quantidade de elementos a serem
usados (tanto figuras quanto níveis e dificuldades) e o escopo de conhecimento a
ser ensinado, independente da área.
Para a avaliação do aprendizado foi utilizada uma análise qualitativa que se
baseia em questionários e no desempenho do aluno ao longo do jogo. Em trabalho
futuros é possível aplicar uma avaliação quantitativa complementar para
complementar os dados sobre o aluno e possibilitar que a análise final seja mais
precisa.
Atualmente o jogo possibilita o acesso somente se o jogador for um aluno, ou
seja, todas as etapas deversão ser cumpridas pela pessoa. Os resultados mostrados
nas telas também serão relativos ao desempenho do usuário. Para uma versão mais
refinada do Melodia, recomenda-se criar um login para o professor como uma forma
de possibilitar seu acesso aos resultados dos alunos.
Outro ponto de melhora do Melodia é a aplicação prática do jogo para os
alunos de diferentes idades com DI, uma vez que neste trabalho não foi possível
criar uma base de dados estatística.
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Em relação à interface gráfica, é preciso que haja uma avaliação com alunos
para analisar a usabilidade, facilidade para entendimento e uso dos menus e dos
botões.
Considerando que o Melodia foi projetado para deficientes intelectuais
alfabetizados, recomenda-se que no Melodia 2 sejam inclusos áudios para leitura de
textos ou imagens para tornar o jogo mais didático e acessível aos aluno com DI que
estejam em fase de alfabetização. Como uma continuação do jogo, a nível de
conteúdo, sugere-se ensinar teoria e prática de instrumentos musicais como o piano.
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Quadro 16 – Outros requisitos do Product Backlog
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Criação de protótipos para tela de login, menu e nível 1 do jogo.
Desenvolvimento de testes para cada tela de login, menu e nível 1 do jogo.
Desenvolvimento dos protótipos do nível 1 ao 5.
Criação dos protótipos das telas de transição.
Criação do protótipo da tela final (exibição indicando que todos os níveis foram concluídos).
Criação de tela com resultado da quantidade total de erros e acertos do usuário.
Definição das telas dos questionários no jogo.
Definição visual dos níveis 6 e 7 do jogo.
Definição da ordem das telas de todo o jogo.
Definição dos critérios para o usuário avançar para os próximos níveis no jogo.
Definição do funcionamento lógico do jogo (movimentação, possibilidades e requisitos).
Definição dos dados a serem registrados no banco de dados.
Definição do limite máximo de erros que o aluno pode cometer por dificuldade do nível.
Definição lógica dos níveis 1 ao 5 do jogo.
Definição lógica dos níveis 6 e 7 do jogo.
Definição de questionário em alto nível para avaliação do conhecimento musical dos alunos com
DI.
74. Definição sobre a aplicação dos questionários em cada nível do jogo.
75. Definição das perguntas do questionário sobre música do nível 1.
76. Definição das perguntas dos questionários sobre música do nível 2 ao 7.
77. Definição da avaliação de aprendizado dos alunos com DI (com professores ou não).
78. Definição de tipos de avaliação de atenção, concentração ou curiosidade.
79. Início da documentação do jogo em ferramenta online.
80. Inclusão no texto de referências bibliográficas sobre música.
81. Inclusão no texto dos principais elementos da gamificação e dos jogos sérios.
82. Criação da justificativa para escolha de conceitos do Scrum na metodologia aplicada.
83. Desenvolvimento textual da metodologia aplicada.
84. Inclusão no texto da relação entre gamificação e educação.
85. Inclusão de mais autores que abordam gamificação.
86. Inclusão de conteúdo sobre gamificação, jogos sérios e pessoas com DI.
87. Desenvolvimento textual sobre teoria musical.
88. Inclusão no texto sobre tipos de jogos de música para pessoas com DI.
89. Documentação do processo de prototipagem.
90. Inclusão no texto de quadros sobre Product Backlog e Sprint Backlog.
91. Inclusão de apêndice no trabalho.
92. Desenvolvimento textual da metodologia.
93. Desenvolvimento textual do capítulo resultados.
94. Desenvolvimento textual do capítulo sobre jogos sérios.
95. Documentação da implementação do jogo.
96. Inclusão no texto dos principais elementos da gamificação que estão sendo usados no jogo.
97. Inclusão da descrição do jogo em resultados (funcionamento, elementos visuais).
98. Inclusão de mais conteúdo sobre gamificação.
99. Descrição dos meios de avaliação do aprendizado escolhidos para o trabalho.
100.
Descrição do funcionamento lógico do jogo.
101.
Desenvolvimento textual do capítulo sobre jogos sérios.
102.
Programação
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103.
Início da programação em C# do jogo.
104.
Implementação completa do nível 1 ao 3.
105.
Refinamento do protótipo (troca de emojis do triste para feliz em uma das telas de
transição).
106.
Refinamento dos protótipos dos níveis 6 e 7.
107.
Refinamento da tela de login do jogo.
108.
Refinamento do protótipo de todas as telas (troca de botões de menu e sair).
109.
Refinamento do protótipo das telas de transição (alteração do tamanho da fonte).
110.
Refinamento dos protótipos criados, incluindo novos botões (explicação do nível para o
aluno).
111.
Refinamento dos protótipos das telas de transição (alteração de cores).
112.
Inclusão de elementos visuais no protótipo das telas de transição (emojis, pontuação).
113.
Inclusão de estrelas para indicar grau de dificuldade por nível do jogo.
114.
Inclusão de corações para indicar quantidade de erros que o usuário pode cometer.
115.
Criação da persistência dos dados com base de dados SQLite.
116.
Criação de imagens gráficas para inserção no banco de dados.
117.
Ajuste da programação dos níveis do jogo.
118.
Revisão da proposta.
119.
Organização dos sprints concluídos de acordo com as datas de entrega.
120.
Revisão técnica das referências incluídas no trabalho.
121.
Envio da proposta para avaliação da banca.
122.
Revisão do texto do trabalho.
123.
Ajuste de conteúdo do capítulo de metodologia.
124.
Ajuste de conteúdo do capítulo de resultados do trabalho.
125.
Ajuste de referências do trabalho.
126.
Ajuste da justificativa do trabalho.
127.
Remoção de palavras ambíguas e ajuste da linguagem do trabalho.
128.
Envio do trabalho de conclusão de curso para avaliação da banca.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS DE CONHECIMENTO MUSICAL
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Quadro 17 – Questionário dos Níveis 2 a 7
Nível 2
PERGUNTA
Você sabe a diferença entre mínima e semínima?
Você sabe a diferença entre colcheia e semicolcheia?
Você conhece o formato da semibreve?

Você sabe a diferença entre a clave de sol e a clave de fá?
Harmonia e melodia são iguais?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Nível 3
PERGUNTA
A mínima e semínima têm o mesmo formato?
A mínima e semínima têm o mesmo formato?

Você sabe quantas linhas tem a pauta?
Duas colcheias são iguais a duas semínimas?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Nível 4
PERGUNTA
A escala musical é um conjunto de notas musicais?
A escala musical é formada por 7 notas?

Fi é uma nota musical?
Ré é uma nota musical?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Nível 5
PERGUNTA

RESPOSTA
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As linhas da pauta são contadas na ordem: da última para a primeira?
Toda a pauta tem 5 linhas?
A clave de sol deve ser posicionada na segunda linha?
A clave de fá deve ser posicionada na quarta linha?
Podemos colocar mais de uma nota na mesma pauta?

Podemos colocar mais de uma clave na mesma pauta?

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Nível 6
PERGUNTA
A semínima vale 1 tempo?
A mínima vale 3 tempos?
2 semínimas valem o mesmo tempo que 1 mínima?

1 colcheia vale o mesmo tempo que 1 semibreve?
1 semibreve vale 4 tempos?
1 semínima vale o mesmo tempo que 2 colcheias?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Nível 7
PERGUNTA
Você sabe em qual linha a clave de sol deve ser posicionada?

Podemos colocar todas as notas da escala musical na pauta?
Podemos criar uma melodia e colocar na pauta?
Podemos criar uma harmonia e colocar na pauta?
Uma harmonia pode ter 4 tempos?

RESPOSTA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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Não
Para formar uma melodia precisamos usar notas de clave e sol ou de fá?
Fonte: Autoria própria

Sim
Não
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APÊNDICE C – TELAS DE CADA NÍVEL DO JOGO MELODIA
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Figura 21 – Interface Gráfica Segundo Nível Dificuldade 1

Fonte: Autoria própria
Figura 22 – Interface Gráfica Terceiro Nível Dificuldade 1

Fonte: Autoria própria
Figura 23 – Interface Gráfica Quarto Nível Dificuldade 1

Fonte: Autoria própria
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Figura 24 – Interface Gráfica Sexto Nível Dificuldade 1

Fonte: Autoria própria
Figura 25 – Interface Gráfica Sétimo Nível Dificuldade 1

Fonte: Autoria própria

