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RESUMO 
 

Introdução: A utilização de jogos para além do entretenimento e lazer é cada vez 

mais comum em diversas áreas, exemplificando, saúde, educação, marketing, dentre 

outras. Jogos possuem inúmeros elementos que mantêm a atenção das pessoas, 

sendo este um dos motivos de serem amplamente utilizados em inúmeras áreas de 

atuação humana. Os jogos utilizados para fins além do entretenimento são 

denominados jogos sérios. Um jogo sério com enfoque nas habilidades específicas 

trabalhadas pelo fonoaudiólogo, portanto, constituirá uma ferramenta para auxiliar no 

processo de gerenciamento dos distúrbios de fala em crianças.  Objetivo: Este 

projeto teve como objetivo o desenvolvimento e a avaliação de um jogo sério com 

enfoque no reconhecimento de imagens e palavras do teste PERCEFAL. Método: 

Como mecânica de jogo propôs-se um jogo da memória, tendo-se como enfoque as 

palavras do teste PERCEFAL. O teste permite avaliar a habilidade da criança de 

identificar contrastes fonológicos em pares mínimos de palavras pré-gravadas. Uma 

das fases do teste é o treino do reconhecimento de 114 palavras, portanto, a mecânica 

do jogo da memória abrange todas as palavras usadas no teste PERCEFAL. Para o 

desenvolvimento foi utilizado o motor de jogo Unity, seguindo-se as seguintes as fases 

de: Pré-produção; Produção; e Pós-produção.  O jogo foi avaliado por profissionais 

das áreas da Ciência da Computação, Design e Fonoaudiologia.  Para a avaliação foi 

desenvolvido um formulário no Google Forms com 8 questões relacionadas à: 

facilidade de uso, funcionalidade, clareza, interface com usuário, simplicidade de 

navegação, satisfação, ludicidade e necessidade do manual.  As respostas dos 

avaliadores foram registradas em escala Likert de 5 pontos, onde 1 foi considerado 

péssimo e 5 foi considerado ótimo.  Resultado: O jogo da memória desenvolvido teve 

como público-alvo crianças na faixa etária de 3 a 7 anos, mas sem restrições para 

aplicação em público mais velho.  O jogo foi projetado para plataforma Windows com 

acesso gratuito. Conforme a mecânica do jogo da memória, ao iniciar a atividade é 

apresentado ao jogador um conjunto de cartas que se encontram viradas para baixo. 

Ao clicar em uma carta, a imagem é revelada e o jogador escuta o som da palavra 

associada à imagem, possibilitando que uma imagem anteriormente não reconhecida 

pelo jogador possa ser associada à palavra que o jogador escutou.  Quando o 

resultado da avaliação do jogo foi considerado em sua totalidade, verificou-se uma 

pontuação média geral de 4,4 (máximo possível=5) indicando que os aspectos 



investigados (facilidade, funcionalidade, clareza, interface, navegação, satisfação, 

ludicidade, manual) receberam ótima pontuação. Conclusão:  A pesquisa resultou 

num jogo da memória onde fonoaudiólogos poderão trabalhar o reconhecimento das 

imagens/palavras usadas no teste PERCEFAL, otimizando a etapa inicial do teste.  O 

resultado da avaliação apontou que foi possível entregar um jogo intuitivo, dinâmico e 

lúdico com a possibilidade de configurar-se partidas (rodadas) de forma dinâmica. 

 

Palavras chaves: Jogos sérios. Saúde. Software. Fonoaudiologia. Anomalias 

Craniofaciais. Fissura Labiopalatina. 

  



 
ABSTRACT 

 

Introduction: The use of games in addition to entertainment and leisure is increasingly 

common in several areas, exemplifying, health, education, marketing, among others. 

Games have numerous elements that keep people's attention, which is one of the 

reasons they are widely used in many areas of human activity. Games used for 

purposes other than entertainment are called serious games. A serious game focused 

on the specific skills worked by the speech therapist, therefore, will constitute a tool to 

assist in the process of managing speech disorders in children. Objective: This project 

aimed to develop and evaluate a serious game focusing on the recognition of images 

and words in the PERCEFAL test. Method: As game mechanics, a memory game was 

proposed, focusing on the words of the PERCEFAL test. The test allows assessing the 

child's ability to identify phonological contrasts in minimal pairs of pre-recorded words. 

One of the phases of the test is the training of recognition of 114 words, therefore, the 

mechanics of the memory game covers all the words used in the PERCEFAL test. The 

game engine Unity was used to develop the game, following the following phases: Pre-

production; Production; and Post-production. The game was evaluated by 

professionals in the fields of computer science, design and speech therapy. For the 

evaluation, a form was developed in Google Forms with 8 questions regarding: ease 

of use, functionality, clarity, user interface, navigation simplicity, satisfaction, 

playfulness, and need for the manual. The evaluators' responses were recorded on a 

5-point Likert scale, where 1 was considered very bad and 5 was considered excellent. 

Result: The memory game developed was aimed at children aged between 3 and 7 

years, but without restrictions for application to an older audience. The game is 

designed for Windows platform with free access. According to the mechanics of the 

memory game, when starting the activity, the player is presented with a set of cards 

that are face down. By clicking on a card, the image is revealed and the player hears 

a recording of the word being represented in the image, allowing an image previously 

not recognized by the player to be associated with the word that the player heard. 

When the game evaluation result was considered in its entirety, there was an overall 

average score of 4.4 (maximum possible=5) indicating that the investigated aspects 

(ease, functionality, clarity, interface, navigation, satisfaction, playfulness, manual) 

received high scores. Conclusion: The research resulted in a memory game where 



speech therapists can work on the recognition of images/words used in the 

PERCEFAL test, optimizing the initial stage of the test. The result of the evaluation 

conducted by professionals in computer science, design and speech therapy showed 

that it was possible to deliver an intuitive, dynamic and playful game with the possibility 

of dynamically configuring matches (rounds). 

 
Keywords: Serious games. Health. Software. Speech-Language Pathology. 

Craniofacial anomalies. Cleft lip and palate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de jogos para além do entretenimento e lazer é cada vez mais 

comum em diversas áreas, exemplificando, Saúde, Educação, Marketing, dentre 

outras. Jogos possuem inúmeros elementos que mantêm a atenção das 

pessoas, sendo este um dos motivos de serem amplamente utilizados em 

inúmeras áreas de atuação humana. Atualmente, os tipos mais conhecidos e 

jogados para entretenimento incluem: futebol, corrida, aventura, Role-Playing 

Game (RPG), luta, Real-Time Strategy (RTS), cartas, tabuleiro, simulação, First-

Person Shooters (FPS). Os jogos utilizados para fins além do entretenimento são 

denominados jogos sérios. Ao pensar em jogos digitais para saúde tem-se uma 

grande gama de possibilidades dependendo, por exemplo, da mecânica do jogo, 

da perspectiva de visão da cena do jogo pelo jogador ou ainda se o jogo é duas 

dimensões (2D), três dimensões (3D), ou um mix de 2D e 3D, o 2.5D. É a 

definição do conjunto de aspectos do jogo, portanto, que torna o jogo sério algo 

atrativo.  

O processo de criação de um jogo digital é dinâmico e complexo (RABIN, 

2012a). No caso do jogo sério esse processo envolve uma relação entre várias 

áreas além da tecnologia sendo, portanto, uma atividade interdisciplinar que 

requer um cuidado com a interface entre membros de uma equipe 

multidisciplinar.  Um entendimento dos aspectos conceituais relacionados aos 

jogos e, mais especificamente, os jogos sérios e a área para a qual o jogo se 

destina torna-se essencial para o sucesso da proposta.  O projeto em questão 

visa criar um jogo sério para auxiliar as crianças no reconhecimento de imagens 

e palavras usadas pelo fonoaudiólogo em um teste para avaliar a percepção de 

fala.  No contexto deste trabalho, a criança com distúrbio de fala assumirá o 

papel de jogador, constituindo, portanto, o público-alvo para o jogo proposto. 

 

1.1 Justificativa 

Uma das principais dificuldades em se trabalhar com crianças, em 

sessões de fonoterapia, é mantê-las engajadas. Para isso, o fonoaudiólogo 

utiliza de recursos lúdicos, como jogos de tabuleiro, cartas e demais atividades 

que envolvem elementos lúdicos. Este trabalho visa a criação de um jogo sério 
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que utilize recursos e elementos presentes nas sessões de fonoterapia 

mantendo um enfoque nos distúrbios da percepção de fala, visando tanto 

promover o engajamento do jogador com a terapia quanto favorecer o 

desenvolvimento das habilidades trabalhadas nas respectivas sessões. Uma vez 

estabelecido o jogo, o mesmo poderá ser disponibilizado em um ambiente virtual 

e de fácil uso tanto para fonoaudiólogos quanto para o paciente, que aqui 

assumirá o papel de jogador.   

Um jogo sério com enfoque em habilidades trabalhadas pelo 

fonoaudiólogo pode constituir uma ferramenta que auxilie o processo de 

reabilitação da fala em crianças com fissuras orofaciais e alterações na 

habilidade de identificar contrastes fonológicos em pares mínimos de palavras.  

Para entregar o produto proposto, o jogo foi desenvolvido por meio de uma 

interface entre a Ciência da Computação e a Fonoaudiologia, enfocando o 

desempenho do jogador no reconhecimento das imagens e palavras incluídas 

no jogo.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção contempla a fundamentação teórica do tema “jogos sérios” e 

outros conceitos e tecnologias relacionados. 

 

2.1 Jogo sérios 

Os jogos sérios, do inglês – Serious Games (SGs) – são jogos que não 

estão relacionados apenas com entretenimento, mas também possuem como 

objetivo principal um propósito educacional explícito vinculado ao entretenimento 

oferecido pelo jogo (BREUER; BENTE, 2010). Entretenimento, em educação, 

refere-se à tentativa de tornar o aprendizado mais agradável, independente do 

ambiente utilizado. A Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais (do inglês - 

Digital game-based learning - DGBL), portanto, é um subconjunto da área do 

entretenimento quando este é visto sob a perspectiva da educação e pode incluir 

qualquer tipo de jogo (tabuleiro, cartas ou jogos digitais), podendo ser aplicada 

em diversas áreas, como marketing, terapia, arte, entre outras.  

É fundamental, na proposta de desenvolvimento de um jogo, considerar 

as principais diferenças entre um jogo desenvolvido para entretenimento (voltado 

para diversão) e um jogo sério (voltado para aprendizagem). Considerando os 

aspectos de gráficos, jogabilidade, comunicação e objetivo, observa-se que nos 

jogos sérios os gráficos podem ser mais simples e a comunicação mais natural 

e objetiva quando comparado aos jogos para o entretenimento onde os gráficos 

devem ser mais realistas e a comunicação pode envolver vários modelos, mas 

sem ter o objetivo de transmitir informações sobre um determinado tema além 

de entreter o jogador. Um ponto importante a ser considerado é a possibilidade 

da criação de jogos sérios com gráficos realistas, mas não é uma abordagem 

comum, uma vez que para tal feito, se faz necessário ferramentas e dispositivos 

de custos elevados, além de uma equipe com vários profissionais de diversas 

áreas – como animador, artista gráfico, design etc. – tornando assim muitas 

vezes tal abordagem inviável. 

De uma forma geral os jogos que estimulam a aprendizagem (jogos 

sérios) vêm ganhando espaço nos últimos anos, principalmente por trazer o 

lúdico para situações que muitas vezes são maçantes e não agradáveis (LARA, 
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2004). A gamificação agrega características de dinamismo e entretenimento, 

além de outros elementos que auxiliam para o maior engajamento dos usuários 

(Gloria, Bellotti e Berta, 2014). A flexibilidade com que um jogo sério pode tornar 

um determinado objetivo de aprendizagem atrativo e interessante é o que tem 

possibilitado que o uso de jogos sérios com objetivos instrucionais ganhe 

destaque e apresentem bons resultados na área da saúde, como por exemplo, 

em sessões de terapia da fala e no ensino de estudantes da área da saúde 

(CAGATAY et al., 2012; SHTERN et al. 2012; MÜHLHAUS et al., 2017; NASIRI; 

RASHED, 2017; PALEE et al., 2020).  

 

2.1.1 Elementos de um Jogo sério  

 

Os elementos presentes em jogos sérios são os mesmos presentes em 

jogos voltados ao entretenimento, incluindo a mecânica do jogo, critérios de 

ganho e perda, da perspectiva de visão ou ainda se o jogo é 2D, 3D ou 2.5D. A 

mecânica de um jogo, mais especificamente, estabelece como o jogador irá 

alcançar os objetivos: para passar de fase, por exemplo, o jogador precisa 

coletar, em cinco minutos, cinco estrelas espalhadas pelo mapa. A mecânica é 

definida de acordo com as características do personagem, da cena, dos objetos 

em cena, dos efeitos visuais e sonoros, bem como a progressão do jogador para 

realizar a tarefa proposta. Os autores Werbach e Hunter (2012) apresentam 

alguns conceitos relacionados com a mecânica do jogo: 

a) Feedback: permite que os jogadores visualizem seu progresso dentro do 

jogo. O jogador avançou 33% na fase atual e 11% no jogo como um todo, 

por exemplo; 

b) Objetivos: o que o jogador deve fazer para avançar no jogo; 

c) Recompensas: um ganho obtido através de uma conquista dentro do jogo;  

d) Vitória: o “estado” que define como ganhar o jogo. 

Em um jogo sério, o critério de ganho e perda também é um importante 

elemento para o engajamento do jogador (ABT, 1987), porém este aspecto deve 

ser avaliado com certa cautela uma vez que, dependendo da forma que os 

critérios são elaborados, pode causar certo grau de frustração para o jogador.  
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Considerando que no presente projeto será desenvolvido um jogo cujo 

objetivo é sua aplicação em sessões de fonoterapia com crianças, é mais 

interessante uma abordagem genérica com relação ao critério de ganho e perda, 

de forma que apenas o fonoaudiólogo tenha o feedback do desempenho do 

jogador.  Por exemplo, pode-se não utilizar o conceito de “vitória”, a fim de evitar 

um sentimento de frustração no jogador que nunca ganha ou que demora para 

passar de fase.  

 

2.1.2 Jogos como ferramenta de aprendizagem 

 

Savi e Ulbricht (2008) elencam alguns dos benefícios contemplados pelos 

jogos sérios quando os jogos são usados com objetivo de promover a 

aprendizagem de um determinado conceito ou de uma determinada habilidade: 

a) Efeito motivador: os jogos sérios proporcionam ao jogador um ambiente 

capaz de provocar o interesse e motivam estudantes com desafios; 

b) Facilitador do aprendizado: um jogo possui vários elementos que 

prendem a atenção do público: gráficos, efeitos sonoros, personagens e 

cenas, por exemplo.  São os elementos presentes nos jogos que facilitam 

o aprendizado e mantém a atenção do jogador. Um bom exemplo é o jogo 

apresentado por Cagatay et al. (2012) que utilizam ambientes 3D para 

promover o desenvolvimento de habilidades comunicativas durante 

terapias de fala e linguagem; 

c) Desenvolvimento de habilidades cognitivas: a maioria dos jogos promove 

a ação/atuação do jogador como autodidata. Ou seja, os jogos “forçam” o 

jogador a pensar na melhor forma de completar uma determinada tarefa 

para passar para o próximo nível, por exemplo. Além de promover a 

autonomia, portanto, os jogos sérios também desenvolvem habilidades 

cognitivas, como a resolução de problemas, a tomada de decisão, e o 

reconhecimento de padrões. 

d) Aprendizado por descoberta: de uma forma geral jogos estimulam a 

capacidade exploratória, fomentando a criatividade e o pensamento 

crítico através de situações em que o jogador é desafiado a completar 

uma determinada tarefa; 
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e) Experiência de novas identidades: jogos oferecem aos jogadores a 

possibilidade de conhecer novos mundos, cenários, objetos, 

possibilidades; 

f) Socialização: em um jogo a interação com outro jogador (real ou não) 

pode ser feita tanto de forma virtual (dentro do jogo) quanto 

presencialmente, através da comunicação oriunda dos interesses pelos 

jogos. Nem todo jogo, no entanto, oferece comunicação virtual (dentro do 

jogo) para os jogadores; 

g) Coordenação motora: por meio de sua mecânica, cenários, objetos, entre 

outros elementos presentes em um jogo, o jogador treina sua 

coordenação motora realizando as “atividades” propostas; 

h) Comportamento expert: é comum crianças e jovens se tornarem experts 

nas tarefas que o que o jogo propõe, portanto, há grande potencial para 

que se tornem experts no tema educacional trazido pelo jogo. 

Mesmo jogos que são desenvolvidos tendo como foco o entretenimento, 

trazem um ou mais dos benefícios elencados por Savi e Ulbricht (2008). Agora, 

no contexto de jogos educacionais, esses benefícios são mais explícitos.  

 

2.1.3 Exemplos de Jogo sérios 

Diversos jogos sérios foram desenvolvidos enfocando objetivos de 

aprendizagem em diversas áreas do conhecimento incluindo: matemática, 

alfabetização e informação sobre algum aspecto/problema de saúde. O jogo 

sério “Brincando com as Letras”, por exemplo, foi desenvolvido pelos autores 

Barboza e Silveira (2015) com o objetivo de auxiliar no processo de alfabetização 

de crianças. A Figura 1 demonstra o jogo em que o jogador deve estourar a bolha 

de acordo com a letra que está sendo exibida em tela. 
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Figura 1 – Mini jogo “pegar as letras” 

 

        Fonte: Barboza; Silveira (2015) 

 

Outro jogo sério com objetivo de aprendizagem é o jogo para informar 

sobre o tratamento de diabetes tipo 2. Obesidade é um problema global de saúde 

pública assim como diabetes, ambas condições estão associadas com 

inatividade física, ou seja, sedentarismo. Considerando que a falta de atividade 

física é um grande causador dessas doenças crônicas, este jogo usa uma 

abordagem conhecida como exergaming que basicamente se trata de um 

motivador para atividades físicas. Os autores (HÖCHSMANN et al., 2017) 

desenvolveram um aplicativo para smartphone semelhante a um jogo para que 

pacientes pudessem introduzir um estilo de vida mais saudável como forma de 

auxílio no tratamento de diabetes. Conhecido por MOBIGAME, o jogo oferece 

diversos exercícios monitorados por sensores que facilitam a prática de 

exercícios em qualquer lugar que o jogador esteja. O jogo também conta com 

feedbacks que auxiliam no incentivo da progressão dentro das atividades. 

 

2.1.4 Trabalhos relacionados 

Na literatura foi encontrada uma proposta semelhante à apresentada aqui. 

O jogo digital proposto por Figueiredo et al. (2021), trata-se de um jogo criado 
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utilizando o software Unity para plataformas Windows e MacOs, onde trabalha-

se 6 pares mínimos, sendo eles: bala e bola, pilha e pinha, bola e cola, careta e 

caneta, vela e velha, vela e sela, torta e porta, faca e fada, faca e vaca, pato e 

gato, soco e suco, selo e gelo. O jogo de Figueiredo e colaboradores (2021) 

utiliza da mecânica de um quebra-cabeças e apresentação de imagem com 

áudio para trabalhar a percepção da fala, sendo aplicado um questionário 

qualitativo para o publico-alvo, o qual trouxe bons resultados nos aspectos de 

satisfação do usuário.  Há também outras propostas, porém não tão semelhantes 

à apresentada aqui, como a de Formenton (2007), direcionada para crianças na 

faixa de três a cinco anos, que possuem gagueira funcional temporária. 

 

2.2 Criando Jogos com UNITY 

 

Segundo Coelho (2010), Unity 3D é um software utilizado para a 

criação de jogos e aplicações interativas que permitem a visualização de 

ambientes tridimensionais em tempo real. Mais conhecido como motor de 

jogos, o Unity 3D também tem como característica a possibilidade de trabalhar 

com projetos multiplataformas, isto é, com relativamente poucas alterações 

no código, é possível criar aplicações para plataforma Android e iOS, por 

exemplo. 

O Unity 3D permite a criação de cenários em tempo real, podendo 

mover objetos e luzes de acordo com o gosto do usuário. Também é possível 

criar interações, animações, definir os controles que serão utilizados no jogo. 

Apesar de ter acoplado em seu nome a sigla 3D, é possível construir jogos 2D 

e 2.5D utilizando o motor. 

 

2.3 Banco de Dados do Jogo 

 

Para Milani (2010), informação é qualquer fato ou conhecimento do 

mundo real que pode ou não ser armazenada, enquanto um dado é a 

representação da informação que pode estar registrada em papel, ou em 

qualquer outro objeto, assim como em um disco rígido de computador. Um 

banco de dados, portanto, é uma forma digital de armazenar dados de forma 
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estruturada. Estes dados podem ser apresentados em planilhas incluindo, por 

exemplo, resultados de um programa, entre outros resultados.  

É possível também definir um banco de dados como uma coleção de 

uma ou mais tabelas que possuem pelo menos uma variável organizada em 

uma coluna (geralmente possuem bem mais colunas). As informações 

organizadas nestas tabelas podem, ou não, se relacionar de acordo com 

outras informações, dando origem aos bancos de dados relacionais 

(ELMASRI et al., 2005).  Além do modelo relacional, tem-se também os 

bancos de dados não relacionais. Este modelo não relacional é amplamente 

utilizado quando se trata de sistemas baseados em Inteligência Artificial (IA), 

por conta da característica relacionada à estrutura de dados que a IA faz uso. 

Para o desenvolvimento do banco de dados do modelo relacional é 

necessário o uso da linguagem Structured Query Language (SQL). Já o 

modelo não relacional utiliza a linguagem No Structured Query Language 

(NoSQL). Basicamente, a diferença entre elas é a forma de estruturação dos 

dados, visto que uma os relaciona e a outra não. 

Em bancos de dados não relacionais, os dados são comumente 

chamados de documentos, e as tabelas (nome utilizado em bancos 

relacionais) de collections. Por fim, é importante mencionar que um software, 

do tipo jogo sério, pode trabalhar com mais de um banco de dados, sendo 

esse fato, dependente da projeção da arquitetura do software. 

 

2.4 Jogo da Memória 

 

O jogo da memória é um clássico dos jogos. Tendo sua origem na 

China em meados do século XV, o jogo é utilizado em diversas abordagens 

até hoje. Chapla et al. (2005) apresentam uma proposta utilizando o jogo da 

memória no formato analógico como um facilitador no ensino de temas 

relacionados à ecologia e educação ambiental. Já o autor Viol (2014) 

apresenta uma proposta semelhante à descrita anteriormente, porém utilizada 

no contexto de higiene pessoal. Em uma abordagem mais tecnológica, Leite 

(2020) apresenta um jogo da memória digital, sendo disponibilizado para a 

plataforma mobile (Android) com o intuito de auxiliar o ensino de temas 

relacionados à química.  
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É possível encontrar diversas abordagens de jogos sérios na literatura, 

trabalhando com diversas áreas do conhecimento, sendo a sua maioria 

abordagens não digitais. A escolha do não digital acaba ocorrendo por conta 

da sua relativa simplicidade de confecção quando comparada a abordagens 

digitais. No caso da proposta em questão, trabalhou-se com um jogo da 

memória no formato digital. A escolha pelo digital se deu pela possibilidade de 

utilização simultânea em diferentes computadores; os jogos também possuem 

elementos que mantém a atenção do jogador (paciente), além de contar com 

um sistema de pontuação cujo objetivo é manter o jogador engajado.  

Criar um jogo da memória (digital) para o ensino de um determinado 

tema se torna uma boa escolha, pois além do jogo trabalhar indiretamente 

questões cognitivas, a mecânica do jogo é simples e de fácil adaptação para 

diferentes abordagens. 
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3 OBJETIVO 

 

Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento e a avaliação 

qualitativa de um jogo sério com enfoque no reconhecimento de imagens e 

palavras do teste PERCEFAL por crianças. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto de doutorado foi conduzido na linha de pesquisa 2C 

“Processos educacionais, de incorporação de tecnologias e de gestão em 

saúde”, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC-

USP, e envolveu o processo de criação e avaliação qualitativa de um jogo sério.  

O jogo da memória proposto teve com enfoque as habilidades de percepção de 

fala (especificamente trabalhadas pelo fonoaudiólogo), portanto, constituirá uma 

ferramenta para auxiliar no processo de gerenciamento dos distúrbios de fala em 

crianças.   

Durante o processo de criação de um jogo sério para uso no processo de 

reabilitação da fala, as seguintes fases foram contempladas: 

a) Estudo e definição do formato de aplicação da gamificação no projeto; 

b) Discussão da proposta com fonoaudiólogos (levantamento de 

requisitos); 

c) Desenvolvimento da aplicação (front-end (interface) e back-end 

(programação); 

d) Desenvolvimento da parte de gamificação; 

e) Elaboração e disponibilização do manual do usuário; 

f) Avaliação pelos membros da equipe de pesquisa e ajustes. 

 

Propôs-se criar um ambiente lúdico e atrativo, para que a criança possa 

treinar o reconhecimento das palavras que são usadas no teste. O jogo foi 

previsto para uso em computador pessoal (PC), também conhecido como 

computador de mesa, ou notebook.  

Para criação do jogo, utilizou-se Unity na versão 2019.4.15f1 (64-bits) e 

um notebook com as seguintes configurações: 

a) Sistema Operacional Windows 10 ou Windows 11 (x64); 

b) Processador AMD Ryzen 5 4600H @3GHz; 

c) Sistema Operacional Windows 11 Enterprise (x64); 

d) Armazenamento SSD; 

e) 16,00 GB de memória RAM @3200MHz; 

f) Placa de vídeo GTX1650; e 
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g) Placa de vídeo AMD Radeon™ Graphics (integrado ao 

processador). 

 

4.1 Alvo da Aprendizagem  

 

A comunicação oral envolve aspectos da percepção e produção de fala, 

e, ambos aspectos são avaliados pelo fonoaudiólogo para caracterizar as 

alterações e realizar o planejamento de tratamento por meio da fonoterapia.  O 

jogo proposto visou enfocar o desempenho perceptivo auditivo das crianças e, 

para tal, foi baseado no teste PERCEFAL (Berti, 2017). De acordo com Berti 

(2017), o PERCEFAL é um instrumento que permite avaliar a percepção da fala 

do outro e da própria fala (percepção em si). Esta avaliação é feita por meio da 

análise da habilidade da criança de identificar contrastes fonológicos em pares 

mínimos de palavras.  Por exemplo, apresenta-se para a criança as imagens de 

“pipa” e “papa” (pares mínimos comparando o contraste entre as vogais /i/ e /a/).  

Em seguida, a criança ouve a gravação de uma das duas palavras (por exemplo 

“pipa”) e deve apontar para pipa, podendo: acertar, errar ou não responder 

dentro do tempo previsto.  Conforme Berti (2017) descreve, o processo de 

aplicação do instrumento ocorre em quatro etapas: 1) a etapa do reconhecimento 

das palavras (realização de sondagem para prosseguir para a próxima etapa), 

2) a etapa do treino, 3) a etapa do teste da percepção no outro e por fim, 4) a 

etapa do teste da percepção em si (BERTI, 2017). A etapa de reconhecimento, 

mais especificamente, consiste em mostrar para a criança imagens (figuras, 

desenhos, fotos) representando as 114 palavras do teste, sendo solicitado que 

a criança nomeie cada imagem. O jogo, em particular, foi desenvolvido visando 

trabalhar o reconhecimento das palavras e imagens antes da condução da etapa 

de reconhecimento do PERCEFAL. 

O jogo proposto contemplou as 114 palavras do teste agrupadas nas 

categorias: vogais tônicas, consoantes sonorantes, consoantes oclusivas, e 

consoantes fricativas.  O Quadro 1 exibe as 114 palavras utilizadas no jogo (118 

contabilizando palavras que são repetidas na mesma categoria), sendo que as 

palavras “bola”, “faca”, “fora” e “vela” foram repetidas em mais de uma das 4 

categorias do jogo sendo: 35 palavras na categoria das vogais tônicas; 30 
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palavras na categoria das consoantes sonorantes; 28 palavras na categoria das 

consoantes oclusivas; 26 palavras na categoria das consoantes fricativas.   
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Quadro 1 - Lista das 114 palavras usadas no jogo 

Alho Cheque Fina Papa Sonho 

Aro Chique Fogo Para Sono 

Bala Choque Fora Pato Soro 

Barro Chora Forro Pente Suco 

Beca Coca Fumo Pêra Terço 

Beco Cola Fura Pilha Terra 

Berço Colher Furo Pinha Tia 

Berro Comer Galo Pipa Toca 

Bico Correr Ganso Porta Torta 

Boca Corta Gato Pote Touca 

Bola Couro Gelo Pulo Touro 

Bote Cuca Giz Punho Uma 

Bucha Danço Gola Puro Unha 

Caçar Dente Guerra Rata Urra 

Calo Dia Jaca Rocha Vaca 

Caneta Ducha Jangada Rosa Veia 

Careta Faca Lata Saco Vela 

Caro Fada Lava Santa Velha 

Carro Fanta Lixo Sapa Vila 

Casar Feira Luva Seco Xis 

Cavar Fera Luxo Sela Zangada 

Chapa Figo Mata Selo Zorro 

Cheia Filha Nata Soco 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2 Metodologia para Criação do Jogo Sério 

 

Tendo em vista a complexidade e as várias fases que envolvem o 

desenvolvimento de um jogo educativo desenvolveu-se um fluxograma para 

auxiliar este processo.  O fluxograma foi elaborado com base em ideias 

apresentadas pelos autores Betheke (2003), Rollins (2004), Chandler (2009) e 

Rabin (2012b) unidas com à experiência do doutorando neste e em outros 

projetos de desenvolvimento de jogos digitais em 2D, 3D e Realidade Virtual 

(RV). A Figura 2 exibe de forma sintetizada as fases usadas neste projeto para 

criação do jogo, incluindo: pré-produção; produção e pós-produção.   

Conforme ilustrado (Figura 2), o projeto de desenvolvimento do jogo 

iniciou-se com a fase de pré-produção. Nesta fase, após definir-se o objetivo de 

aprendizagem do jogo, uma das primeiras decisões foi se o jogo seria 2D ou 3D, 

o que por sua vez possibilitou a escolha de algumas ferramentas técnicas, como 

por exemplo, o Photoshop para desenhar um esboço de interfaces do jogo. 

Nesta fase de pré-produção abordou-se: definição da temática do jogo; listagem 

das principais “regras de negócio”; definição das principais classes e suas 

respectivas funções; concepção de cenas objetos e personagens; concepção de 

efeitos sonoros. Aqui também foram definidos os critérios de ganho e as 

mecânicas do jogo e jogabilidade. A mecânica do jogo diz respeito a como que 

o jogador deve fazer para alcançar um determinado objetivo (por exemplo, 

quando ele encontra um par de figuras ele pontuará no jogo); já a jogabilidade 

descreve a facilidade na qual o jogo pode ser jogado (por exemplo, a quantidade 

de vezes que ele pode ser completado ou a sua duração).  Para isso, o 

pesquisador realizou diversas visitas no ambiente onde o jogo poderia ser 

utilizado (clínica fonoaudiologia do HRAC-USP), estabelecendo o diálogo com a 

equipe de fonoaudiólogos de forma a identificar os requisitos do jogo, 

possibilitando, assim, o avanço para a fase de produção. Nessa fase também foi 

definido o perfil do jogador, bem como o objetivo do jogo (reconhecimento das 

imagens/palavras do teste PERCEFAL). 

Na fase de produção o jogo começou a ser criado tanto no aspecto visual 

quanto no aspecto lógico (programação) abordando-se o desenvolvimento de 

cenas, efeitos sonoros, objetos, dentre outros itens visuais.  Também nesta fase 

foi realizado o desenvolvimento de scripts (roteiros) e banco de dados 
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estabelecendo-se a comunicação entre a parte visual e a parte lógica.  Realizada 

a produção, o doutorando aplicou os primeiros testes de funcionalidade e 

planejou a interface com a fonoaudiologia (reuniões) onde discutiu-se o objetivo 

de aprendizagem proposto (reconhecimento de palavras do PERCEFAL). Com 

a primeira versão do jogo pronta, elaborou-se o manual (Apêndice II). 

A fase de pós-produção teve forte ligação com os testes realizados na 

fase de produção, pois ao longo da produção foram sendo executados testes 

com o objetivo de encontrar falhas no processo de produção. Uma vez finalizada 

a fase de produção, o jogo foi entregue para avaliação de um profissional da 

Ciência da Computação, um do Design e dois da Fonoaudiologia.  Após 

acessarem o jogo, os avaliadores deveriam avaliar os seguintes aspectos de 

facilidade de uso, funcionalidade, clareza, interface com usuário, simplicidade de 

navegação, satisfação, ludicidade, e necessidade do manual (vide 

procedimentos para avaliação no item a seguir).  Ao conduzir a fase de pós-

produção buscou-se a correção dos problemas pontuais identificados e/ou 

inserção de novas funcionalidades. 
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Figura 2 – Fluxograma para criação de jogos educativos 

 

             Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3 Procedimentos para Avaliação do Jogo  

 

Propôs-se avaliar o jogo usando-se um questionário em formato de 

formulário Google Forms, abordando-se os seguintes aspectos facilidade de uso, 

funcionalidade, clareza, interface com usuário, simplicidade de navegação, 

satisfação, ludicidade e necessidade do manual.  As questões específicas para 

avaliar cada um desses aspectos foram elaboradas após a criação do jogo e, 

portanto, estão descritas nos resultados (seção 5.3). De uma forma geral, 

buscou-se avaliar o formato do ambiente e a disponibilização das informações 

nas telas, buscando-se verificar se o jogo seria de fácil acesso e se imagens, 

ilustrações e textos estariam adequados (como por exemplo, tamanho e tipo de 

letra). Além disso, junto aso avaliadores, propôs-se avaliar se o jogo estaria 

funcionando da forma correta, isto é, com ausência de erros computacionais. 

Buscou-se verificar se o conteúdo proposto (palavras e gravações) seria 

corretamente abordado no jogo (como por exemplo, ao virar a carta com imagem 

de um galo o jogador ouviria a gravação da palavra galo).   

As questões para avaliação da estrutura e conteúdo foram elaboradas 

após a criação do mesmo com respostas em escala Likert de 5 pontos, onde 1 

foi considerado péssimo e 5 foi considerado ótimo. Um campo para 

"Observações Gerais" foi incluído na sequência de cada pergunta com a 

solicitação para o avaliador justificar sua resposta caso a avaliação fosse menor 

que 5 (ótimo).  Ou seja, para as respostas no intervalo de 1 a 4, cada avaliador 

teve espaço para uma explicação do motivo da nota, bem como para sugestões 

para melhoria do aspecto avaliado. O objetivo geral da avaliação, prevista na 

fase pós-produção, foi identificar erros ou problemas que ocasionassem 

funcionalidade não correta do jogo, possibilitando a correção das falhas e o 

aprimoramento do jogo.   
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados apresentam o produto desenvolvido (Jogo da Memória) e a 

avaliação dele: descrição do jogo da memória: administração e configurações; 

descrição do jogo da memória: mecânica do jogo e resultado da avaliação do 

jogo da memória. 

 

5.1 Descrição do Jogo da Memória: Administração e Configurações 

 

O resultado desta pesquisa foi a criação de um jogo da memória dinâmico, 

enfocando o reconhecimento das palavras utilizadas no teste PERCEFAL que 

avalia a habilidade de identificação de contrastes fonológicos em pares mínimos 

de palavras.  O jogo foi criado para disponibilização pela plataforma Windows, 

uma vez que esta plataforma apresenta o maior número de usuários e é mais 

acessível (gratuidade).  Para uso do jogo produzido, recomenda-se um 

computador pessoal (PC), também conhecido como computador de mesa, ou 

notebook, com as seguintes especificações: 

a) Sistema Operacional Windows 10 ou Windows 11; 

b) Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 3.00GHz ou 

processador AMD equivalente; 

c) 6,00 GB de memória RAM; 

As recomendações listadas anteriormente são os requisitos mínimos para 

que o jogo execute no computador. A seguir, tem-se as configurações 

recomendadas para que o jogo execute sem lentidão e, consequentemente, de 

forma mais fluida: 

a) Sistema Operacional Windows 10 ou Windows 11; 

b) Processador Intel a i3 a partir da quarta geração ou 

processador AMD equivalente; 

c) 8,00 GB de memória RAM. 

Tendo em vista que no momento que este trabalho está sendo finalizado 

no ano de 2022 e a geração de processadores Intel encontra-se na décima 

segunda geração, a configuração do computador é uma configuração acessível 

por se tratar de um computador relativamente obsoleto do ponto de vista 
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computacional. Esse fato torna o jogo mais acessível do ponto de vista 

computacional.  

O jogo foi denominado “SpeakArt” e foi associado a um logo desenvolvido 

pelo doutorando o qual possui resolução de 512 x 512 e foi feito em pixel art em 

baixa densidade (Figura 3). Basicamente, o jogo será utilizado por dois tipos de 

usuários: 

a) Pessoas (crianças) com distúrbio de comunicação que serão 

avaliadas com o teste PERCEFAL: estas são os jogadores; e 

b) Fonoaudiólogos que terão o login de acesso e poderão cadastrar 

novos jogadores: estes serão os usuários. 

 

Figura 3 – Logo do SpeakArt 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O jogo foi desenvolvido de forma flexível (tanto o jogo quanto as telas 

associadas ao mesmo), sendo possível efetuar atualizações com o lançamento 

de novas funcionalidades e, inclusive, sendo possível a criação de outros jogos 

dentro deste sistema (por exemplo: uma central de jogos para uso em 

abordagem fonoterapêutica). 

Nas telas criadas para o jogo, o termo “usuário” se refere ao 

Fonoaudiólogo que fará o cadastro do paciente como jogador.  O termo 

“jogador”, portanto, se refere ao paciente em treinamento para reconhecimento 

das palavras.  “Menus” se referem às listas de opções que são apresentadas 

ao usuário. Na Figura 7, por exemplo, o usuário tem a opção de selecionar o 

sexo do jogador, podendo ser feminino ou masculino. “Botões” se referem à um 

elemento de interface gráfica que fornece ao usuário uma opção que, ao ser 

pressionado, gera uma determinada ação. Na Figura 5, por exemplo, 

encontram-se diversos botões, dentre eles, o botão de “Login” que, ao ser 

clicado, será validado se os dados apresentados nos campos “Login” e “Senha” 
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são de um usuário válido. “Mensagens do sistema” se referem às mensagens 

que trazem orientações para o usuário. Considerando o exemplo do botão de 

login apresentado anteriormente, caso o usuário digite uma credencial inválida, 

o sistema apresentará uma mensagem informando-o que suas credenciais são 

inválidas. 

Além do jogo, também foi desenvolvido seu respectivo manual, que pode 

ser consultado no Apêndice II. O manual possui o total de 13 páginas, e foi 

enviado para os avaliadores, juntamente com o link do jogo. 

A Figura 4 apresenta o fluxograma das telas do jogo e da navegação 

dentro dele. 

 

 
Figura 4 – Fluxograma de telas dentro do jogo 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 5 apresenta a “tela inicial do jogo”. A partir desta tela é possível 

realizar o login de usuários cadastrados (fonoaudiólogos), cadastrar novos 

usuários (novos fonoaudiólogos) ou sair do jogo.  O botão do cadeado com o 
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olho (ao lado do espaço para senha), possibilita exibir os caracteres digitados na 

senha (se desejado).   

Ainda na tela inicial é possível clicar no botão com o logo de um mundo e 

os dizeres “www”, o que direcionará o usuário ao site do pesquisador1. No site 

do pesquisador é possível fazer o download do jogo, bem como encontrar o 

manual do jogo e orientações de instalação. O botão “Sobre o jogo” direciona 

para uma tela que contém uma breve descrição sobre o projeto, e 

agradecimentos para os colaboradores.  

 

Figura 5  – Tela inicial do jogo 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para o primeiro acesso é necessário o cadastro do usuário 

(fonoaudiólogo) e criação de um login. As informações solicitadas ao usuário 

(Figura 6) são básicas incluindo: login do usuário, nome, senha e confirmação 

da senha. O login e senha serão utilizados para acessar o sistema. O jogo não 

possui a função para recuperação de login e senha e, por isso, é fundamental 

que o usuário anote seus dados. A Figura 6 exibe a tela de cadastro de um novo 

usuário.  

 
1 Site do pesquisador: https://www.profvinicius.com.br/home  

https://www.profvinicius.com.br/home
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Após preencher os dados solicitados na tela de cadastro de usuário 

(Figura 6) e clicar no botão “Cadastrar”, os dados de login e senha são validados 

e, caso passe no processo de validação, aparecerá a seguinte mensagem para 

o usuário: “Dados validados. Anote os dados inseridos” e aparecerá o botão 

“Confirmar” na cor verde, no lugar do botão de “Cadastrar”. Caso o usuário 

desista do cadastramento, basta clicar no botão “Cancelar” para voltar para tela 

de login.  Após o cadastro, o usuário será redirecionado à tela de login (Figura 

5) e, a com as credenciais cadastradas, terá acesso à “tela de cadastro de 

jogadores” (Figura 7) e “tela pós login” (Figura 8).   

 

Figura 6 – Tela de cadastro de usuário (fonoaudiólogo) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 7  – Tela de cadastro de jogadores (pacientes) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na tela de cadastro de jogadores (Figura 7) devem ser inseridos o nome 

e o sexo do novo jogador. Esses dados são os mesmos solicitados no software 

PERCEVAL. O botão “Confirmar” só será ativado após o preenchimento do 

nome do jogador. O preenchimento do campo informações não é obrigatório, 

sendo que nesse campo o usuário (fonoaudiólogo) pode inserir os dados que 

julgar necessários, sobre o jogador (paciente) com limite de 1000 caracteres. O 

cadastro do jogador não foi criado pensando em substituir prontuários ou afins, 

mas sim em oferecer um espaço para que, caso o fonoaudiólogo deseje, possa 

inserir anotações sobre o paciente. 

A tela “pós login” é a principal tela dentro do jogo para o fonoaudiólogo. 

Ela é subdividida em três grandes partes. A primeira fica no topo da tela, onde é 

possível encontrar: a) informações do usuário logado no sistema; b) o botão para 

cadastrar um novo jogador; e c) botões para sair do jogo e voltar para tela de 

login.  
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Figura 8 – Tela pós login e de configuração do jogo 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A segunda parte da tela pós-login fica na região central da tela (Figura 8).   

Nesta parte é possível editar os dados dos jogadores já cadastrados, excluir 

jogadores cadastrados, buscar um jogador cadastrado via pesquisa por nome, 

além de exportar os dados dos jogadores cadastrados para uma planilha do 

Excel. Caso clique no botão vermelho com “x” na tela pós-login (Figura 8), o 

usuário excluirá o jogador, porém antes de efetuar a exclusão aparece uma 

mensagem de confirmação da exclusão, como mostra a Figura 9. 

Figura 9 – Mensagem de confirmação de exclusão de jogador 

 

         

   

 

 

         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É na parte inferior da tela pós-login (Figura 8) que o usuário definirá os 

parâmetros para a “criação” do jogo da memória. A parte de parametrização do 
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jogo, portanto, fica na parte inferior da tela. Para iniciar o jogo é necessário 

selecionar duas informações: 

a) Grupo de palavras: podendo ser escolhida uma entre as 4 

categorias possíveis: vogais tônicas, consoantes sonoras, 

consoantes oclusivas, ou consoantes fricativas; e 

b) Número de pares: se refere ao número de pares que será 

apresentado ao jogador o qual é definido de acordo com a 

quantidade de palavras selecionados, sendo possível trabalhar 

com dois, quatro, seis, oito e dez pares, por vez.   

 

Caso seja selecionada a categoria “vogais tônicas” e quatro pares, por 

exemplo, o usuário poderá gerar o jogo clicando no botão “Confirmar”. Neste 

caso o sistema selecionará de forma aleatória as quatro palavras que pertencem 

ao grupo vogais tônicas e criará a partida para o jogador.  Conforme ilustrado na 

Figura 8, existe também a opção de fonoaudiólogo “selecionar palavras” dentro 

da categoria escolhida, ao invés de permitir a seleção aleatória do jogo. Esta 

seleção, no entanto, está relacionada aos parâmetros selecionados 

anteriormente (grupo de palavras e número de pares). Caso o fonoaudiólogo 

selecione a opção “vogais tônicas”, e o número de 4 pares, por exemplo, poderá 

clicar no botão “selecionar palavras” e será direcionado para a tela de “seleção 

de palavras” do grupo de palavras selecionado (por exemplo, “Vogais Tônicas”), 

conforme mostra a Figura 10, e poderá escolher quais imagens/palavras serão 

incluídas naquela respectiva partida do jogo.  O fonoaudiólogo, portanto, tem a 

opção de criar o jogo da memória com as palavras de interesse para a etapa de 

reconhecimento do teste PERCEFAL. 
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Figura 10 – Tela de seleção de palavras (vogais tônicas) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
5.2 Descrição do Jogo da Memória: Mecânica do Jogo  
 

A mecânica do jogo é exatamente igual à de um jogo da memória. Após 

configuração e confirmação da atividade (partida) pelo fonoaudiólogo (usuário), 

conforme ilustrado na Figura 8, é apresentado ao paciente (jogador) um conjunto 

de cartas que se encontram viradas para baixo. Ao clicar em uma carta, a 

imagem é revelada (Figura 9) e a gravação da palavra representada na imagem 

é apresentada para o jogador, contemplando-se assim o objetivo do jogo que é 

associar a palavra falada à imagem de forma a favorecer o reconhecimento das 

imagens do teste PERCEFAL.  

O jogo permite que a gravação áudio da palavra seja desativada, caso o 

fonoaudiólogo deseje que o jogador (paciente) nomeie a figura, por exemplo.  A 

opção de desativar o áudio possibilita que o jogo seja incorporado como 

estratégia de intervenção durante fonoterapia com o objetivo de abordar a 

percepção de fala.  

O aspecto motivação é contemplado quando o jogador encontra o par de 

imagens e consegue um ponto. O jogo segue até que o jogador encontre todos 

os pares configurados pelo fonoaudiólogo. A Figura 11 mostra a tela do jogo logo 
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após a configuração da atividade para 2 pares (quando o reconhecimento de 2 

imagens será trabalhado), sendo que, antes do jogo, as 4 imagens se 

apresentam escondidas (viradas para baixo).  A tarefa do jogador é clicar numa 

imagem, desvirando a mesma, o que desencadeará a gravação com o a palavra 

gravada.  Caso a opção áudio se encontre desligada (vide ícone do auto falante 

na Figura 11) o jogador não ouvirá a gravação. 

 

Figura 11 – Tela do jogo da memória após configuração 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Como o jogo foi direcionado ao processo de reabilitação e aprendizagem, 

optou-se por não incluir o conceito de derrota. Sendo assim, é impossível o 

jogador “perder” no jogo. Ao encontrar todos os pares, aparecerá uma 

mensagem parabenizando o jogador (Vide: “Parabéns! Você Ganhou!” na Figura 

12) e no topo da tela aparecerá também a pontuação obtida pelo jogador (vide 

“Pontuação: 2”). A Figura 12 mostra a tela do jogo após o jogador encontrar todos 

os pares. 

Após encontrar todos os pares basta clicar no botão “Voltar” (no topo 

esquerdo da tela, em verde) para ser direcionado para a tela da Figura 8, para 

que o fonoaudiólogo faça nova configuração (estabelecendo a nova partida com 

6 pares ao invés de 4 pares, por exemplo).  Na Figura 9 observa-se que foi 

trabalhado o reconhecimento de 2 imagens: comer & soro.  Neste caso, ao 
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encontrar os dois pares, jogador terá ouvido cada palavra associada à respectiva 

imagem, 2 vezes. 

 

Figura 12 – Tela do jogo da memória após o jogador encontrar todos os pares 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
5.3 Resultado da Avaliação do Jogo da Memória 

 

O jogo foi avaliado por profissionais das áreas da Ciência da Computação, 

Design e Fonoaudiologia, incluídos no projeto membros da equipe de pesquisa. 

Um total de oito aspectos foram avaliado abordando facilidade, funcionalidade, 

clareza, interface, simplicidade, satisfação, ludicidade, e manual, conforme 

descrito a seguir:  

1) Facilidade de Uso: O quão prático foi utilizar o sistema de modo 

geral (navegar entre telas; selecionar opções; clicar em opções; 

etc.)? 

2) Funcionalidade: As funcionalidades, dispostas no sistema, 

funcionaram corretamente, isto é, sem ocasionar erros de 

sistema? Por exemplo, ao acessar o sistema com o usuário e 

senha (previamente cadastrados) não deveria ocorrer erro no 

acesso, o que indicaria que a funcionalidade de login não está 

correta; 
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3) Clareza das Informações: Os menus, botões e mensagens do 

sistema, foram de fácil interpretação/entendimento? 

4) Interface: O sistema foi autoexplicativo e pode ser facilmente 

utilizado pelo usuário (fonoaudiólogo)? 

5) Navegação: Foi possível navegar entre as telas do sistema de 

forma intuitiva? 

6) Satisfação: Indique seu nível de satisfação ao utilizar o jogo; 

7) Ludicidade: O ambiente do jogo é lúdico para o paciente (do ponto 

de vista profissional), apresentando os elementos de motivação e 

aprendizagem? 

8) Necessidade do manual: Conseguiu utilizar o jogo sem consultar 

manual?  

Participaram da avaliação do jogo quatro avaliadores sendo um 

profissional da Ciência da Computação, um profissional do Design e dois 

profissionais da Fonoaudiologia.  Os quatro avaliadores fizeram parte da equipe 

de pesquisa e participaram da fase de avaliação e da interface na pós-produção 

com o objetivo de aprimorar o jogo.  Todos receberam um e-mail com 

explicações sobre o jogo e sobre o processo de avaliação (o texto do e-mail pode 

ser visualizado no Apêndice III).  O e-mail também incluiu um vídeo tutorial para 

auxiliar no processo de download do jogo e o link para acesso ao jogo (o vídeo 

tutorial e o link para download do jogo podem ser acessados em: 

https://www.profvinicius.com.br/speakart) e com um link para o formulário de 

avaliação (o link para o formulário pode ser acessado em: 

https://forms.gle/qk2PMmXwq4RE4nSY8 ).  As respostas (registradas em escala 

Likert de 5 pontos) foram apresentadas nos quadros de 3 a 10, sendo que cada 

quadro contém as observações apresentadas pelos avaliadores e a ação 

(quando pertinente) do pesquisador.   

O Quadro 3 apresenta as observações para a Questão 1 “Indique o quão 

prático é utilizar o sistema de modo geral (navegar entre telas, selecionar 

opções, clicar em opções, etc.)?”.  Dos 4 avaliadores, 2 deram nota 4 de 5 

(sendo 5 a melhor pontuação), enquanto 2 avaliadores deram nota 3 de 5.  Nas 

justificativas para a nota foram descritas: dificuldade de utilizar a tecla TAB; 

dificuldade para “instalar” / fazer o download do jogo; e falta de descrição sobre 

o jogo além do mesmo não ser tão intuitivo num primeiro contato.   De um total 
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de 20 pontos possíveis, este item recebeu 14 pontos, ou seja, uma nota 3,5 numa 

escala de 5 pontos (onde 5 seria a melhor nota: ótimo).  Nota-se que uma das 

dificuldades encontradas pelos avaliadores foi em relação ao download do jogo 

e, no contexto atual, como não é possível desenvolver algo ainda mais 

simplificado, sugere-se a importância de salientar par o fonoaudiólogo que antes 

de usar o jogo ele deverá ler o manual (apresentado no Apêndice II) atentando-

se para o passo a passo para fazer o download. 
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Quadro 2 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 1 

QUESTÃO 1 Observações sobre a Facilidade de Uso 

Avaliador 1: 
nota 4 de 5 

De forma geral o sistema é de fácil utilização, somente na tela 
de cadastro e login, senti fala em poder utilizar a tecla TAB, 
para mudar entre os campos (só consegui alterar entre os 
campos com o mouse) 

Ação/Resposta 

O Unity, engine de jogos escolhido para desenvolvimento do 
projeto em questão, na versão utilizada neste projeto, não 
possui de forma nativa a implementação do TAB, sendo 
necessário a elaboração de script para sua funcionalidade. 
Como a função trata de um facilitador e não acarreta erro ou má 
funcionalidade do jogo, a função TAB não foi implementada 
nesta versão do jogo 

Avaliador 2: 
nota 4 de 5 

Em relação ao jogo já instalado, foi super fácil de utilizar (nota 
5), mas o processo de instalação foi um pouco confuso, tive de 
ver o vídeo de orientação 

Ação/Resposta 

O jogo não necessita de instalação. O que é feito é o download 
dos arquivos para a máquina e a descompactação deles no 
dispositivo (notebook ou desktop). A partir deste ponto, basta 
clicar no executável do jogo, que é representado pelo ícone da 
Figura 3. Logo, a proposta em questão já apresenta a forma 
mais simplificada possível de acordo com as tecnologias 
utilizadas 

Avaliador 3: 
nota 3 de 5 

A dificuldade que encontrei foi no download, pois no meu drive 
não apareceu a opção de fazer download de todos os arquivos 
ao mesmo tempo... precisei compactar par depois fazer o 
download. 

Ação/Resposta 
Assim como pontuado anteriormente, não existe um meio 
gratuito e acessível para facilitar ainda mais este processo (que 
do ponto de vista computacional já é simples). 

Avaliador 4: 
nota 3 de 5 

Não há a descrição do jogo e no primeiro contato ele não 
parece tão intuitivo. 

Ação/Resposta 

Há uma descrição do jogo na tela “Sobre”.  

Também foi feita a alteração do botão sobre. Antes 
representado por um ponto de interrogação, agora recebeu um 
texto: “Sobre o jogo”. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O Quadro 3 apresenta as observações para a Questão 2 “Indique se as 

funcionalidades, que estão dispostas no sistema, funcionaram 
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corretamente, isto é, sem ocasionar erros de sistema? Por exemplo, ao 

acessar o sistema com o usuário e senha (previamente cadastrados) não 

deveria ocorrer erro no acesso, o que indicaria que a funcionalidade de 

login não está correta”.  Dos 4 avaliadores, os 4 deram nota máxima (5 de 5), 

sendo que de um total de 20 pontos possíveis, este item recebeu os 20 pontos, 

ou seja, uma nota 5 numa escala de 5 pontos (ótimo) indicando que o jogo 

funciona na ausência de erro(s). 

 
Quadro 3 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 2 

QUESTÃO 2 Observações sobre a Funcionalidade 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 4: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

O Quadro 4 apresenta as observações para a Questão 3 “Indique se os 

menus, botões, mensagens do sistema, e demais informações, foram de 

fácil interpretação?”.  Dos 4 avaliadores, dois deram nota máxima (5 de 5), 1 

deu nota 4 de 5 e 1 deu nota 3 de 5.  De um total de 20 pontos possíveis, este 

item recebeu 17 pontos, ou seja, uma nota 4,25 numa escala de 5 pontos (onde 

5 seria a melhor nota: ótimo).  Nota-se que um dos aspectos citados pelos 

avaliadores foi em relação ao design, sendo que a sugestão de mudança de cor 

da comunicação apresentada ao jogador ao término do jogo (“Parabéns! Você 

Ganhou!”) foi implementada e está ilustrada na Figura 14. 

 
 

 

 

 



52 

 

Quadro 4 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 3 

QUESTÃO 3 Observações sobre a Clareza das Informações 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 4 de 5 

Nota 4, porém o avaliador não apresentou comentários 

Avaliador 4: 
nota 3 de 5 

Algumas cores de descrição como por exemplo, "Você 
Ganhou", ficam pouco evidentes com a cor/fundo. Precisa de 
contraste.  

Algumas informações visuais confusas, por exemplo tia pode 
ser "lido" visualmente como professora e nata pode ser "lido" 
visualmente como bolacha. 

Ação/Resposta 

A cor do texto “você Ganhou” foi ajustada, visando um maior 
contraste.  

O exemplo citado de nata e tia, são imagens do software 
PERCEVAL, que não podem ser alteradas. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O Quadro 5 apresenta as observações para Questão 4 “Indique se o 

sistema foi utilizado sem que o usuário (fonoaudiólogo) necessitasse de 

um manual para tal?”.  Dos 4 avaliadores, os 2 deram nota máxima (5 de 5), 1 

deu nota 4 de 5 e 1 deu nota 3 de 5.  De um total de 20 pontos possíveis, este 

item recebeu 17 pontos, ou seja, uma nota 4,25 numa escala de 5 pontos (onde 

5 seria a melhor nota: ótimo).  Nota-se que os aspectos citados pelos avaliadores 

foram em relação ao volume da gravação e ajuste da configuração do jogo para 

um espaço de melhor visibilidade na tela.  
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Quadro 5 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 4 

QUESTÃO 4 Observações sobre a Interface 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 4 de 5 

Embora não haja necessidade de um manual, penso que a 
interface para escolher o jogo possa ser mudada. A opção de 
selecionar o jogo aparece no terço inferior da tela, sendo o meio 
da tela ocupado por um espaço que aparece os jogadores. Eu 
inverteria essa apresentação. 

Ação/Resposta 
A sugestão foi aceita e implementada; vide a tela pós-login com 
modificações implementadas na Figura 13 

Avaliador 5: 
nota 3 de 5 

A “intensidade da gravação do sistema pode estar um pouco 
mais alta. A interface pode melhorar a hierarquização das 
informações. 

Ação/Resposta 

No manual foi apontada a necessidade de o usuário ajustar o 
volume de seu computador. 
Sobre a hierarquização das informações notou-se que a 
observação ficou vaga, não dando a entender o que exatamente 
seria interessante ajustar, portanto nenhuma ação pode ser 
conduzida.  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 13 apresenta a implementação do ajuste da função de 

configuração para o topo da tela, Na Figura 8 é possível observar a tela pós login 

antes da alteração sugerida pelos avaliadores. Na Figura 13 mostra como ficou 

a tela após o aprimoramento. 
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Figura 13 – Tela pós login aprimorada após sugestão dos avaliadores 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

 
O Quadro 6 apresenta as observações para a Questão 5 “indique se o 

usuário navegou entre as telas do sistema de forma objetiva”.  Dos 4 

avaliadores, todos deram nota máxima (5 de 5), 1 deu nota 4 de 5.  De um total 

de 20 pontos possíveis, este item recebeu 19 pontos, ou seja, uma nota média 

de 4,75 numa escala de 5 pontos (onde 5 seria a melhor nota: ótimo).  Não foram 

apresentados comentários justificando a nota 4. 

 
Quadro 6 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 5 

QUESTÃO 5 Observações sobre a Navegação 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 4: 
nota 4 de 5 

Nota 4, porém o avaliador não apresentou comentários 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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O Quadro 7 apresenta as observações para a Questão 6 “Indique seu 

nível de satisfação ao utilizar o jogo?”, dos 4 avaliadores, 2 deram nota 

máxima (5 de 5), 1 deu nota 4 de 5 e 1 deu nota 3 de 5.  De um total de 20 pontos 

possíveis, este item recebeu 17 pontos, ou seja, uma nota média de 4,25.  As 

sugestões oferecidas foram implementadas aprimorando-se o jogo a partir da 

correção das falhas conforme previsto na fase de pós-produção.  

 
Quadro 7 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 6 

QUESTÃO 6 Observações sobre a Satisfação 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 4 de 5 

Há alguns áudios que não correspondem às figuras, como em 
"papa" o áudio aparece como "Papá", colher (verbo) o áudio 
aparece como colher (utensílio utilizado para comer). 

Ação/Resposta 
Os áudios com erros foram identificados, regravados e 
reconfigurados no jogo. 

Avaliador 4: 
nota 3 de 5 

Melhorar identidade visual 

Ação/Resposta Rever a identidade visual ficará para pesquisas futuras 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O Quadro 8 apresenta as observações para a Questão 7 “Indique se o 

ambiente do jogo é lúdico para o paciente (do ponto de vista profissional), 

apresentando os elementos de motivação e aprendizagem”.  Dos 4 

avaliadores, 2 deram nota 5 de 5, 1 deu nota 4 de 5 e 1 deu nota 3 de 5.  De um 

total de 20 pontos possíveis, este item recebeu 17 pontos, ou seja, uma nota 

média de 4,25. 
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Quadro 8 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 7 

QUESTÃO 7 Observações sobre a Ludicidade 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

O jogo é lúdico, mas acredito que se fosse possível utilizar 
cartas coloridas ou com personagens, a criança se sentiria mais 
motivada 

Ação/Resposta 

As imagens utilizadas no jogo foram extraídas do software 
PERCEVAL, sendo necessária a manutenção das mesmas uma 
vez que o jogo se destina a preparar o paciente para a etapa de 
reconhecimento do teste PERCEFAL. 
Em uma versão futura também poderia elaborar um 
personagem para interagir com o jogador. 

Avaliador 3: 
nota 4 de 5 

Sim, bastante lúdico. A única sugestão seria aparecer uma 
pontuação ao usuário 

Ação/Resposta 

O jogo já possuía sistema de pontuação. A observação 
apresentada trouxe como ideia a implementação de um timer. 
Por isso, além da pontuação que já era apresentada ao final de 
cada rodada, também é apresentado o tempo que o jogador 
levou para encontrar as cartas, sendo sua contabilização 
iniciada a partir da primeira iteração do jogador com uma carta 
qualquer. 

Avaliador 4: 
nota 3 de 5 

Abranger mais cores 

Ação/Resposta Em futuras pesquisas as cores poderão ser revistas. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A sugestão para dar mais visibilidade à pontuação foi implementada 

conforme ilustrado na Figura 14 (vide Figura 12 para ver como era antes do 

aprimoramento). 
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Figura 14 – Tela do jogo da memória aprimorada após sugestão dos 
avaliadores 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

A Figura 14 ilustra a tela do jogo após aprimoramento com a inclusão do 

tempo de jogo (Questão 7), que aparece após o jogador formar todos os pares 

e a com a mudança na cor do texto “Parabéns! Você Ganhou” (Questão 3). 

O Quadro 9 apresenta as observações para a Questão 8 “indique se 

conseguiu utilizar o jogo sem consultar manual”.  Dos 4 avaliadores, 3 deram 

nota 5 de 5, e 1 deu nota 4 de 5.  De um total de 20 pontos possíveis, este item 

recebeu 19 pontos, ou seja, uma nota média de 4,75 A sugestão para dar mais 

visibilidade à pontuação foi implementada conforme ilustrado na Figura 14 (vide 

Figura 12 para ver como era antes do aprimoramento). 
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Quadro 9 – Respostas dos 4 avaliadores para a Questão 8 

 

QUESTÃO 8 Observações sobre a Necessidade do Manual 

Avaliador 1: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 2: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 3: 
nota 5 de 5 

Melhor nota obtida (sem comentários) 

Avaliador 4: 
nota 4 de 5 

Consegui utilizar o jogo sem manual, mas fiquei um pouco 
confusa com as informações. Do ponto de vista de design, o 
logo mais visível do HRAC na tela inicial do jogo, bem como um 
logo para o jogo podem ser um diferencial. Aumentar a voz na 
identificação das imagens no jogo da memória. Padronizar 
imagens, se fotos, utilizar somente fotos; se desenhos e 
vetores, fazer uso somente desta linha de escrita visual. Uma 
breve descrição do jogo seria interessante. Exemplo: Jogo da 
Memória. Algumas imagens apresentam-se confusas para a 
identificação. 

Ação/Resposta 

No manual foi feito um alerta sobre a necessidade de o 
usuário/jogador ajustar o volume. 

Rever o logo visual ficará para pesquisas futuras. 

As imagens utilizadas no jogo são do software PERCEVAL, 
sendo necessária a manutenção das mesmas para contemplar 
a etapa de reconhecimento do teste. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Quando a avaliação foi considerada em sua totalidade, verificou-se uma 

pontuação média geral de 4,4 (Máximo 5) indicando que os aspectos 

investigados (facilidade, funcionalidade clareza, interface, navegação, 

satisfação, ludicidade, manual) foram bem avaliados (Tabela 1) e sugerindo que 

foi possível entregar um jogo intuitivo, dinâmico e lúdico, com a possibilidade de 

configurar-se partidas (rodadas) de forma dinâmica.  

As observações/sugestões apresentadas pelos avaliadores foram 

fundamentais para realização dos ajustes finais, apresentando-se assim um jogo 

com interface mais elegante e de utilização fácil e intuitiva. 
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Tabela 1: Sumário da pontuação na avaliação do jogo pelos 4 avaliadores 
antes dos ajustes finais (em escala Likert) 

Aspecto Avaliado Pontuação  Escala 

Facilidade (Questão 1) 14 3,50 

Funcionalidade (Questão 2) 20 5,00 

Clareza (Questão 3) 17 4,25 

Interface (Questão 4) 17 4,25 

Navegação (Questão 5) 19 4,75 

Satisfação (Questão 6) 17 4,25 

Ludicidade (Questão 7) 17 4,25 

Manual (Questão 8) 19 4,75 

Total/Média 140 (de 160) 4,4 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO  

 
É fácil passar horas em frente a um computador ou celular jogando, 

principalmente para crianças nascidas na era da tecnologia. Esse é um dos 

motivos que faz pesquisas relacionadas a jogos educativos crescerem com o 

passar dos anos, especialmente na área da saúde, como mostra o gráfico a 

seguir.  Os autores Vygotsky (1998) e Alves et al. (2009), concluíram em sua 

pesquisa que jogos de videogame podem trazer diversos benefícios como: 

pensamento lógico, planejamento estratégico, leitura, observação, melhora da 

atenção e concentração, dentre outros. Os autores Fernandes et al. (2010) 

obtiveram a mesma conclusão com uma pesquisa direcionada ao público autista, 

sendo considerada a aplicação de jogos no contexto da fonética. Mostrando que 

até mesmo para públicos com necessidades especiais os jogos (principalmente 

digitais) mantêm a atenção e concentração. Sendo estes alguns dos motivos que 

faz o crescimento da área de jogos sérios. Na Figura 15 é possível ter uma breve 

ideia da evolução da área. 

 

Figura 15 - Número de jogos sérios pesquisados para saúde de acordo com o 

ano de publicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: WATTANASOONTORN (2013). 

  

Não se encontrou na literatura, de forma sintetizada, um gráfico com 

dados mais atuais que os apresentados na Figura 15, porém, acredita-se que 

com o avanço da tecnologia e sua democratização quando comparada a da 
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época de 2012, o número de propostas de jogos sérios tenha no mínimo dobrado 

se considerarmos um período de 2020 até 2022 comparados ao período de 2010 

até 2012. 

Apesar do crescimento em propostas, o Brasil ainda tem muito para 

avançar na área de jogos educacionais. Uma pesquisa apresentada por Sousa, 

Machado e Valença (2010), com fonoaudiólogos, questionou-se sobre a falta de 

programas para terapia. Como resultado da pesquisa, os profissionais de todas 

as áreas da fonoaudiologia apresentam carência de aplicativos que auxiliem as 

terapias, sendo a audiologia e a motricidade oral as mais citadas, com 58% 

(n=14) e 50% (n=13), respectivamente. 

Considerando o contexto do trabalho desenvolvido aqui, o jogo digital é 

um brinquedo moderno que proporciona às sessões de terapias a possibilidade 

de serem trabalhadas em um formato mais divertido e prazeroso, sem renunciar 

ao processo de aprendizagem. 

“O brinquedo é um convite ao brincar, porque facilita e enriquece a brincadeira, 
proporcionando desafio, motivação” (Cunha, 1994, p.9). 

 

O espírito competitivo é algo natural do ser humano. Ao jogar, é imposto 

desafios em que o jogador se vê na obrigação de superar para avançar no jogo. 

Apesar dos jogos digitais trazerem novas possibilidades para uma nova 

realidade em sessões de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo(a) é indispensável em 

todo o processo. Segundo Novaes (2000), é fundamental o incentivo constante 

ao jogador (paciente), a explicação de como funciona o jogo (mecânica do jogo), 

de forma que o jogador adquira autonomia e consiga evoluir no decorrer das 

sessões. 

Na literatura existem diversas abordagens de jogos digitais para auxiliar 

no ensino de distintas áreas do conhecimento. Como o avanço e democratização 

da tecnologia, tere-ses cada vez mais abordagens semelhantes às apresentas 

neste trabalho. Porém, apesar dessa expansão, ainda pouco se fala sobre o 

processo para elaboração de jogos educativos, principalmente no contexto de 

jogos digitais, onde muitas vezes, tal processo não é descrito nos artigos que 

tem como resultado a criação de um jogo.  Como parte dos materiais e métodos 

– e de certa forma, pode ser considerado também um resultado – este trabalho 

apresentou um fluxograma que exemplifica o processo de criação aplicado para 

desenvolvimento do jogo produzido aqui. Os autores Battistella, Von 
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Wangenheim e Fernandes (2014), apresentam uma revisão sistemática da 

literatura sobre a produção de jogos educacionais, chegando à conclusão que 

não existe uma metodologia dita como definitiva e amplamente aceita. Como já 

mostrado neste trabalho, o processo de criação de um jogo é complexo e envolve 

diversas áreas e tecnologias. Este é um dos motivos o qual os autores 

encontraram resultados distintos para uma mesma pergunta: como desenvolver 

um jogo educacional? O próprio fluxograma apresentado aqui, certamente não 

contemplará todas as propostas relacionadas a criação de jogos, sejam digitais 

ou analógicos. 

Da mesma forma que não existe um senso comum com um road map 

para criação de jogos digitais, também não existe um protocolo específico para 

avaliá-los. Isso ocorre por conta das inúmeras possibilidades para elaborar 

mecânicas, cenários, personagens, dentre outros elementos que existem em 

jogos digitais, tornando o conceito do que é agradável ou não é, algo muito 

subjetivo, que pode variar conforme a cultura de um determinado indivíduo, por 

exemplo.  

Independentemente de haver ou não um padrão de avaliação, itens que 

são comuns independente da abordagem, são fundamentais de serem 

avaliados. Por exemplo, um jogo digital possui um conjunto de cores, layout, 

navegação entre telas, e um ou mais conteúdo de aprendizagem. Esses itens 

são mais comuns levados em consideração ao criar-se um jogo, foram 

elencados para criação do questionário usado para avaliar o produto aqui 

apresentado. Em sua primeira versão funcional verificou-se, a partir do resultado 

da avaliação, que o projeto apresentou como resultado um jogo intuitivo, 

dinâmico e lúdico, sendo estes os elementos essenciais para manter o 

engajamento do jogador durante as sessões de fonoterapia. As funções de 

gestão implementadas, como cadastro de jogadores (pacientes) e usuários 

(fonoaudiólogos) e a possibilidade de exportar os dados para uma planilha do 

Excel, possibilitarão o monitoramento da performance dos jogadores (pacientes) 

na tarefa de reconhecimento das palavras do teste PERCEFAL.  De uma forma 

geral, portanto o jogo digital criado poderá ser utilizado para auxiliar e facilitar o 

processo de investigação da habilidade da criança de identificar contrastes 

fonológicos em pares mínimos de palavras pré-gravadas, conforme proposto no 

teste PERCEFAL.  
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Aprimoramentos futuros são importantes sugerindo-se uma pesquisa que 

possibilite validar o impacto do jogo na habilidade de reconhecimento das 

palavras do teste envolvendo um grupo de jogadores que servirá como grupo 

controle e realizará o teste PERCEFAL sem utilizar o jogo e outro grupo que 

usará o jogo por um determinado tempo e realizará o teste do PERCEFAL em 

seguida. Finalmente a continuação do desenvolvimento do jogo também é 

possível, com implementação de novas funções, sugerindo-se, por exemplo a 

possibilidade treino da habilidade de percepção de fala a partir dos resultados 

do teste PERCEFAL. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 A pesquisa produziu um jogo sério de acordo com o objetivo proposto, 

isto é, um jogo da memória onde fonoaudiólogos poderão trabalhar o 

reconhecimento das imagens/palavras usadas no teste PERCEFAL. 

O resultado da avaliação conduzida por profissionais da Ciência da 

Computação, Design e Fonoaudiologia apontou que foi possível entregar um 

jogo intuitivo, dinâmico e lúdico com a possibilidade de configurar-se partidas 

(rodadas) de forma dinâmica. 
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Anexo I – Ofício Comitê de Ética (Dispensa) 

 

 
  

Ofício nº 3/2022-SVAPEPE-CEP  

  

Bauru, 14 de julho de 2022.  

  

Prezada Senhora  

  

O projeto de pesquisa encaminhado a este Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos, denominado “SpeakArt: jogo sério para apoiar o processo de 

reabilitação da percepção de fala”, de autoria de Vinicius Santos Andrade, 

desenvolvido sob sua orientação, foi analisado pela coordenadora do Comitê. Após a 

verificação, constatou-se que o mesmo não necessita de um parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa, pois não envolve seres humanos. 

Ressaltamos que caso haja interesse em ilustrar o trabalho com imagens de pacientes, 

será necessário submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa.  

O pesquisador fica responsável pela entrega do trabalho concluído na Seção de 

Apoio à Pesquisa do SVAPEPE.  

  

A disposição para mais informações.  

  

  

Atenciosamente,  

 

Ilma. Sra  

Profa. Dra. Jeniffer de Cássia Rillo Dutka  

Laboratório de Fonética – HRAC/USP   

  

  

  

  

C D. Sil via Maria Graziadei   
Vice - Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HRAC - USP 
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Apêndice I – Nível de randomização das atividades do jogo 

 

Ao analisarmos as especificações computacionais do jogo e 

considerarmos as configurações possíveis para cada grupo de palavras, teremos 

uma permutação, onde n é o número de possibilidades, que variam de acordo 

com o grupo de palavras, tendo seu fatorial variado de acordo com o número de 

pares selecionados: 

Pn = n!     (1) 

 

Para mostrar o quão dinâmico é o jogo, considerar uma atividade 

utilizando vogais tônicas, onde tem-se um total de 35 palavras, sendo 

selecionadas aleatoriamente, e com a escolha de dez (10) pares, obtém-se 20 

posições no tabuleiro, sendo: 

 

P = 35 * 34 * 33 * ... * 16 = 480.108.882.293.578.000.000.000  (2) 

 

logo, na configuração listada anteriormente, teremos 480 sextilhões, 108 

quintilhões, 882 quatrilhões, 293 trilhões, 578 bilhões de possibilidades. 

Em um outro exemplo semelhante ao primeiro, mas agora considerando 

o caso com menos possibilidades, que seria na configuração com o grupo de 

palavras de consoantes fricativas e dois (2) pares, teremos: 

 

      P = 26* 25* 24 * 23 = 358.800                      (3) 

  

 Isso mostra o quão dinâmico é o jogo e, considerando os números 

apresentados, as chances de um paciente se deparar com uma atividade em 

que a configuração apresente cartas com as mesmas palavras nas mesmas 

posições é quase que nula. 
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Apêndice II – Manual do Jogo 
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Apêndice III – Texto enviado por e-mail para equipe de pesquisa 
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