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APRESENTAÇÃO 

 

Este Boletim Técnico, transcorre sobre a elaboração de uma obra audiovisual 

interativa, o qual também é popularmente conhecida como jogo digital, com o objetivo 

de ser utilizado como integrante parcial na abordagem de metodologia ativa de ensino 

para disseminar técnicas de manejo sanitário na atividade de ovinocultura, atendendo 

as demandas do setor produtivo. 

Tal delineamento de uso dos jogos o caracteriza como serious games, ou seja, 

jogos utilizados com um intuito maior que apenas entreter, neste caso, com o nobre 

objetivo de corroborar a educação técnica de acadêmicos de medicina veterinária e 

formação de técnicos agropecuários, além de produtores rurais, na atividade da 

ovinocultura. Não obstante, é necessário compreender os aspectos técnicos da 

criação de jogos digitais para que haja um projeto adequado a cumprir o objetivo 

proposto. 

Ao conduzir a elaboração de uma obra interativa, é vital conhecer os aspectos 

motivacionais que permeiam o âmago do subconsciente humano a fim de entender 

quais elementos devem estar contidos no artefato para reter a atenção do público. 

Portanto, a abordagem aos temas pertinentes ao manejo sanitário deve ser cuidadosa 

para evitar que a ferramenta gere desinteresse por ansiedade ou tédio. Assim, o 

artefato apresentado é constituído de uma diversidade de mecânicas em prol de 

repetir um determinado conceito para realizar a fixação do conteúdo. 

Este trabalho é relevante por agregar uma ferramenta  técnico-científica,  

didática, em um ponto que acomete a rentabilidade da atividade, descrevendo a 

elaboração de obra audiovisual interativa como artefato a ser utilizado como técnica 

de metodologia ativa para o ensino/divulgação das principais doenças que acometem 

os ovinos, tratando da definição, sinonímia, sintomas, tratamento e profilaxia. 

 

 

Thiago de Oliveira Correia, Diego Gomes Freire Guidolin, 

Marcos Barbosa Ferreira, Valdemir Antônio Laura 

Organizadores  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente se busca, nas mais variadas áreas, meios providos de eficácia para 

ensino e aprendizagem. Tal tema é complexo, haja vista a grande variedade na 

capacidade de aprendizagem encontrada em um ambiente acadêmico, desta maneira, 

objetivando o aprimoramento do processo de ensino aprendizagem tem-se apossado 

de metodologias ativas de ensino o qual centralizam o estudante no processo, o 

envolvendo com atividades multidisciplinares o qual ele protagoniza. O professor 

continua detendo um papel de importância neste processo, realizando a condução na 

discussão, leitura, escrita e resolução de problemas (VYGOSTSKI, 1991). 

A diversificação das atividades é um fator chave nas metodologias ativas. 

Segundo Glasser (1988), o aluno aprende de diversas formas, no entanto as que 

propiciam maior aprendizado são aquelas que envolvem o aluno de maneira ativa, o 

qual ressalta-se a importância da diversificação das atividades para o engajamento 

do aluno e de um ambiente adequado para promoção da aprendizagem (GLASSER, 

1988). Jogos digitais sérios tem se apresentado como uma mídia que suporta esse 

novo paradigma de ensino, corroborando para a diversificação proposta. Relevando 

ainda que, a aprendizagem deste novo público denominado como nativos digitais, que 

não se manifesta de modo linear em virtude da transformação dos processos 

analógicos para digitais providos pela evolução e popularização da tecnologia, e que 

se trata de um processo individual, que cada ser detém uma maneira particular 

(FEIXA, 2000; OLIVEIRA 2010). 

Devido às características que permeiam a mídia de jogos digitais, onde por meio 

da imersão acarreta um engajamento através do envolvimento do jogador com o 

mundo ali apresentado, torna-se interessante o estudo de aplicação desta ferramenta 

no ensino acadêmico (MATTAR, 2010). Tal linguagem de comunicação é atual e de 

fácil compreensão, sendo adequada para este novo perfil de estudante, o qual é 

circundado de novas tecnologias e dispondo de uma posição atualizada ocasionada 

naturalmente pelo meio que o cerca. Portanto, este trabalho objetiva projetar e 

elaborar uma obra audiovisual interativa a fim de corroborar com o treinamento e 

disseminação de técnicas adequadas no manejo da ovinocultura, colaborando para 

resultados de sustentabilidade ambiental, financeira e socioeconômica. 

Objetivando a aplicação de tal mídia a fim de contribuir com o processo de 

ensino aprendizagem, verificou-se historicamente que a ovinocultura é uma atividade 
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importante para a humanidade, entretanto tal atividade tem sido conduzida sem o 

devido subsídio técnico adequado. A extensão da atividade é de relevância no país, 

possuindo quase 18 milhões de cabeças segundo o censo do IBGE de 2017, e no ano 

de 2016 segundo a FAO (2018), ocupa a 19° posição na escala global de rebanhos. 

Ocupa essa posição na cena brasileira em virtude da facilidade no ingresso na 

atividade, pois torna-se vantajoso ao produtor, se comparado com as demais 

atividades que demandam maiores recursos financeiros e espaciais para acomodação 

da atividade. 

A principal lacuna indicada por diversos estudos na área tem sido a falha de 

manejo sanitário (ALMEIDA et al., 2010; GOUVEIA, 2003; BARROS; MONTEIRO; 

ESPIRÍTO, 2009; ARAÚJO FILHO, 2005; TORRES, 1945). Tal brecha causa um 

tortuoso caminho a ser trilhado pelos produtores, pois este mal acarreta baixa 

produtividade, o que inviabiliza a produção comercial. Neste aspecto, é notada que a 

operação da atividade é caracterizada como de subsistência (GOUVEIA, 2003; 

CHARLES, 1989). Desta maneira, perde-se a oportunidade de desenvolvimento 

socioeconômico de grandes proporções contribuindo para a sustentabilidade da 

atividade o qual já retém a atenção e provoca movimentos no contexto nacional 

conforme apontam ROMEIRO (2002). 

Ademais, a debilidade de manejo sanitário acarreta prejuízos ao consumo 

humano (ARENALES, 2002). Portanto, requer-se uma atenção especial objetivando 

qualidade dos produtos, pois a contaminação e disseminação de doenças é um dos 

riscos iminentes diante do atual cenário. Não limitado a este fator, temos a questão 

da poluição e alteração dos ecossistemas, oriundos de mutação decorrentes do uso 

inadequado de fármacos (VIEIRA, 2003; CEZAR; CATTO; BIANCHIN, 2008). 

A ONU – Organização das Nações Unidas – mediou a discussão entre os 

líderes mundiais visando a sustentabilidade e a erradicação da pobreza do planeta a 

fim de elaborar um plano de ação que, por conseguinte gerou 17 itens. Neste conjunto 

de 17 “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável” – ODS – os quais permeiam o 

desenvolvimento sustentável de comunidades financeira e ambientalmente, a 

atividade de ovinocultura pode desempenhar um papel relevante em alcançar estes 

objetivos, desde que seja conduzida tecnicamente (CEZAR et al., 2004). Levando em  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta obra é composta de uma pesquisa experimental e explicativa, suportando-

se na elaboração de uma obra audiovisual interativa para seu uso acadêmico, também 

conhecida como jogos digitais, mas em seu aspecto mais abrangente que apenas 

promover a diversão, são denominados serious games (NOVAK, 2010). Em primeira 

instância, o foco foi a realização do levantamento de requisitos por intermédio de uma 

revisão bibliográfica, para que a partir dos detalhes obtidos com tal estudo fosse 

possível realizar um escopo de vulnerabilidade e manejo adequado, afim de contribuir 

para a instrução de manejo sanitário adequado de tais enfermidades. Desta maneira, 

foi possível selecionar um conjunto de doenças a fim de delimitar o escopo do projeto 

de forma a conduzir a concepção e elaboração de forma documental. 

Categorizamos o artefato final como obra digital, que neste caso segmenta 

como um software aplicativo, pois funciona sobre um sistema operacional específico, 

o qual seu desenvolvimento aportou-se no sistema operacional Windows 10. O 

planejamento prévio para a construção do jogo denomina-se Game Design Document 

– GDD - onde são contempladas as regras, objetivos e interações que o jogo irá 

dispor, ou seja, trata-se do projeto da obra áudio visual interativa. Dispondo o projeto 

do jogo, foi realizado a construção do mesmo, utilizando para isso as ferramentas 

disponíveis para uso comercial e de estudos. 

Todo o contexto visual foi criado utilizando o software Inkscape, aplicativos de 

pintura digital e vetorização, respectivamente. A modelagem tridimensional foi 

realizada utilizando o software Blender. Alguns modelos tridimensionais e artefatos de 

pintura digital e vetorização, foram obtidos em lojas on-line específicas - como 

exemplo a AssetStore - para aceleração da atividade. Para a formatação de layout 

visual de uma fazenda foram utilizados elementos modelados tridimensionalmente 

disponíveis no pacote Cartoon Town and Farm do produtor de conteúdo Manufactura 

K4, disponível na Asset Store. 

A linguagem de programação a ser utilizada neste caso será o CSharp, que foi 

subsidiada pelo ambiente de desenvolvimento MonoDevelopment, o qual é uma 

linguagem orientada a objetos, tal qual paradigma norteou a codificação. Embora na 

versão utilizada da ferramenta Unity3D e MonoDevelopment também exista aporte 

para a codificação na linguagem Java Script, a comunidade e conteúdos disponíveis 

para consulta são predominantes na linguagem CSharp. Ademais, no decorrer do 
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projeto com a atualização da engine no ano de 2018, foi descontinuado o suporte a 

essa linguagem. O MonoDevelopment dispõe de integração com Unity3D, o qual foi 

possível realizar a depuração do código identificando erros lógicos de codificação, tal 

recurso foi imprescindível para identificar mais rapidamente algumas falhas. 

Durante a codificação foi utilizada a biblioteca MonoBehaviour da Unity3D que 

garante a integração com a engine, que está contida na biblioteca, ou seja, dentro do 

namespace UnityEngine permitindo a manipulação espacial e comportamental de 

todos os elementos que aparecem durante o jogo. A referida manipulação espacial 

dos objetos (GameObject's) no que tange ao tamanho, posição e rotação são 

gerenciadas através de seu componente Transform, que contém todas essas 

propriedades e métodos de manipulação e consulta. Ainda, a biblioteca 

MonoBehaviour possibilita a manipulação do comportamento visual de alguns objetos 

como a alteração de cor, agregação de outros elementos comportamentais, adição e 

exclusão de elementos na cena do jogo, ativação e desativação de elementos. 

  A biblioteca UnityEngine.SceneManagement proporciona a transição entre as 

cenas do jogo, o qual são popularmente conhecidas como fases, portanto todo o 

controle organizacional de acesso devido ao plano de progresso proposto foi realizado 

utilizando estes métodos. A biblioteca UnityEngine  dispõe da classe PlayerPrefs com 

métodos estáticos para prover a manipulação a um banco de dados local de maneira 

mais simples, não sendo comparado a um SGBD – Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados – no entanto que funciona de maneira multiplataforma para alocação de 

pequenos dados, desta maneira caso haja a implementação em outra plataforma, o 

sistema de alocação de dados não sofre impacto dessas alterações. A desvantagem 

deste sistema está no fato de que ele é armazenado somente na plataforma alvo do 

equipamento, portanto não é possível que o player continue sua campanha em outra 

plataforma, todavia, neste projeto, o banco de dados é utilizado de forma a persistir 

os dados de progresso do jogador evitando a perda cada vez que se fecha o software. 

 A biblioteca System.Collections, e System.Collections.Generic da linguagem 

CSharp foram adicionadas a fim de propiciar a criação de algoritmos utilizando vetores 

básicos e coleções mais poderosas, como exemplo as listas. Ao todo foram criados 

32 scripts para agregar comportamento aos GameObjects, que a partir de tal passam 

a se tornar botões, partes de quebra-cabeça ou painéis, e ainda até mesmo botões. 

O projeto foi elaborado utilizando o arcabouço fornecido pela engine de plataforma 
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3D, no entanto há uma mescla entre componentes de interface Gráfica com o Usuário 

(UI - User Interface) como primeira camada de visualização, utilizada para realização 

de menus (HUD) e algumas mecânicas de jogo que envolvem eventos de click e 

entrada de texto. 

 O sistema de animações da Unity foi utilizado com controle via script para criar 

um pequeno roteiro demonstrativo do desdobramento da resistência anti-helmítica. 

Outro recurso utilizado é o de pré-fabricação: prefabs, o qual permite a reutilização de 

GameObjects construídos que serão utilizados em mais de um momento do jogo, 

mantendo um espelho entre todos os objetos derivados, assim quando necessário 

alterar alguma propriedade ou comportamento, isso se desejável, pode ser refletida 

nas demais cópias do prefab, economizando tempo e garantindo maior eficácia na 

manutenção do código, haja vista que a ausência deste recurso acarretaria em ajustar 

manualmente cada instância do GameObject dispersa por todo o projeto. 

 Todos os artefatos gerados sejam códigos, imagens, pinturas ou modelos 

tridimensionais, foram importados na ferramenta Unity3D na versão 5.6.6.f2 que é 

uma engine de desenvolvimentos de jogos digitais. Portanto o projeto foi centralizado 

para projeção final nesta ferramenta, o qual proporcionou a junção de todos os 

elementos gerados anteriormente para a construção do level design, tal qual compõe 

o jogo representando, e que popularmente conhecemos analogamente como fases. 

Nesta mesma ferramenta, foram realizados os testes iniciais de desenvolvedor, e a 

geração da build (executável do jogo para distribuição). 

A fim de manter e promover o interesse em buscar a melhor performance na 

resolução das atividades propostas, foi incorporado um sistema de pontuação por 

fases e outro das pontuações gerais obtidas. O estudante, ou player, pode a qualquer 

momento refazer a atividade mantendo a maior pontuação obtida, gerenciado através 

dos métodos de classe PlayerPrefs. O jogo dispõe de um fluxo delineando o avanço 

a uma fase posterior somente quando é transposta com sucesso a fase atual. 

Para nortear o desenvolvimento artístico, a resolução adotada foi de 1024 x 768 

pixels. Objetivando que em aparelhos usuais encontrados comumente em laboratórios 

de informática o jogo execute a uma taxa mínima de 30 fps – frame rate per second - 

para garantir uma fluidez visual promovendo uma boa experiência para o player. Tais 

dados são obtidos através do painel statics da própria engine, o qual fornece outros 

dados técnicos como espaçamento temporal entre os frames tanto visuais como 
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cálculos de física, utilizados para otimização. Desta maneira, o jogo em questão foca-

se na plataforma Windows de arquitetura 32 e 64 bits, recomenda-se o uso de 

Windows 7 ou posterior para utilização da obra audiovisual. O ciclo de vida adotado 

para transcorrer pelas etapas de desenvolvimento é o espiral. 

O desenvolvimento da ferramenta tem por norte a atuação de dois principais 

atores para garantir seu correto uso. 

O primeiro deles é o professor da disciplina, ao qual corresponde a 

responsabilidade de realizar os lançamentos e proposições de atividades, assim como 

sua devida mensuração de desempenho. Desta forma, a inserção de conteúdo é 

estritamente dependente do delineamento do conceito, conteúdo, habilidade, que o 

docente quer apurar mediante a proposição para os alunos. O docente seleciona a 

forma de apresentação e a metodologia da atividade, portanto, continua mantendo um 

papel vital de norteamento do processo de ensino aprendizagem, mas que por sua 

vez transfere autonomia ao estudante em atividades dinâmicas e iterativas que 

abarcam diversas habilidades distintas para seu progresso. 

O aluno é o segundo perfil de ator que é um componente fundamental para o 

sistema. O discente, mediante a proposição de atividades do docente realiza 

atividades específicas, dentro ou fora de sala, podendo incluir características para 

resoluções tais como cooperativismo e competitividade. Este ator tem um papel de 

protagonismo neste processo, principalmente disposto pela flexibilidade no acesso à 

atividade, tal que pode ocorrer fora de sala, portando contribui por apresentar 

mobilidade do processo de ensino de acordo com as peculiaridades de vida de cada 

um. Se o docente decidir, algumas atividades podem ser realizadas cooperativamente 

ou competitivamente dentro da sala de aula a fim de buscar trazer um aspecto lúdico 

para o processo de ensino, transferindo uma leveza ao ambiente, que por sua vez 

contribui para o acolhimento e sensação de bem-estar, vitais para a aprendizagem.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O artefato audiovisual proposto dispõe de uma seção para que o docente insira 

os conteúdos a serem abordados mediante a mecânica que achar mais produtivo. A 

Figura 1 demonstra de forma pareada a seção de inserção de conteúdo em sua coluna 

à esquerda, e a direita a apresentação do conteúdo em forma de atividade para o 

aluno. Na área a) apresentada na figura, primeira linha, é apresentado a tela de 

administrador da mecânica de auto complete, onde o docente realiza a inserção do 

texto principal junto aos termos que deverão ser inseridos pelo jogador. A área b) 

demonstra a seção de cadastro de pares, e ao lado direito a forma que a mesma é 

apresentada ao jogador. 

 

Figura 1 - Telas da obra audiovisual com cadastro e apresentação ao usuário. 

 
 

Fonte: Os autores. 

 

O modelo proposto de conteúdo variável e editável conforme a inserção de 

conteúdo sob a responsabilidade do docente proporciona diversos benefícios a vida 

útil da ferramenta. Primeiro, o conteúdo passa a ser flexível de acordo com a 

necessidade e os pontos altos que o docente quer chamar a atenção naquele 

momento do processo de ensino aprendizagem. Este fato permite ainda a utilização 

ampla em diversos setores, pois porta-se a mecânica e não os conteúdos, desta 
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forma, sendo inseridos novos contextos de acordo com o novo segmento ou área 

abordada. 

Concernente ao aspecto de vida útil da obra audiovisual proposta, ressalta-se 

a vulnerabilidade proveniente do complexo sistema de interações que tange a 

sanidade ambiental, do qual a inserção de um novo elemento pode acarretar, gerando 

a necessidade de atualização dos conteúdos da obra. Para exemplificar, um fármaco 

pode perder a efetividade, ou gerar uma mutação inesperada no organismo alvo ou 

em outros organismos, além ainda de técnicas e sistemas de manejo, suprimentos 

alimentares, dentre outros, podem inferir mudanças espontâneas ou não ao longo do 

tempo que exigirão reavaliar os métodos profiláxicos e corretivos aplicados a cada 

enfermidade. Portanto, ferramentas de cunho de conteúdo fixo, e quanto mais quando 

se tratar de algo específico, são propensos a ficarem obsoletos rapidamente. 

Todavia, para buscar uma estrutura de atividades a suportar o ensino de 

técnicas de manejo sanitário na atividade de ovinocultura, foi realizado, em um 

primeiro momento, um estudo sobre as principais enfermidades que acometem os 

ovinos no estado de Mato Grosso do Sul revelou que não há um levantamento com 

tais números, por sua vez, o único trabalho regional encontrado é da EMBRAPA 

(RETORE; CORREA, 2015), onde indicou 35 doenças infecto contagiosas que são 

mais encontradas na região. Desta forma, ao elaborar uma ferramenta tão complexa 

e extensa que exigiria uma demanda orçamentária em termos financeiros e alocação 

de recursos pessoal demasiadamente grande, e tratando-se de um objeto fruto de 

apenas um pesquisador, a elaboração atingiria proporções não acomodadas no 

período de mestrado. Ainda, objetivando prototipar a solução encontrada 

empenhando esforço proporcional a fim de manter como premissa a análise do 

resultado final da produção, e buscar mensurar se a ferramenta atinge seu fim 

proposto, para que desta forma possa orientar novos estudos relacionados delineando 

novos caminhos ou construindo algo a partir do artefato final elaborado por essa 

pesquisa. 

Devido aos motivos supracitados anteriormente, buscou-se reduzir o número 

de doenças para prototipar um modelo a fim de trabalhar com algumas enfermidades 

selecionadas inicialmente, por conseguinte, reduzindo o risco empregado no projeto, 

afinal, em software e jogos digitais essa prática metodológica é comum para este fim 

(SCHELL, 2011). Portanto, foram selecionadas as seguintes enfermidades a serem 
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abordadas na obra audiovisual que apresentam maior incidência conforme estudos 

do panorama da ovinocultura: Botulismo, Linfadenite caseosa (mal-do-caroço), 

Ceratoconjuntivite infecciosa, Pododermatite (podridão-dos-cascos ou foot rot), 

Ectima contagioso (boqueira), Helmintose (endoparasitose), Eimeriose (coccidiose) e 

Oestrose (bicho-da-cabeça). 

Utilizando o princípio da prototipagem, inicialmente foram criadas as mecânicas 

para abordagem de uma única doença. Este modelo de execução é clássico no 

desenvolvimento de jogos a fim de reduzir os riscos que permeiam o projeto, pois o 

objetivo é mapear as vulnerabilidades encontradas e as corrigir enquanto ainda trata-

se de uma escala menor, tal qual demandariam mais recursos se posteriormente 

necessitasse realizar em todo o projeto (SCHELL, 2011). A Linfadenite Caseosa foi 

selecionada para implementação inicial e validação das mecânicas vislumbradas em 

projeto. 

A abordagem destes temas transcorre de variadas formas de apresentação ao 

jogador mediante as diversas mecânicas incorporadas. Desta forma, corroborando 

com a ideia de metodologia ativa e evitando que o jogador entre em uma zona de tédio 

por uma percepção de demasiadamente fácil, ou ansiedade por não conseguir 

transpassar por um obstáculo. Por isso, a utilização de variadas formas de mecânica 

torna-se vital em buscar que a ferramenta atinja seu fim proposto, desta maneira o 

Quadro 1 demonstra as mecânicas projetadas, enquanto que, o Quadro 2 esboça a 

aplicação das mecânicas nos conteúdos propostos referenciados às enfermidades. 

 

Quadro 1 - Mecânicas elaboradas para abordagem das enfermidades 

Identificador Descrição 

a. Completar uma palavra com as letras faltantes apresentadas ao pé da página. 

b. Auto complete de texto com as palavras apresentadas para formulação de uma 
ideia. 

c. Digitação de texto perante uma indagação, que objetiva neste caso a prática 
cognitiva da escrita para fixação do conteúdo. 

d. Jogo da memória para completar pares referentes as enfermidades abordadas. 

e. Jogo de completar pares relacionados entre si, através da seleção por clicks 
indicando os pares. 

f. Apresentação de um ovino com sinais clínicos para que o jogador possa 
responder qual a doença aflige o animal, e caso responda positivamente, deve 
selecionar o tratamento adequado. 

g. Completar ciclo de uma temática proposta. 

Fonte: Os autores. 
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Quadro 2 - Aspectos de cada enfermidade a ser abordada 
na obra referenciando a respectiva mecânica 

Conteúdo Mecânicas 

Nomenclatura da enfermidade a, b, c, d, e, f 

Sintomas a, b, c, d, e, f, g 

Prevenção a, b, c, d, e, f, g 

Tratamentos a, b, c, d, e, f, g 

Detecção a, b, c, d, e, f, g 

Sinonímia a, b, c, d, e, f 

Agente causador a, b, c, d, e, f, g 

Fonte: Os autores. 

 

Segundo Bartle (1996) cada jogador tem uma motivação implícita que o move 

a sair da inércia e buscar a autorrealização dentro do jogo, podendo ser categorizado 

em quatro diferentes tipos de jogador conforme demonstrado pela Figura 2. Pensando 

nestes tipos, o jogo foi projetado para contemplar o tipo realizador em um primeiro 

instante, no entanto pode ser adaptado para uso colaborativo em sala de aula a fim 

de engajar os socializadores e promover a discussão, fator este que contribui 

significativamente para o processo cognitivo de aprendizagem. Por outro, lado os 

competidores podem se interessar com a futura implementação de rankings no próprio 

jogo, mas o produto gerado por este trabalho não impede o professor de utilizar os 

resultados obtidos da resolução das atividades a fim de mensurar o desempenho e 

fomentar um ambiente competitivo saudável. 

Ao considerar a competição, que é a força motriz que move determinados 

jogadores a se engajarem em uma determinada jornada, e neste aspecto, não 

somente no mundo dos jogos, um meio de incorporar é através da mensuração dos 

resultados obtidos na campanha do jogador, as vezes em módulos menores como as 

popularmente conhecidas “fases” ou “levels”, dos quais contribuem para uma 

mensuração do desempenho obtido pelo player. Cada jogo tem uma métrica de 

pontuação, no jogo desenvolvido experimentalmente a mensuração de pontuação é 

provida por menor quantidade de repetições para acertar resolver um problema 

proposto, menor quantidade de tempo, e ainda o progresso em meio a completar todos 

os desafios propostos. 
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Figura 2 - Perfis de jogadores conforme Bartle (1996).  

 
Fonte: https://www.interaction-design.org/literature/article/bartle-s-player-types-for-gamification 

 

A utilização desses números é útil para posteriormente incorporar um ranking, 

mecanismo agregador de uma função estratégica de estímulo competitivo saudável. 

O ranking pode ser implementado para acesso em nível global ou em nível de turma, 

a fim de criar uma expectativa de superação com o estudante ao lado, e ao criar 

variados rankings, com variados indicadores isso amplia as oportunidades de um 

número maior de jogadores atuar e se motivar, dando a real sensação de que é 

palpável estar entre os melhores, mesmo que isso seja em uma determinada fase e 

apenas dentre seus amigos, o que dificilmente aconteceria se houvesse somente um 

ranking geral de todos os jogadores. Tal estratégia é importante também para premiar 

a estada no ranking, gerando uma determinada recompensa. 

Desta maneira, a proposta versa por não inibir um jogador através de punições 

com seu erro, apenas o premia com os acertos. Quando ocorre o sucesso em transpor 

o desafio apresentado de maneira mais rápida e um número menor de tentativas, o 

jogador é agraciado pela pontuação máxima oferecida por aquele desafio. Este ponto 

é importante, pois cria um fator chave de atração nos jogos, haja vista que este 

aspecto de fuga da realidade propicia um contraste com a realidade, o qual por 

diversas vezes quando não atingimos uma meta temos consequências reais, ao 
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contrário disso o mundo virtual promove e incentiva que o jogador esboce novas 

tentativas sem penalidades. 

Objetivando a assimilação dos conteúdos, as mecânicas elaboradas foram 

estruturadas para que o jogador utilize diferentes técnicas para resolução das 

atividades. Partindo de uma escala onde inicialmente a enfermidade e suas 

características são apresentadas e é necessária a repetição, passando por outros 

desafios apresentados que envolvem examinar, aplicar, investigar, comparar, propor 

e avaliar. A estruturação na ordem proposta advém da necessidade de transcorrer por 

estágios anteriores para proporcionar-lhe embasamento para os desafios 

subsequentes (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1983). Neste contexto a Figura 3  

apresenta uma mecânica alocando o jogador no personagem de um médico 

veterinário que necessita identificar qual a doença que o ovino é acometido de acordo 

com os sintomas clínicos, e a partir desta primeira resolução seja feita por ele a 

indicação de medidas sanitárias para corrigir o problema. 

 

Figura 3 - Mecânica "f" de apresentação de um ovino com sinais clínicos para que 
o jogador possa responder qual a doença aflige o animal 

 
Fonte: Os autores. 
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As demais mecânicas incorporadas podem ser constatadas no apêndice deste 

trabalho. Ressalta-se que o artefato apresentado como resultado desta pesquisa visa 

agregar ao processo de ensino aprendizagem para diversificar os modelos de 

apresentação de conteúdo. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho atingiu seus objetivos propostos em projetar e construir 

uma obra audiovisual interativa para corroborar com o processo de ensino 

aprendizagem na área de ciências agrárias, especificamente no manejo sanitário de 

ovinos, norteado pelo princípio de diversificação das técnicas como orientado na teoria 

de metodologias ativas. Desta maneira, tal ferramenta não se limita ao uso em sala 

de aula, mas pode ser utilizado para reforço fora do ambiente acadêmico, o qual 

proporciona maior abrangência e disseminação das técnicas de manejo sanitário. Tal 

obra, que embora inicialmente teve delimitação de escopo por consequência de 

viabilidade de recursos, sendo concebida de forma experimental, está aberta para 

abordagem das demais enfermidades que outrora afligem a ovinocultura. 

Com respeito ao conjunto tecnológico constatou-se no decorrer da 

implementação do projeto que, para maior produtividade seria adequado agregação 

de uma outra tecnologia para facilitar as operações de cadastro e edição dos dados 

do sistema, reservando a ferramenta Unity apenas a implementação do jogo em si 

com consumo de dados de um SGBD. 

O presente trabalho lança base para que tais mecânicas de gameplay possam 

ser incorporadas para abordagem de outros temas, não se limitando ao segmento da 

ovinocultura ou a área de ciências agrárias. O artefato final, o jogo, ainda pode receber 

complementações para ampliação através da adição de mecânicas, causando uma 

diversificação ainda maior. Implementação futura de elementos como ranking e 

trabalho multiplayer de forma colaborativa podem contribuir para o engajamento do 

público tendo em vista as variadas motivações de cada sujeito. 
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