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Resumo 
O presente trabalho procura elucidar como se dão as relações afetivas entre agentes 

pedagógicos incorporados e usuários de um ambiente de ensino e aprendizagem, voltado para 

capacitação de professoras de educação infantil.  O objetivo central do trabalho é mensurar em que 

grau as relações afetivas ocorrem e qual a percepção dos usuários com relação à afetividade, bem 

como também identificar quais estados emotivos podem gerar maior credibilidade junto aos 

usuários. Para tanto, foi criado um simulador de uma creche virtual em um ambiente tridimensional, 

avatares que podem ser controlados pelos usuários e bebês virtuais (agentes pedagógicos 

incorporados) que possuem estados afetivos. Esses estados afetivos foram modelados com base em 

mapas de relacionamento extraídos de entrevistas com professoras de rede de ensino público que 

fazem parte do Grupo de pesquisa Contextos Educativos e Prática Docente do programa de 

Doutorado em Educação, da Universidade do Vale do Itajaí. Com base na triangulação de dados 

extraídos do uso do simulador, de entrevistas com os usuários e de questionários aplicados chegou-

se a conclusão de que é possível mensurar e identificar o uso de afetividade no ambiente virtual. 



 

Nesse sentido o simulador auxilia a reduzir a dificuldade das professoras em achar locais para 

realização de estágios para melhorar sua capacitação. Entende-se que o ambiente construído pode 

auxiliar esse processo, pois o resultado dos experimentos mostraram que os usuários do sistema 

perceberam os estados afetivos dos bebês virtuais e tomaram atitudes coerentes com as ações reais 

que acontecem em uma creche real.  
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Abstract 
This work sought to elucidate how the affective relations between incorporated pedagogical 

agents and users of a teaching-learning environment focused on the training of primary school 

teachers. The central goal of the work is to measure the level of affective relations that occur, and 

the users’ perceptions in relation to affectivity, and to identify the emotive states that can generate 

greater credibility with users. To this end, a simulator was created of a virtual crèche, in a three-

dimensional environment, with avatars that could be controlled by the users, and virtual babies 

(incorporated teaching agents) endowed with affective states.  These affective states were modeled 

based on relationship maps extracted from interviews with teachers of the public education network, 

who were part of the Research group “Educational Contexts and Teaching Practice” of the Doctoral 

Program in Education of University of Vale do Itajaí. The triangulation of data extracted from the 

use of the simulator, the interviews with users, and the questionnaires applied, led to the conclusion 

that it is possible to measure and identify the use of affectivity in the virtual environment.  The 

simulator therefore helped reduce the teachers’ difficulty in finding places to carry out practical 

training placements to further their training. It is understood that the environment created can assist 



 

this process, as the result of the experiments show that users of the system perceived the affective 

states of the virtual babies, and took attitudes that are coherent with the real actions that occur in a 

real crèche.  
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1 – Introdução 
 

Percebe-se ultimamente o aumento do uso de computadores nos mais diversos postos de 

trabalho. A tecnologia vem com o objetivo de facilitar o desenvolvimento das tarefas bem como 

torná-las mais simples e mais rápidas dando espaço maior para o desenvolvimento e a criação (DE 

MASI, 2000). No entanto, para o constante aperfeiçoamento pessoal e profissional é importante que 

o indivíduo participe regularmente de capacitações na sua área de atuação, ou na área que almeja 

aumentar seus conhecimentos (IIDA, 2005 ).  

A tecnologia vem sendo constantemente modificada e tem sido cada vez mais aperfeiçoada 

criando condições melhores para as capacitações, muitas vezes aumentando a autoconfiança, 

competências, aprendizagem (entre outros fatores), das pessoas que estão fazendo capacitações 

(CHEN, MENDES, et. al., 2008 ). Ainda segundo esses autores, muitas dessas capacitações estão 

sendo feitos em jogos ou simuladores por oferecerem recursos interessantes para os alunos.  

Entre esses recursos estão as possibilidades de flexibilidade de tempo e a repetição das lições, 

sendo que o aluno pode ser mediado e auxiliado por professores e tutores treinados para lidarem 

especificamente com esses jogos e simuladores que servem como um ambiente de aprendizagem 

(BRAGA, 2006). De acordo com a pesquisa de campo realizada (apresentada no capítulo 3) os 

jogos podem ser desenvolvidos com diferentes tecnologias, como ambientes bidimensionais 

utilizando-se de textos na interface, até complexas simulações tridimensionais. 

Esses jogos ou simuladores educacionais possuem suas próprias metodologias de ensino para 

oferecerem as condições ideais aos usuários de realizarem tarefas da melhor forma possível, 

aumentando a eficácia na execução das atividades (BRAGA, 2006). Enfatiza-se nessa dissertação o 

uso desse jogos ou simuladores que procuram utilizar modelos tridimensionais que imitam o mundo 

real (móveis, pessoas, ambiente, sons, etc...) para tentar fazer com que os usuários se sintam em um 

mundo “real” dentro do jogo (NETO, MACHADO, OLIVEIRA, 2002) por intermédio de vias-

multisensoriais (BRAGA, 2001). 

A sensação de imersão e profundidade que um ambiente tridimensional propicia ao usuário é 

mais interessante e envolvente que ambientes que não possuam o fator tridimensionalidade 
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(BENTO e GONÇALVES, 2011), e acredita-se que o uso desse ambiente em uma situação de 

ensino possa se transformar em uma experiência mais imersiva e que agrega mais conhecimento e 

(CARBONARO, CUTUMISU, DUFF, et. al., 2006) valor a todo o processo de interação na 

atividade de treinamento e educação. 

No momento em que os usuários estão usando um sistema que simula a realidade, há a 

percepção desse mundo virtual de maneira semelhante ao mundo real (BENTO e GONÇALVES, 

2011), o usuário percebe as limitações desse mundo virtual dentro de um processo de 

experimentação, percepção das analogias, e pela própria construção dessa realidade (GAGGIOLI e 

BREINING, 2001), e esses usuários podem tomar atitudes e realizar ações análogas à vida real 

dentro das possibilidades do sistema. Ainda segundo Bento e Gonçalves (2011) essa riqueza de 

possibilidades dentro de um ambiente virtual faz com que a experiência seja mais compensadora, 

mais interessante ao mesmo tempo que torna o usuário mais imerso dentro do ambiente. 

Para ajudar no processo de criar experiências mais engajadas e motivadoras, além do uso de 

ambientes tridimensionais pode-se contar com agentes pedagógicos, que são programas dentro do 

ambiente que servem para executar determinadas tarefas relacionadas ao ensino e aprendizagem 

(JAQUES,LEHMANN,JAQUES,2008). Dependendo da forma como esses agentes são construídos, 

eles podem, por meio de simulação, expressar sentimentos e podem incrementar as relações com as 

pessoas considerando-se o fato de que a expressão dos sentimentos por meio da comunicação seja 

verbal ou corporal melhoram e ajudam o processo de comunicação humana (SILVA, BRASIL, 

GUIMARÃES, et. al., 2000).  

Os Embodied Pedagogical Agents ou Agentes Pedagógicos Incorporados (EPAs) estão se 

tornando cada vez mais comuns em aplicações computacionais, e em aplicativos educacionais, 

fazendo o papel de parceiros dos estudantes, auxiliando de diversas formas o processo de 

aprendizagem (JAQ JAQUES,LEHMANN,JAQUES,2008). Nesse contexto o estudo das relações 

afetivas entre usuários e EPAs podem auxiliar na definição de características desejáveis para 

construção de software que promova uma experiência de uso mais engajada.  

Para o desenvolvimento desse estudo sobre a construção das relações afetivas entre os 

usuários e EPAs, foi criado um simulador de uma creche ou seja uma creche virtual,  para atender 

uma demanda encontrada em um grupo de pesquisa chamado Contextos Educativos e Prática 

Docente da Universidade do Vale do Itajaí, cujo foco do trabalho é realizar um estudo sobre como a 
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afetividade em jogos e simuladores pode estar ligada às relações entre usuários e os personagens 

controlados por computador.  

A creche virtual permite que sejam experimentadas algumas situações com personagens 

virtuais e permite que se façam testes que em um ambiente real não seria aconselhável, ou mesmo 

possível. Na simulação da creche pretende-se permitir que professoras de ensino público de Itajaí, 

possam fazer um estágio virtual, preparando-as para situações que podem ocorrer em um ambiente 

real de ensino.  

Desta forma o trabalho que se apresenta procura identificar como, dentro de uma creche 

virtual, é possível simular uma situação real que acontece em uma creche. Neste estudo a situação 

escolhida foi a de alimentação dos bebês. Assim foram realizados estudos sobre o comportamento 

dos bebês, como eles agem na situação de alimentação e quais são suas reações frente ao 

comportamento das professoras. Essas informações foram coletadas e com base nelas foi criado 

uma modelo computacional de afetividade para que na creche virtual esses bebês pudessem se 

tornar agentes pedagógicos incorporados. 

Por meio de um ambiente simulado pode-se ter um ambiente seguro para o estudante poder 

realizar testes e experiências e quando esse profissional for lidar com uma criança em um ambiente 

real, esta também estará em um ambiente mais seguro dada a experiência do profissional. Pais que 

colocam seus filhos em creches acreditam que o filho será bem tratado e bem cuidado, com afeto, 

carinho e respeito, e que esse ambiente terá profissionais altamente qualificados. Essa expectativa 

não pode e não deve ser contrariada.  

Sendo assim, deve-se esclarecer que no ambiente virtual as professoras em treinamento terão 

profissionais habilitados, observando e analisando a execução das mais variadas tarefas, para que 

essas sejam executadas corretamente. Assim evita-se que tarefas sejam executadas de maneira 

incorreta ou mesmo feita de modo incoerente com o tipo de ambiente.  
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1.1 - Problema de Pesquisa 
 

Dado o aumento do uso de jogos para vários fins como educação, simulação e entretenimento, 

houve um aumento de demanda das pessoas procurando esses ambientes para os mais variados fins. 

Um dos aspectos abordados neste trabalho é analisar a utilização de ambientes virtuais que servem  

para treinamento e a educação de pessoas com objetivos específicos. Dentro desse contexto (de 

treinamento) um dos problemas encontrados foi o uso da afetividade em ambientes virtuais 

relacionados ao treinamento de pessoas que estão envolvidas com educação infantil.  

De acordo com a pesquisa realizada (mais detalhes no capítulo 2) constatou-se que existem 

jogos voltados para educação de crianças e jovens, no entanto não é comum encontrar jogos que 

estão envolvidos com a educação de adultos e que de alguma maneira mensure o uso da afetividade 

utilizada nesses jogos.   

Esse contexto foi encontrado em uma pesquisa que é realizada na Universidade do Vale do 

Itajaí, no grupo de pesquisa Contextos Educativos e Prática Docente do programa de Mestrado e 

Doutorado em Educação, onde percebe-se que professoras de creches da rede de ensino público têm 

dificuldades de encontrar lugares para fazer estágio e, consequentemente, passar pela experiência de 

cuidar de bebês. 

O problema é percebido em uma série de situações já registradas em outros estudos 

(ALMEIDA, 2008). Portanto, acredita-se que seja possível criar um sistema ou um ambiente que 

possa treinar as professoras, porém com a possibilidade de informar sobre o uso da afetividade e 

aplicação da afetividade em  situações envolvendo cuidar de uma criança.   

Essa demanda de trabalho se relaciona com o fato de que o afeto é um componente 

fundamental e necessário na atuação dos profissionais de educação infantil em creches, então uma 

das necessidades do projeto é justamente identificar como se dão as relações afetivas entre os 

educadores e as crianças dentro de uma creche.   

 Nesse contexto esta pesquisa busca responder à seguinte questão: Como identificar e 

mensurar os aspectos que caracterizam as relações afetivas entre personagens virtuais e usuários de 

ambientes virtuais? 
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Essa questão pode ser mais bem entendida quando considerarmos que existem os avatares 

(seres que representam as pessoas reais que estão interagindo com o sistema) e existem os 

personagens que são controlados pelo sistema (pelo computador) que estão executando ações que 

foram previamente projetadas pelos desenvolvedores do sistema. Existe um tipo de relação entre 

esses dois “seres” dentro do ambiente virtual (usuário e avatar) e busca-se entender como se dá essa 

relação. Para isso, consideram-se as seguintes perguntas complementares de pesquisa: 

 De que forma os atributos físicos dos EPAs afetam a percepção dos usuários com 

relação às questões afetivas? 

 Quais relações afetivas são possíveis de serem identificadas e mensuradas por meio 

da interface do simulador?  

 De que forma a afetividade pode ser representada nas ações dos professores 

(avatares)? 

 Quais estados emotivos devem ser representados pelos EPAs a fim de gerar 

credibilidade junto aos usuários? 

Acredita-se que a última pergunta pode ajudar no processo de percepção por parte do usuário 

do ambiente, dando um caráter mais realista ao ambiente, aumentando assim a percepção da 

simulação e ajudando o usuário de uma certa maneira aumentar mais a empatia pelos personagens 

que representarão crianças e, portanto, criar um vínculo maior. 

Considera-se então a necessidade de um aprofundamento no estudo da afetividade e de como 

ela pode ser representada nas ações praticadas dentro de um ambiente virtual e quais os impactos 

dessas ações na comunicação entre as pessoas e o agentes pedagógicos incorporados. 

Acredita-se que as novas tecnologias trazem novas oportunidades de estudos e que podem 

também gerar uma maior contribuição nas várias disciplinas envolvidas no projeto, como 

computação, design, psicologia, e outras áreas, pois uma das particularidades desses sistemas 

virtuais é agregar conteúdos multidisciplinares. 
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1.1.1 – Solução Proposta 

 

Espera-se caracterizar como se dão as relações de afetividade dentro de um ambiente virtual 

que seja possível mensurar o uso da afetividade. Para tanto, foi construído uma creche virtual em 

um ambiente tridimensional, utilizando EPAs representados por bebês virtuais que reagem como 

bebês reais, graças a inserção de um modelo de comportamento afetivo nesses agentes.  

Essa creche virtual deve permitir que o adulto cuide de um bebê por meio de várias ações, e 

parte do estudo proposto consistirá na observação dessas atitudes dando um feedback sobre essas 

ações, como elas refletem nos bebês, ou seja, quais as reações dos bebês frente às ações das 

professoras, e finalmente como as professoras reagem em relação aos bebês virtuais.  

Frente às informações apresentadas acredita-se que identificando como se constrói a relação 

afetiva entre as pessoas pode-se criar modelos que poderão ser usados na implementação desse 

ambiente virtual de ensino para criar determinadas inferências entre usuários e EPAs e acredita-se 

também que pode-se melhorar a interface do sistema dando possibilidades de expressão de 

afetividade criando uma relação entre as pessoas e os personagens do ambiente virtual. Pelo menos 

no que tange a uma relação afetiva por parte das pessoas que estarão interagindo com o sistema.  

Sendo assim, esta pesquisa parte da seguinte hipótese: 

Hipóteses 1 - A interação entre os usuários e os personagens virtuais (EPAs) presentes na 

creche virtual irá promover a construção de relações afetivas mensuráveis, e que serão pautadas nas 

construções afetivas reais que acontecem em creches existentes no mundo real, excluindo as 

relações que acontecem entre os bebês que estão na creche. As relações que serão construídas serão 

somente entre professoras e bebês. 

Hipóteses 2 - Adicionalmente, acredita-se que os atributos físicos e as emoções representadas 

pelos EPAs terão influência no nível das relações afetivas percebidas, sendo essas representadas 

pelas expressões faciais e corporais que serão baseadas em pessoas reais que servirão como 

modelos.  
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1.1.2 – Delimitação do Escopo 

 

A situação delimitadora dentro da creche virtual foi a definição das ações que foram 

desenvolvidas, que foram escolhidas pelo grupo de pesquisa Contextos Educativos e Prática 

Docente coordenado pela Professora Valéria Silva Ferreira. Foi determinada que apenas a situação 

de alimentação dos bebês seria simulada na creche virtual.  

A situação de alimentação dos bebês envolve a professora  alimentar 3 bebês dentro da creche 

virtual. Essa situação tem a duração de 30 minutos que foi o tempo considerado ideal em função dos 

testes realizados. Nesse tempo é possível para os usuários executarem todas as ações e verificarem 

as respostas dadas pelos bebês virtuais, assim como verificarem o incremento ou retrocesso dos 

indicadores contidos na interface de controle do jogo. 

Nas discussões pós testes do jogo as professoras indicaram positivamente que gostariam de um 

jogo que as colocasse em contato com uma realidade próxima do que acontece numa creche, tanto 

para treinamento quanto para um possível sistema de avaliação para professoras que iriam 

desempenhar o papel de professoras novatas.  

Para avaliar o software criado dentro dos quesitos do projeto foi planejada uma avaliação 

baseada em questionários,  além de observação da execução da tarefa por um grupo de professoras e 

leitura das ações que são executadas no software, no formato de feedback em um arquivo gerado 

pelo próprio software do jogo.  

 

1.1.3 – Justificativa 

 

Considerando que a proposta deste trabalho é a construção de um simulador acredita-se que essa 

solução é relevante pois permite que as situações sejam observadas em um ambiente controlado, 

cujas opções de ações sejam pré-determinadas para que se possa observar as questões do 

experimento além de que, segundo Kam (2006), os jogos educacionais podem motivar os estudantes 

criando uma experiência de aprendizado mais atraente. 
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A solução proposta é viável, e tem um baixo nível de complexidade, embora seja uma solução 

que envolva conhecimento de diversas áreas como: criação de conteúdo bi e tridimensional, 

programação e conhecimento de técnicas de inteligência artificial. Acredita-se que a solução tenha o 

seu diferencial dado à natureza do experimento, cuja proposta é criar uma creche virtual 

tridimensional, com espaço para exploração da creche bem como uma simulação de cuidar de bebês 

virtuais, sendo que esse tipo de software não apareceu nas pesquisas de trabalhos correlatos.  

É importante salientar que os jogos sérios (jogos de treinamento) podem ajudar na motivação, 

na autoestima e no desenvolvimento da eficácia em determinados contextos (PLASS, GOLDMAN, 

FLANAGAN, et. al., 2007) , o que indica que o trabalho que se apresenta pode não somente medir 

o impacto de afetividade sobre os usuários do simulador, mas também podem melhorar suas 

características pessoais positivamente no sentido de se sentirem mais motivados e mais preparados 

para lidar com as situações reais que estão simulando.  

Segundo Johnson, Wang e Wu (2007) jogos com objetivos específicos podem aumentar o ganho 

de conhecimento e também reduzir a necessidade de supervisão dos alunos que estão usando o  jogo 

para treinamento. 

Essa solução ajuda a elucidar as questões relativas ao comportamento afetivo das professoras, 

além de ajudar no sentido de resolver a situação de impossibilidade de treinamento das professoras 

em estágios reais com simulação de um estágio virtual.  

Segundo Adams (2009) os espaços virtuais (jogos e simuladores) podem ajudar na construção 

de significados para os eventos que estão ocorrendo no mundo virtual e que tenham relação com o 

mundo real.  
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1.2 – Objetivos 
 

Esta seção contém os objetivos gerais e específicos do projeto e identifica quais as metas a 

serem alcançadas ao longo do desenvolvimento do trabalho científico. 

 

1.2.1 – Objetivo Geral 

 

Analisar como mensurar as relações afetivas que ocorrem entre usuários e personagens 

virtuais (EPAS) em um ambiente virtual voltado à aprendizagem. 

 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

 

 Criar uma creche virtual em um ambiente tridimensional que possibilite proporcionar a 

vivência de atividade práticas por professoras da educação infantil.  

 Criar personagens virtuais (EPAs) representando bebês que possuam estados afetivos; 

 Definir um método e instrumentos para evidenciar as relações afetivas entre professoras e 

EPAs; 

 

1.3 – Metodologia 
 

   As metodologias utilizadas no trabalho têm 3 enfoques claros de trabalho. O primeiro enfoque 

é o da pesquisa e a busca de referenciais teóricos para a construção conceitual do trabalho, bem 

como avaliação do estado da arte dos assuntos relacionados e a busca de informações sobre os 

trabalhos correlatos. O segundo enfoque do trabalho é a construção do simulador para avaliar as 

hipóteses levantadas, sendo que pesquisa em relação ao simulador se deu no sentido de análise das 

melhores tecnologias, produtos similares e produtos que tenham algum tipo de relação com o 
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trabalho desenvolvido bem como construção e implementação de regras, e o terceiro enfoque do 

trabalho se dá na construção de conteúdo para o desenvolvimento do simulador, com pesquisas e 

análises na parte de criação de modelos tridimensionais, animação e construção de interfaces para 

operação do simulador. 

 

O método utilizado na execução do trabalho consistiu na pesquisa bibliográfica referente aos 

assuntos da pesquisa utilizando-se a revisão sistemática, definição de briefing de projeto, e 

utilização de GDD (game design document) para registro das etapas do projeto de simulação. 

Em paralelo usou-se também a metodologia de projeto de Munari (2008), que consiste em um 

método para projetos de produtos (configura-se produto aqui como resultado de um processo) na 

área criativa. 

Abaixo relacionam-se as etapas do processo de Munari (2008) com as etapas necessárias para 

o desenvolvimento do projeto:  

1. Problema: o problema identificado é a criação dos bebês e professoras virtuais que 

tenham características semelhantes as de pessoas reais; 

2. Definição do problema: criar personagem em ambiente tridimensional usando 

plataforma cross plataform1 em alta definição; 

3. Componentes do problema: criação dos modelos, configuração dos modelos para 

utilização no ambiente virtual, animação dos modelos, texturização dos modelos, 

escalonamento dos modelos, criação do ambiente favorável a utilização dos modelos 

que represente com fidelidade a realidade; 

4. Coleta de dados: identificação de soluções já utilizadas e/ou problemas e soluções 

encontradas para resolução dos problemas que possam aparecer; 

5. Análise de dados: processamento de todas as informações obtidas por meio das 

pesquisas; 

6. Criatividade: produção efetiva do material como os modelos das professoras 

tridimensionais, o modelo dos bebês tridimensionais, desenho dos objetos 

tridimensionais que estão dentro da creche; 

7. Materiais e tecnologias: utilização das tecnologias avaliadas na etapa de pesquisa.  
                                                
1 Cross plataform é a definição para ambientes que podem ser executados em sistemas operacionais diversos 
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8. Experimentação: criação de modelos funcionais para pré-testes do experimento; 

9. Modelo: criação e definição e ajustes dos modelos finais; 

10. Verificação: etapa de averiguação de todo o conteúdo contido em briefing e/ou demais 

documentações utilizadas; 

11. Produto Final: validação do produto final após teste piloto, coleta de resultados dos 

testes piloto; 

12. Solução: produto final com todos os ajustes já feitos e pronto para ser usado como 

software finalizado. 

        A metodologia de Munari (2008) vem há tempos sendo utilizada no concepção de projetos de 

produto, produtos gráficos e interfaces, e se mostra como uma importante contribuição para o 

trabalho que se apresenta.  

 

1.3.1 – Metodologia de Pesquisa 

 

O método utilizado para elaboração de pesquisa dos assuntos relacionados ao trabalho  seguiu 

as seguintes etapas de acordo com o método hipotético-dedutivo:   

 Formulação de hipóteses; 

 Submissão das hipóteses aos testes; 

 Confronto das hipóteses com os fatos verificados nos resultados dos testes; 

 Analisar quais hipóteses persistem como válidas. 

Para tanto, foi elaborada a seguinte ordem de etapas no processo de pesquisa aplicada: 

 Elaboração de um problema de pesquisa a partir das hipóteses constatadas; 

 Definição dos objetivos gerais e específicos da pesquisa; 

 Análise dos métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa e aplicação desses 

métodos; 

 Busca de referenciais bibliográficos que abordem assuntos como emoções, 

afetividade, computação afetiva e relação afetiva entre usuários e EPAs por meio de um 

protocolo de busca definido; 

 Análise das engines que servem como plataforma para criação da creche; 
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 Documentação e detalhamento dos requisitos do ambiente da creche virtual 

necessários para realização da capacitação bem como as tecnologias envolvidas; 

 Definição dos atributos físicos; 

 Modelagem dos estados afetivos do EPAs: Identificação e análise das ações 

executadas pelas professoras em uma creche, avaliação das respostas dadas pelos bebês em 

relação a ação das professoras, criação de um modelo por meio de mapa mental das reações 

dos bebês, criação das regras para formulação de uma máquina de estados simulando as 

ações dos bebês, transformação das regras em notação para inserção na engine por meio de 

scripts de programação, associação dos estados dos bebês com as animações 

tridimensionais; 

 Modelagem tridimensional da creche virtual utilizando ferramentas de modelagem 

3D, ferramentas de texturização e animação com os requerimentos necessários para o 

ambiente virtual escolhido; 

 Criação do Plano de experimentos: Definição do projeto dos experimentos que serão 

realizados considerando: amostra, variáveis em níveis de tratamento e procedimentos a 

serem realizados; 

 Análises e conclusões: avaliar os resultados a luz das questões de pesquisa, hipóteses 

e objetivos buscando identificar a contribuição do trabalho frente aos similares e definindo 

possíveis trabalhos futuros. 

A avaliação de afetividade dentro do ambiente desenvolvida com base em uma triangulação dos 

seguintes instrumentos: 

 Questionário; 

 Observação e filmagem; 

 Ações executadas no software. 

O questionário utilizado (ver apêndice) foi elaborado com base em três eixos de análise (para 

maiores detalhes vide o Capítulo 6):  

 Se o sistema atende os objetivos propostos (perguntas 4,6,8,11); 

 A relação de afetividade entre professora e bebê e (perguntas 7,9,10,12); 

 O grau de realismo da simulação em detrimento do comportamento e aparência 

dos bebês (perguntas 1,2,3,5). 
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As análises baseadas nas ações executadas no software foram de ordem quantitativa, enquanto a 

análise dos questionários trouxe resultados qualitativos. A observação e filmagem trouxeram  

também informações qualitativas para análise. 

 

1.4 – Estrutura da Dissertação 
 

O trabalho está organizado em 7 capítulos, assim correlacionados: 

 O capítulo 1 apresenta por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da 

mesma forma, foram estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus 

objetivos e apresentadas as limitações do trabalho. 

 O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, conceituando o elementos presente no 

trabalho como agentes pedagógicos e agentes educacionais bem como conceitua também o 

que é ambiente virtual e modelos tridimensionais, elucida também aspectos importantes a 

serem considerados no desenvolvimento de objetos tridimensionais;  

 O capítulo 3 apresenta as análises dos ambientes virtuais testados e estudados, a justificativa 

da escolha do ambientes e quais os aspectos mais importantes considerados para as 

avaliações desses ambientes; 

 O capítulo 4 apresenta os trabalhos correlatos e o resultado da revisão sistemática que é 

citada na parte de metodologia, sendo que esse capítulo evidencia a validade do projeto; 

 O capítulo 5 apresenta de forma detalhada o projeto do jogo e como foi desenvolvido o 

planejamento da afetividade, bem como também detalha a criação dos conteúdos; 

 O capítulo 6 apresenta o planejamento da avaliação do jogo proposto neste trabalho e os 

resultados da avaliação realizada, 

 No capítulo 7 são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos identificados 

inicialmente com os resultados alcançados. São ainda, propostas possibilidades de 

continuação da pesquisa desenvolvida, a partir das experiências adquiridas com a execução 

do trabalho. 
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2 – Fundamentação Teórica 
 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Na fundamentação teórica, são 

abordados assuntos relativos a agentes educacionais, frameworks de emoções, processo de ensino e 

aprendizagem, capacitações e experiências em  interfaces. 

 

2.1 - Afetividade 
 

O principal referencial teórico e a abordagem usada no trabalho que se apresenta é a 

abordagem de Henri Wallon no que tange a parte de afetividade. Acredita-se que este autor 

contribui de maneira efetiva para o trabalho dada a sua visão sobre a construção das relações entre 

educadores e crianças. Estes aspectos serão elucidados ao longo deste capítulo, bem como suas 

contribuições para psicologia infantil e para a pesquisa sobre afetividade na educação. 

Segundo Wallon (1978, apud TASSONI, 2000) o vínculo afetivo estabelecido entre adulto e 

criança na etapa inicial do processo de aprendizagem é fundamental, dado o fato que a criança vai 

tendo acesso ao mundo simbólico por meio desse vínculo, conquistando assim avanços 

significativos no que tange a cognição. 

Henri Wallon (1879-1962), foi filósofo, médico, psicólogo e político francês, e dedicou-se a 

compreender o psiquismo humano, voltando sua atenção a criança, acreditando que conhecendo seu 

desenvolvimento era possível ter acesso à gênese dos processos psíquicos. Também buscou 

relacionar seus estudos sobre a evolução da criança com a educação. Tal preocupação com as 

perspectivas práticas da psicologia evidencia-se em sua fala durante a “Lição de abertura no 

Colégio de França”, em 1937: 

(...) Sem dúvida que as experiências de que a psicologia tem necessidade ultrapassam 

o laboratório. Esta cadeira de Psicologia da Educação é prova disso. Entre a Psicologia e a 

Educação, as relações não são de uma ciência normativa e de uma ciência ou de uma arte 

aplicadas. A psicologia está bastante perto de suas origens para que seja possível reconhecer 
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a íntima dependência em que se encontra uma ciência nos seus começo face a problemas 

práticos. (WALLON, 1975, pg.9) 

Segundo Cabral e Nick (1999), a afetividade é um termo utilizado para designar e resumir não 

só os afetos em sua acepção mais estrita, mas também os sentimentos ligeiros ou matizes 

sentimentais de agrado ou desagrado, enquanto o afeto é definido como qualquer espécie de 

sentimento e (ou) emoção associada a ideias ou a complexos de ideias.  

Segundo Wallon a dimensão afetiva ocupa lugar prioritário pois a afetividade constitui um 

domínio funcional de importância idêntica a da inteligência, desempenhando um papel fundamental 

na constituição e funcionamento dessa última e determinando os interesses e necessidades 

individuais.   

A afetividade e inteligência constituem, portanto, na sua concepção, um 

par inseparável na evolução psíquica, pois embora tenham funções bem 

definidas e diferenciadas entre si, são interdependentes em seu 

desenvolvimento, permitindo à criança atingir níveis de evolução cada vez 

maiores  Wallon (1989, apud GALVÃO, 2003) 

De acordo com Wallon (1989, apud Ruiz e Oliveira, 2005) acredita-se que a afetividade é 

uma fase do desenvolvimento e segundo ele, o ser humano foi, e é um ser afetivo. “Da afetividade 

diferenciou-se, lentamente, a vida racional e, portanto, no início da vida, afetividade e inteligência 

estão sincreticamente misturadas, com predomínio da primeira.”. 

Esses dados pontuam a necessidade fundamental do tratamento da afetividade nos primeiros 

estágios da vida. Acredita-se que em detrimento deste fato é imprescindível que as professoras de 

ensino pré-escolar devam estar preparadas para serem “afetivas”. Emocionalmente preparadas para 

uma grande demanda de afetividade que vem por parte das crianças. Assim percebe-se que o papel 

da afetividade parte do professor, este vai ensinar e agir de maneira afetiva com as crianças que 

estarão prontas para assimilar essa realidade e aprenderão também a serem pessoas mais afetivas, 

num processo de mimetismo e aprendizado.  

No estágio impulsivo-emocional, que abrange o primeiro ano de vida, o atributo particular é 

dado pela emoção, instrumento privilegiado de interação da criança com o meio. A predominância 

da afetividade orienta as primeiras reações do bebê às pessoas, as quais intermediam sua relação 

com o mundo físico.” (RUIZ e OLIVEIRA, 2005).  
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Acredita-se que dada essa afirmação, o mediador entre a criança e o mundo físico também 

acaba adquirindo uma forte carga emocional no processo de passar os aspectos simbólicos para 

criança. 

A afetividade na teoria walloniana corresponde à primeira manifestação do psiquismo – 

impulsiona o desenvolvimento cognitivo ao instaurar vínculos imediatos com o meio social, 

abstraindo deste seu universo simbólico, culturalmente elaborado e historicamente acumulado pela 

humanidade. Por conseguinte, os instrumentos mediante os quais se desenvolverá o aprimoramento 

intelectual são irremediavelmente garantidos por estes vínculos estabelecidos pela consciência 

afetiva. (RUIZ e OLIVEIRA, 2005) 

Ferreira (2010) sugere que a educação deve, inicialmente, se concentrar na avaliação de 

quatro pontos considerando a questão da afetividade:  

 Como a criança procura resolver suas dificuldades; 

 Seu nível de autoestima; 

 Características de seu humor; 

 Posturas da criança diante do adulto resultantes de sua relação com a família, tais 

como nível de autonomia, relação com figuras de autoridade e relação com estruturas 

de poder. 

Ferreira (2010) indica atividades para desenvolver a afetividade no processo educacional, 

considerando três âmbitos que devem ser alvos de trabalho pedagógico: 

1. no âmbito emocional – identificar os sentimentos, expressar os sentimentos, avaliar 

sua intensidade, adiar a satisfação, controlar os impulsos, reduzir a tensão.  

2. no âmbito cognitivo – saber a diferença entre sentimento e ação, ler e interpretar 

indícios sociais, compreender a perspectiva dos outros, usar etapas para resolver 

problemas, criar expectativas realistas sobre si, compreender normas de 

comportamento. 

3. no âmbito comportamental – comportamentos não verbais: comunicar-se com os 

olhos, com gestos, com expressão facial; comportamentos verbais: fazer pedidos 

claros, resistir a influências negativas, ouvir os outros, responder eficientemente a 

críticas. 
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Taille, Dantas e Oliveira (1992) também destacam a importância do desenvolvimento da 

afetividade no processo educativo ao afirmarem que ele deve incluir a oportunidade para a 

manipulação da realidade e a estimulação da função simbólica, depois da construção de si mesmo – 

o que, segundo eles, exige espaço para todo tipo de manifestação expressiva, plástica, verbal, 

dramática, escrita, direta ou indireta mediante personagens susceptíveis de provocar identificação. 

De acordo com Taille, Dantas e Oliveira (1992) Wallon trouxe contribuições significativas 

sobre o tema afetividade. A teoria de emoções proposta, com nítida inspiração darwinista, é 

simultaneamente social e biológica em sua natureza. Sua teoria envolve o estudo dialético, para 

determinar a natureza, assim como o estudo genético, para determinar as alterações funcionais.  

Por sua vez, na psicogenética de Henry Wallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto 

do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento (LA TAILLE, 1992). Para este 

pensador, a emoção ocupa o papel de mediadora. O processo de desenvolvimento infantil se realiza 

nas interações, que objetivam não só́ a satisfação das necessidades básicas, como também a 

construção de novas relações sociais, com o predomínio da emoção sobre as demais atividades. As 

interações emocionais devem se pautar pela qualidade, a fim de ampliar o horizonte da criança e 

levá-la a transcender sua subjetividade e inserir-se no social.  

Na concepção walloniana, tanto a emoção quanto a inteligência são importantes no processo 

de desenvolvimento da criança, de forma que o professor deve aprender a lidar com o estado 

emotivo da criança para melhor poder estimular seu crescimento individual. 

No âmbito da educação infantil, a interrelação da professora com o grupo de alunos e com 

cada um em particular é constante, dá-se o tempo todo, na sala, no pátio ou nos passeios, e é em 

função dessa proximidade afetiva que se dá a interação com os objetos e a construção de um 

conhecimento altamente envolvente. 

Como afirma Saltini (1997, p.89 apud  KRUEGER, 2003), “essa interrelação é o fio condutor, 

o suporte afetivo do conhecimento”. 

Complementa o referido autor: 

Neste caso, o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, portanto, 

que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde elas 

tomam um sentido, um peso e um respeito, enfim, onde elas são acolhidas e valorizadas, tal 

qual um útero acolhe um embrião (SALTINI, 1997, p. 89). 



 

 35 
35 

É a comunicação emocional que dá acesso ao mundo adulto, ao universo das representações 

coletivas. A inteligência surge depois da afetividade, e a partir das condições de desenvolvimento 

motor, e se alterna e conflita com ela. 

A cognição é vista como parte da pessoa completa que só pode ser compreendida integrada a 

ela, cujo desenvolvimento se dá a partir das condições orgânicas da espécie, e é resultante da 

integração entre seu organismo e o meio, predominantemente o social. Assim, o desenvolvimento é 

condicionado tanto pela maturação orgânica, como pelo exercício funcional, propiciado pelo meio. 

Wallon (1975) admite a existência de três leis que regulam o processo de desenvolvimento da 

criança em direção ao adulto: a lei da alternância funcional, a da preponderância funcional e a da 

integração funcional 

1. A primeira, chamada lei da alternância funcional, indica duas direções opostas que se 

alternam ao longo do desenvolvimento: uma centrípeta, voltada para a construção do eu e 

a outra centrifuga, voltada para a elaboração da realidade externa e do universo que a 

rodeia. Essas duas direções se manifestam alternadamente, constituindo o ciclo da 

atividade funcional. 

2. A segunda é a lei da sucessão da preponderância funcional, na qual as três dimensões ou 

subconjuntos preponderam, alternadamente, ao longo do desenvolvimento do homem: 

motora, afetiva e cognitiva. A função motora predomina nos primeiros meses de vida da 

criança, enquanto as funções afetivas e cognitivas se alternam ao longo de todo o 

desenvolvimento, ora visando a formação do eu (predominância afetiva), ora visando o 

conhecimento do mundo exterior (predominância cognitiva). 

3. A última lei, chamada de lei da diferenciação e integração funcional, diz respeito as novas 

possibilidades que não se suprimem ou se sobrepõem as conquistas dos estágios 

anteriores, mas, pelo contrario, integram-se a elas no estagio subsequente. 

A integração dos três subconjuntos funcionais – motor, afetivo e cognitivo – constitui o 

último e quarto subconjunto funcional, denominado por Wallon pessoa. Em qualquer momento, ou 

fase do desenvolvimento, a pessoa é sempre uma pessoa completa. 

Outra tendência apontada por Wallon, manifesta no desenvolvimento da pessoa completa é a 

de caminhar do sincretismo em direção à diferenciação. Movimentos, sentimentos e ideias são a 
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princípio vividos de uma maneira global, até mesmo confusa, quando a pessoa não tem clareza da 

situação. Aos poucos, tornam-se mais claros e adequados as necessidades que a situação apresenta.  

A Teoria das Emoções é de grande importância na obra de Wallon. Segundo o autor, a 

emoção é a exteriorização da afetividade, um fato fisiológico nos seus componentes humorais e 

motores e, ao mesmo tempo, um comportamento social na sua função de adaptação do ser humano 

ao seu meio: 

...As emoções, são a exteriorização da afetividade(....) Nelas que assentam os 

exercícios gregários, que são uma forma primitiva de comunhão e de comunidade. As 

relações que elas tornam possíveis afinam os seus meios de expressão, e fazem deles 

instrumentos de sociabilidade cada vez mais especializados.  (Wallon, 1975, p. 143) 

É importante destacar que emoção para Wallon não é a mesma coisa que afetivo. O emocional 

é fugaz e transitório, visível corporalmente. A situação afetiva é mais permanente e implica uma 

carga de atração e repulsão de um objeto de amor e ódio. Wallon trabalha com o emocional, 

entendido como um estado do qual participa o orgânico e o cognitivo, mas ligado ao corpo, por 

exemplo, medo, cólera, timidez, tristeza, para depois trabalhar o afetivo. 

A forma como Wallon articula movimento/ emoção/ cognição com sua base orgânica/ 

corpórea instrumentaliza o professor para descobrir diferentes formas de dar "afeto", tais como, 

toque epidérmico, toque da voz, toque do olhar; 

O recém- nascido não se percebe como individuo diferenciado. Mistura-se a sensibilidade do 

ambiente. A diferenciação entre o eu e o outro só se dará progressivamente, a partir das interações 

sociais. O bebê encontra-se num estado de dispersão e indiferença, percebendo-se fundida ao outro 

e aderida às situações e circunstancias do meio. 

Durante esse primeiro período da vida (até aproximadamente os três meses) a criança orienta 

todos os seus atos úteis em direção às pessoas (no caso mais geral, a mãe), gestos de expressão que 

visam a satisfação das necessidades que precisa ter supridas. Faz parte então da evolução humana a 

perspectiva da ajuda mutua para a subsistência. 

No bebê os estados afetivos são vividos como sensações corporais, expressos pelas emoções. 

Só com a aquisição da linguagem diversificam-se as possibilidades de expressar as emoções, bem 

como os motivos que as originam. 
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No primeiro ano a emoção é o comportamento predominante, posteriormente, as reações 

emotivas tão frequentes no comportamento infantil, são subordinadas ao controle das funções 

psíquicas superiores. Tomemos novamente o exemplo do bebê recém-nascido que depende da ajuda 

de pessoas mais experientes para sobreviver.  

Tendo em vista que sozinho ele tem capacidade limitada de ações, existe uma relação de 

dependência de outras pessoas. Nesse sentido, sua primeira atividade eficaz é desencadear no outro 

reações de ajuda para a satisfação de suas necessidades. Gritos, choros, gesticulações são as 

primeiras expressões do bebê que, a princípio não são intencionais, e contagiam os adultos 

constituindo uma comunicação que vai se intensificando progressivamente. 

Tal comunicação é baseada em componentes corporais e expressivos. As pessoas próximas do 

bebê acolhem e interpretam suas reações, agindo de acordo com o sentido que atribuem a elas. A 

reação do adulto às expressões do bebê vão modelando um mútuo entendimento, consolidando 

alguns “códigos” de comunicação próprios daquele relacionamento.  

O adulto sorri conversando com o bebê, percebe diferenças no choro dele que podem 

significar necessidades igualmente diferentes, e daí por diante. Pouco a pouco os atos do bebê 

diversificam-se vão tornando-se cada vez mais intencionais. O movimento deixa de ser somente 

espasmo ou descarga impulsiva e passa a ser expressão, afetividade exteriorizada. 

Após os três meses a criança já sabe dirigir-se às pessoas a sua volta, não só́ através de gritos 

em relação aos cuidados materiais de que necessita, mas com sorrisos e sinais de contentamento, 

movimentos que expressam os laços afetivos entre ela e aqueles que lhe correspondem. 

 

2.2 – Computação afetiva  
 

A afetividade engloba características de comportamento relacionadas à expressão corporal e 

facial, bem como as entonações de voz e outras ações específicas relacionadas a cada contexto, 

como olhar nos olhos, tocar uma pessoa, ou mesmo expressar carinho e afeição.  



 

 38 
38 

Porém, observa-se que dentro dos ambientes virtuais muitas vezes essas expressões não são 

possíveis, ou mesmo inexistentes, e acredita-se que esse fato pode degradar o processo de 

comunicação e, consequentemente, dificultar o processo de aquisição de conhecimento. 

A afetividade em ambientes virtuais encontra-se no trabalho de Picard (1995) e algumas 

definições que acredita-se serem importantes e merecem destaques, pois norteiam os aspectos 

iniciais de estudos para criação de ações afetivas dentro de um ambiente virtual. Parte-se de quatro 

abordagens iniciais, listadas a seguir: 

 Aparência emocional - inclui comportamento ou expressões que dão a impressão de que o 

sistema possui a capacidade de representar emoções (podem-se utilizar objetos sintéticos 

animados, feedback sonoro, facial e outras expressões comportamentais); 

 Múltiplos níveis de geração de emoção - refere-se à geração de emoção em níveis múltiplos 

e diversos por agentes específicos; 

 Experiência emocional  - refere-se à forma como são percebidos estados emocionais por 

parte do sistema; 

 Interações do corpo-mente - diz respeito aos mecanismos de sinalização e de regulação das 

emoções que estão relacionadas às atividades cognitivas e corporais. 

Conforme Media Lab (2010) a emoção é fundamental para a experiência humana, 

influenciando a cognição, a percepção e as tarefas diárias, tais como aprendizagem, comunicação, e 

a tomada de decisão.  

Porém, o que se observa é que os projetos de softwares não têm abordado os aspectos de 

computação afetiva para criar experiências inovadoras, mais sensíveis do ponto de vista emocional 

e que geram mais interesse por parte dos usuários. Ao contrário, as experiências das pessoas com os 

sistemas têm sido cada vez mais frustrantes para as pessoas, em parte porque as questões afetivas 

são de difícil compreensão e mensuração e, em parte, por que embora já existam estudos neste 

contexto existe um tempo de maturação da ciência e sua aplicação efetiva, pois como foi abordado 

anteriormente a questão da afetividade em sistemas é relativamente nova, e ainda carece de mais 

conteúdo e compreensão por parte dos desenvolvedores.  

Nesse sentido, atualmente são realizadas pesquisas para desenvolvimento de  novas 

tecnologias e teorias que avancem na compreensão básica do afeto e do seu papel na experiência 
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humana buscando-se estabelecer um equilíbrio adequado entre emoção e cognição na concepção de 

tecnologias para atender às necessidades humanas.  

Segundo Vesterinen (2001) a pesquisa no campo da computação afetiva tem se focalizado nos 

seguintes projetos: 

 Criar novas formas de captura de estados afetivos, especialmente através da criação de 

sensores vestíveis (wearable) e de algoritmos para análise destas informações;  

 Criar novas técnicas para avaliar a frustração, stress, humor e demais estados afetivos, por 

meio de sistemas interativos;  

 Construir computadores que respondam de forma coerente como reduzir a frustração de seus 

usuários;  

 Criar tecnologias para identificação consciente do estado afetivo;   

 Aumentar a compreensão de como aspectos afetivos influenciam a saúde pessoal e 

finalmente; 

 Examinar as questões éticas em computação afetiva. 

Observando estas abordagens o trabalho que se apresenta busca contribuir com técnicas para 

avaliação de estados afetivos e o aumento da compreensão de como se dão esses estados afetivos 

para sua implementação. 

 

2.3 - Agentes Pedagógicos 
 

Os EPAs ou Embodied Pedagogical Agents estão se tornando cada vez mais comuns em 

aplicações computacionais. Na indústria do entretenimento são amplamente utilizados em jogos, em 

aplicações educacionais como parceiros dos estudantes (JAQUES,LEHMANN, JAQUES 2008), e 

em aplicativos de modo geral. O estudo das relações afetivas entre usuários e EPAs podem auxiliar 

na definição de características desejáveis para construção de software que promova uma experiência 

de uso mais efetiva, realista e engajada.  

No entanto, para esclarecer os tipos de agente utilizados em ambientes de ensino utilizam-se 

as nomenclaturas baseados em Jaques, Lehmann e Jaques (2008), mostrada a seguir a fim de 

padronizar suas utilizações ao longo do texto. Agentes pedagógicos são agentes que utilizam 
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alguma técnica de inteligência artificial e que possuem objetivos pedagógicos. Pode-se citar como 

exemplos de agentes: 

 Affective agents (agentes afetivos) têm como foco o reconhecimento,  avaliação, dar 

respostas e gerar informações relacionadas à emoção. Exemplos dos agentes afetivos são 

sistemas que coletam dados sobre frequências cardíacas, movimento dos olhos, 

características de vozes, etc... Esses dados são avaliados com base em um modelo emocional 

humano para então uma resposta apropriada ser dada pelo sistema. Adicionando um corpo 

virtual a esse agente temos um “embodied affective agent” ou um agente afetivo incorporado 

capaz de expressar uma simulação de emoções humanas como um sorriso ou alguma outra 

expressão facial. 

 Relational Agents (agentes de relação): São agentes que têm por objetivo manter uma 

relação longa sócio-emocional com o usuário. Essas interações geram diversos tipos de 

informações que podem ser salvas. Essas informações salvas criam um registro histórico que 

podem ser usados em conjunto com modelos computacionais de interação para criar algum 

tipo de ação;  

 Embodied pedagogical agents (agentes pedagógicos incorporados) (EPA): Agentes 

pedagógicos visualmente representados, gerados por computador, com objetivos 

pedagógicos, como instrutores virtuais, mentores e tutores, podendo ser encontrados em 

diferentes ambientes virtuais. 

Os EPAs têm um importante papel dentro de um ambiente virtual. Esses papéis podem ser 

diferentes e podem atuar em diferentes níveis de experiência para o usuário. Os agentes podem 

medir algum tipo de informação sobre a utilização do sistema, podem observar e arquivar respostas 

do sistema em relação ao usuário, ou podem dar algum tipo de feedback para o usuário com o 

intuito de avisar ou direcionar ações dentro do sistema (HO, DAUTENHAHN, et. Al. 2009). 

Agentes são programas escritos em linguagem de programação que têm determinadas tarefas 

específicas dentro do ambiente, e se bem projetado pode ser de significativa ajuda para o processo 

de construção de conhecimento (BLAIR, SCHWARTZ, Et. Al., 2007). 

Em ambientes virtuais bidimensionais ou tridimensionais que possuam avatares e agentes 

incorporados observa-se que o papel principal destes consiste na comunicação com os usuários, 

normalmente informando-os sobre algo, sejam eventos, locais, ou outras informações quaisquer que 
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sejam de interesse dos grupos dentro do sistema. De acordo com Sloman (1999 apud Picard, 1995) 

a comunicação se dá por meio da fala e da linguagem corporal que expressam elementos 

importantes da comunicação.  

A linguagem corporal é um meio de comunicação por meio das expressões do corpo. Essa 

comunicação por meio das expressões do corpo objetiva declarar emoções positivas e negativas que 

os seres humanos sentem. No entanto, esse é um mecanismo bastante complexo e até hoje é 

estudado, em função da quantidade de particularidades que a linguagem por meio de expressões 

faciais e corporais abriga (SILVA,BRASIL,GUIMARÃES et. Al., 2000).   

O ponto de partida usado é o framework EM proposto por Sloman (2007, apud Reilly, 1996) 

que determina quais emoções são positivas e quais são negativas. Essa listagem serve como base 

para a procura de imagens de referência que podem servir como modelo visual para a criação de 

personagens virtuais. À medida que os agentes se expressam no mundo virtual é preciso que fique 

claro para as pessoas que estão interagindo quais os sentimentos e emoções os agentes estão 

sentindo ou mesmo tentando demonstrar. E cada emoção possui uma correspondência física que 

incluem as expressões faciais e corporais que devem ser transpostas para o sistema.  Abaixo se 

observam as emoções do framework EM proposto por Sloman (2007, apud Reilly, 1996). 

Emoções positivas: 

 Alegria; esperança; felicidade; prazer; amor; satisfação; alívio; orgulho; 

admiração; gratidão; agradecimento; 

Emoções Negativas: 

 Aflição; receio; medo; pena; ressentimento; desapontamento; vergonha; 

reprovação; remorso; irritação; ódio; frustração; susto. 

Um agente com a capacidade de reproduzir melhor os sentimentos humanos cria laços 

comunicacionais mais facilmente e, consequentemente, laços afetivos. As pessoas percebem o 

agente de maneira diferenciada quando este demonstra sentimentos, mesmo que de maneira 

simulada e confia mais nele.  

Segundo Bertch (2001 apud Frasson, 1997) a seleção de uma estratégia pedagógica depende 

de diversos fatores entre eles o nível de conhecimento do aluno, o tipo de conhecimento do domínio 
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e a motivação e interesse do aluno. Portanto a criação de um agente computacional emotivo que age 

positivamente na motivação e interesse do aluno tem importante papel quando se considera e se 

propõe gerar interesse do aluno no ambiente virtual.  

Com relação aos agentes virtuais vale ressaltar a seguinte citação “Além disso, o uso de 

emoções torna possível transmitir mais entusiasmo ao assunto a ser aprendido e então à 

aprendizagem. Eles tornam a aprendizagem mais divertida e motivam os alunos” Jaques (2008 apud 

Lester, 1999 p. 2). Uma afirmação desse tipo é um grande motivador para o desenvolvimento de 

estudos no desenvolvimento de agentes mais eficazes e que atuem de maneira mais efetiva dentro 

de um sistema, pois aumentando o entusiasmo dos alunos dentro de um sistema de ensino e 

aprendizagem pode-se obter resultados melhores. 

Segundo Jacques e Vicari (2003 p. 3) com relação aos agentes pedagógicos animados “Eles 

são a grande promessa para a ampliação da comunicação num tutorial, incrementando habilidades 

no ambiente de ensino, prendendo a atenção e motivando o aluno...”. 

Segundo Haake (2009) existem diferenças entre as maneiras como os agentes computacionais 

interagem e se expressam. Algumas dessas maneiras estão relacionadas aos tópicos: 

1. Complexidade: 

 Quão complexo e flexível é o algoritmo de controle ou que gera o comportamento? 

2. Geração em tempo real: 

 O sistema usa materiais pré-renderizados e de que maneira? 

3. Semelhança humana: 

 Quão semelhante é o agente em relação a um humano em termos de aparência, 

movimentos, gestos e comportamento? 

4. Input: 

 Que tipo de entrada de dados é utilizado? Pelo teclado, é falado, sinais visuais ou 

expressões? Informações Psicológicas? Quão complexos e flexíveis são os 

algoritmos que reconhecem essas entradas? 

5. Outputs: 

 Que tipo de saída de dados é utilizada? Texto na tela, voz e som, expressões 

faciais, linguagem corporal, etc...? Quão complexo e rico é esse output? 

6. Interação 
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 Quão rica e avançada é essa interação (comunicação) entre agente e a pessoa? 

Essas características mostram os aspectos mais relevantes a serem considerados em termos de 

critérios técnicos, além de serem medidores consistentes para avaliação dos agentes que atuam em 

ambientes virtuais. Embora esses critérios não deem posicionamento qualitativo, a criação de um 

checklist é muito útil para verificação e validação dos itens acima e seus aspectos correlacionados, 

por exemplo, no item semelhança humana pode-se observar um critério bastante subjetivo, no 

entanto enquanto item a ser verificado ele acredita-se ser válido. 

O item complexidade diz respeito a como esse agente é programado e quais os tipos de 

respostas ele pode dar ao sistema nas mais variadas situações e se ele possui alguma técnica de 

inteligência artificial para reconhecer situações e atuar sobre ela, ou mesmo dar determinados tipos 

de respostas ao sistema que mude alguma situação em função do contexto. Esse item foi abordado 

na criação das regras para estabelecer o comportamento dos EPAs, e com base nesse item foi 

verificada a necessidade de tornar o algoritmo flexível para receber os dados sobre como o EPA 

reage nas diversas situações. 

Geração em tempo real diz respeito a como o ambiente e os agentes se comportam como um 

todo. Se as ações têm um reflexo visual imediato ou o sistema precisa de algum tempo para dar 

algum feedback. Isso inclui desde a renderização (apresentação) em tempo real dos objetos e dos 

agentes como efeitos especiais de física como gravidade, luz, som, etc... Como esses elementos se 

comportam em relação às interações e quais os resultados imediatos dessas interações. Nesse 

sentido no simulador foram usadas diversas texturas pré-renderizadas, animações que são ativadas 

no sistema mas que foram produzidas previamente. 

Semelhança humana diz respeito à qualidade técnica dos agentes e se eles são construídos 

usando as referências corretas de seres humanos. Neste item estão inclusos subitens como aparência 

que envolve o agente no que tange a parte visual e pode-se usar como critério de comparação fotos 

e imagens de pessoas.  

Observa-se que cada vez mais os ambientes estão evoluindo com o objetivo de tornar possível 

uma qualidade cada vez maior representando cada vez melhor as pessoas e suas fisionomias. 

Movimentos e gestos podem-se comparar com vídeos, para observações de como os personagens 

usam a linguagem corporal para representar os sentimentos e as emoções. No simulador 

desenvolvido todos os itens criados foram usados como referências de objetos que existem no 
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mundo real, bem como fotos e vídeos de bebês e pessoas para que todo o ambiente tivesse 

semelhança com o mundo real.  

Input e Output diz respeito às entradas e saídas do sistema pela interface, e envolve como são 

dadas essas entradas e saídas. Sejam por meio de periféricos cujo objetivo é uma entrada de dados 

no sistema por meio do contato físico ou então pelo reconhecimento de ações. Como contato físico 

pode-se citar teclados, mouse, controles para movimentação, entre tantos outros dispositivos 

disponíveis no mercado, e pelo reconhecimento de ações cita-se aqui os microfones que 

reconhecem as vozes e por meio do software adequado é passado para o ambiente virtual, 

reconhecimento facial ou mesmo reconhecimento de movimentos. Quanto mais diversos esses 

sistemas de reconhecimentos, mais rica pode ser a experiência para o usuário e também mais 

condutiva além de talvez, ser mais interessante e motivadora.   

Interação diz respeito à qualidade das interações entre agentes e a pessoa no ambiente virtual. 

As interações podem ser de diversas naturezas, por exemplo, a pessoa interagindo com um 

personagem no ambiente (EPA) ou com os diversos objetos. Esses objetos podem ter objetivos 

pedagógicos como um instrumental musical ou um quadro branco que pode ser escrito.  

As interações entre personagens devem ser pautadas por algum tipo de método, deve-se criar 

meios para a medição da qualidade dessa interação a fim de se criar condições para que os objetivos 

pedagógicos, de aprendizagem e de interação sejam alcançados. No simulador essa interação se dá 

por meio dos bebês demonstrando por meio de animações e sons o que estão sentindo, e as 

professoras quando executam uma ação por meio de um avatar também expressam o que estão 

sentindo ou fazendo por meio de uma animação e sons relacionados ao tipo de ação. 

Esses critérios objetivam uma interação melhor entre o usuário e o sistema facilitando o 

entendimento por parte do usuário das respostas dadas pelo sistema tornando a experiência de 

interação dentro do sistema mais fluída e mais interessante.  

Segundo Garcia, Camargo e Tissiani (2001) o exercício de uma experiência mais fluída 

dentro de um jogo tridimensional são necessários vários elementos como: 

 simplicidade (a usabilidade não deve ser prejudicada); 

 suporte (manter o usuário no controle das ações); 

 familiaridade (concepção baseada no conhecimento prévio dos usuários); 
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 clareza (construção dos elementos de modo visível e intuitivo); 

 premeditação (prever e atuar de acordo com as expectativas do usuário);  

 satisfação (passar um sentimento confortável perante a utilização da interface); 

 disponibilidade (tornar disponível tudo que for necessário ao usuário para usar o jogo 

de maneira adequada) e  

 afinidade (transformar os objetos em figuras visuais sempre que possíveis, que 

referenciem aqueles da realidade). 

Quando o usuário percebe como o jogo funciona e o que ele pode oferecer, a experiência se 

torna cativante e o usuário torna-se mais interessado. Para tanto, o simulador possui na fase inicial 

um tutorial que ajuda o usuário a entender a interface bem como suas limitações, além de também 

ajudar o usuário a lidar com a movimentação do personagem 

Segundo Gulz (2005) apud Haake, (2009) existem seis tipos de benefícios que podem ser 

observados com relação ao uso de agente pedagógicos incorporados em ambientes virtuais: 

1. Aumenta a motivação: Um agente incorporado pode incitar um aluno a ficar dentro 

de um ambiente e se envolver e motivar com esse ambiente. O fator principal dessa motivação diz 

respeito a experiência de entretenimento, engajamento e, consequentemente, a geração de um 

sentimento em relação a tudo que está acontecendo. Outro fator é o persona effect onde as pessoas 

experimentam a possibilidade de se expressar por meio do seu avatar no ambiente como é feito na 

vida real.; 

2. Incremento da sensação de facilidade e conforto: A adição de personagens sociais 

dentro de um ambiente tem um efeito positivo e relaxante nos estudantes, fazendo com que a pessoa 

se sinta mais confortável com as tarefas de aprendizado e com o ambiente de aprendizado; 

3. Estímulo do comportamento de aprendizado: O ambiente e o agente ajudam os 

estudantes a prestarem atenção ao conteúdo ou então guiam os estudantes para o foco de atenção; 

4. Recurso de compartilhamento de informação e de comunicação: Considerando que 

as pessoas têm um ajuste fino no que diz respeito à interação social com outras pessoas, um agente 

incorporado que tem a capacidade de se comunicar como um humano pode garantir um fluxo de 

informações em uma interação de maneira suave rica e eficiente. O aspecto central dessa 

abordagem é a importância das expressões faciais e expressão corporal para reforçar, esclarecer e 

consolidar um diálogo falado e para prover um feedback de qualidade; 
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5. Ganhos em termos de memória, resolução e problemas e entendimento: Efeitos 

positivos em termos de melhoramentos da memória, transferência de conhecimento, resolução de 

problemas e entendimento devido ao reforço do agente; 

6. Preenchimento das necessidades de aprofundamento pessoal nas relações de 

aprendizado: Em virtude das diferentes fases de aprendizado um agente pode promover 

experiências que aprofundem uma situação benéficas para o processo de aquisição de 

conhecimento. Na forma de agente de relação é possível estabelecer e também manter em um longo 

tempo uma relação de qualidade entre estudantes e o sistema de aprendizado social;   

Observa-se a importância do uso dos avatares e dos agentes dentro de um ambiente virtual, 

pois estes mantém o fluxo de informações e facilitam a interação entre os usuários, seja auxiliando 

os usuários em suas tarefas específicas ou apenas acompanhando os usuários em suas aquisições de 

experiências dentro do ambiente.  

 

2.3.1 – EPA (Embodied Pedagogical Agent) 

 

Segundo Choi (2009) quando um EPA é visto em uma interface de um sistema ele pode 

passar maior ou menor credibilidade, e essa credibilidade já consiste em uma relação afetiva, no 

entanto essa relação afetiva não é uma relação que pode ser medida simplesmente em termos de 

“sim ou não” ou então “existe ou não existe”, a percepção da afetividade é muita mais qualitativa do 

que quantitativa.  

Por esse motivo é importante que se crie parâmetros para a medição de credibilidade e quais 

são as principais características humanas que dão maior ou menor credibilidade. A listagem dessas 

características dá a possibilidade de criar EPAs que podem aumentar a percepção de imersão.  

A imersão que cita-se  aqui, refere-se à capacidade da pessoa de se desligar da percepção do 

mundo real e aumentar o foco da sua consciência para o mundo virtual (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990), para que haja melhor engajamento dessas pessoas nas tarefas que serão propostas dentro do 

ambiente. 

O ambiente virtual, enquanto um simulador de realidade pode possuir as características 

necessárias para sozinho dar a sensação de realidade para o usuário, no entanto, quando tem um 

personagem, uma pessoa virtual no ambiente essa credibilidade é sentida pela percepção do EPA 
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como uma pessoa dotada de sentimentos, como um manequim que possui características humanas e 

se comporta como um humano.  

Segundo Jaques, Lehmann, Jaques (2008) quando os EPAs são capazes de exibir emoções, 

eles podem motivar e engajar o estudante no seu aprendizado e tornar o aprendizado mais divertido 

em um ambiente virtual. Os estudos indicam que as pessoas acreditam mais nesses personagens 

virtuais animados à medida que eles podem representar melhor os sentimentos como se fossem 

humanos. Essas expressões corporais e faciais tornam o EPA mais “real” e, portanto credita aos 

EPAS algum tipo de confiança. 

Segundo Bertch (2001) a interface é uma das tarefas mais complexas na confecção de um 

sistema, pois ela deve estimular a aprendizagem, motivando o aluno ou usuário a continuar 

interagindo com o sistema. Um ambiente virtual de aprendizagem, principalmente ambientes 

virtuais que objetivam a aprendizagem por meio da simulação servem também para oferecerem 

segurança aos usuários, evitando perigos inerentes à prática da atividade seja ela qual for.  

Um simulador de avião ou um simulador de guerra permite que sejam observadas algumas 

variáveis desse ambiente hostil, porém sem oferecer riscos à saúde ou à vida do usuário. 

Logicamente este exemplo é contundente.  

Ou seja, uma simulação bem executada pode realmente treinar uma pessoa ou deixá-la a par 

de algum tipo de informação relacionada à tarefa e ainda tem a vantagem de normalmente ter menos 

custo e ser mais segura que a situação real.  

E, além disso, segundo Bocas, Jacques e Vicari (2003) os avatares e agentes pedagógicos 

incorporados tornam a experiência de ensinar e aprender mais agradável, seja pelo fato das 

simulações ainda serem novidades, ou pelo fato de mundos virtuais permitirem ações que 

normalmente não são permitidas pelo mundo real, seja por questões físicas (os limites físicos 

impedem que a ação seja executada) ou por questões éticas e morais (a ações podem ter uma 

reações terríveis). Um simulador pode dar espaço para testes dos mais variados tipos e a testagem é 

um procedimento muito importante em um simulador. 
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2.3.2 - Avatares  

 

Os avatares são personagens que representam uma pessoa real, que usando  um ambiente cuja 

representação permite a interação com outros usuários que também estão no mesmo ambiente. 

Esses avatares podem assumir diversas características de personalização e estilização.  

O trabalho de Choi (2009) aborda o caráter de credibilidade dos avatares dentro do mundo 

virtual em função do seu grau de detalhamento.  As pessoas em um mundo virtual podem usar 

avatares para representá-las apresentando sua identidade online por meio de seus personagens 

virtuais, e interagindo das mais variadas formas com outras pessoas e com os agentes. 

Segundo Sanchez (2007) que relata uma pesquisa educacional usando o ambiente SecondLife, 

parte da experiência dos ambientes virtuais é a criação o avatar do usuário. “Cada estudante no 

curso criou seu avatar e modificou-o de acordo com suas próprias especificações” essa afirmação 

mostra a criação de uma relação dos usuários com o sistema e uma relação positiva e criativa.  

Elas podem personalizar seu avatar e assim criar seu alter-ego de acordo com suas 

necessidades e observa-se também a importância da característica flexível do sistema que permite 

ao usuário tanto criar um avatar a sua imagem semelhança ou criar um avatar que tenha 

características completamente diferentes, dando ao usuário a possibilidade de fantasiar sobre as 

necessidades do alter-ego.  

 

2.3.3 – Simulação Educacional 

 

Segundo Chen, Mendez, Liarokapis, et. Al. (2008 apud Dobson, 2001) a simulação por 

computador tem sido largamente utilizado em situações relacionadas a emergências. O uso das 

tecnologias aplicadas a simulações tem como intuito a possibilidade de facilitar as atividades de 

aprendizado dos trainees, ou pessoas que estão em fase de treinamento, porém deve se observar que 

há limitações na utilização destes simuladores em  serviços de emergência ou que ofereçam algum 

risco real em situações no mundo real.  
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De acordo com Sanchez (2007) nem todos os ambientes virtuais de interação incluem tarefas 

e objetivos específicos e não necessariamente precisam ter elementos competitivos. O mundo 

virtual social simplesmente provê um espaço onde os participantes constroem relações e 

oportunidades que eles desejam. Interação social, conversar sobre negócios e procurar por suporte 

são razões para usar um mundo social virtual. 

O ambiente virtual passa a ser então um ambiente não só para interação social mas também 

um ambiente com o objetivo de treinar usuários para a execução de alguma tarefa.  

Ressalta-se aqui que segundo Haake (2009) o usuário é a pessoa que exibe uma diversidade 

individual com relação ao comportamento cognitivo e emocional frente as diversas situações. E, 

consequentemente, como um ser pensante exibe também (em casos normais) surpreendente 

flexibilidade de comunicação. Por isso é importante dentro do processo de treinamento um 

ambiente que possa ser flexível e que seja estimulante para as diversas pessoas.  

É possível permitir técnicas de projeto centradas na pessoa dentro do ambiente virtual e é 

desejável que os mundos virtuais suportem processos de análise e avaliação em colaboração com os 

professores das capacitações. Os autores afirmam ainda que um ambiente projetado para o 

aprendizado tem os seguintes componentes:  

 Aprendiz: O mundo virtual atende os objetivos do aprendiz que quer jogar ou 

interagir de maneira séria mas pode ser facilmente manipulado para a simples 

experimentação e exploração de competências específicas; 

 Contexto: O mundo virtual pode ser utilizado contextualmente relacionado ao 

aprendizado específico e favorece o acesso aos mais diversos recurso de aprendizado. 

 Representações: O mundo virtual permite uma representação verdadeira de 

atividades, agentes (atores) e objetos. Além de permitir diferentes níveis de imersão 

dependendo das tarefas do suporte a interatividade entre aprendizes e objetos. 

 Pedagogia: Um mundo virtual deve suportar o aprendizado segundo 

diferentes correntes pedagógicas. 

Segundo  os mesmos autores na Escola Médica de Stanford foram observadas evidências que 

mostram que os treinos em ambientes virtuais aumentam a confiança dos aprendizes. Em um 

ambiente seguro e simulado os alunos trabalham com mais confiança por saberem que podem errar 

e percebe-se que essa etapa é fundamental dentro do treinamento dos alunos. 
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Por conta desses fatos, o mundo virtual pode ser considerado uma parte importante do 

treinamento das pessoas para situações especiais.   

Considerando os aspectos abordados sobre computação afetiva, percebe-se a importância da 

necessidade da implantação de características que representem a afetividade dentro do ambiente 

tridimensional usado para criação do simulador, bem como também o projeto dos agentes 

pedagógicos incorporados, que devem possuir características específicas para que tenham papel 

atingido dentro do simulador. 

Também observa-se que o uso da simulação no processo educacional pode ajudar 

efetivamente na tarefa de ensino e aprendizagem e a escolha certa da engine pode trazer grandes 

benefícios para o trabalho, facilitando o processo de implementação dos itens citados como, 

agentes, afetividade, e avatares. 

3 – Análise de Ambientes Tridimensionais 
 

Nos últimos anos vem sendo feito o uso de ambientes virtuais tridimensionais por diversos 

motivos, seja educacional ou para lazer. E esses ambientes com o passar do tempo, e em função da 

evolução da tecnologia, cada vez mais permitem um detalhamento visual alto e consequentemente 

conseguem representar mais fielmente ambiente reais (DALGARNO, HEDBERG, HARPER, 

2002), como o  exemplo mostrado na figura 1 na tela do jogo Skyrim, com a representação bastante 

detalhada da realidade. 

Esse tipo de tecnologia é relativamente novo, porém muito já é feito e pode-se observar 

diversos resultados de extrema qualidade com essas ferramentas, como pode ser observado em 

jogos e produtos de entretenimento digital. 

 Acredita-se que o uso das características da comunicação humana como a afetividade podem 

e devem ser incorporadas nesses ambientes virtuais de treinamento a fim de melhorar a percepção 

das pessoas que estão usando o ambiente virtual afim de tornar a experiência mais positiva e mais 

interessante. 
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Figura 1: Tela do jogo Skyrim mostrando alto grau de detalhamento visual 

em um mundo virtual 

Fonte: The Elder Scrolls V: Skyrim. 

 

As ferramentas comparadas nesta pesquisa foram encontradas na da Internet utilizando 

mecanismos de busca e também de indicacões feitas por usuários participantes de fóruns sobre 

temas relacionados. Os critérios para escolha das ferramentas para esta análise comparativa foram 

definidos em função das necessidades da construção da creche virtual. Mais especificamente, foram 

selecionadas apenas as ferramentas que: 

a) Possuem suporte à importacão de objetos do Sketch Up; 

b) Possuem suporte à conversa por voz; 

c) Possuem suporte à multi-usuários;  

d) Capacidade máxima de jogadores; 

e) Continuidade do jogo (possibilidade de armazenar a situação atual do jogo ou não); 

f) Possibilitam controlar a passagem do tempo na simulação;  

g) Plataforma (Windows, Linux, WWW...); 

h) Linguagem para desenvolvimento de conteúdo;  

i) Tipo de Liçenca;  

j) Linguagem em que o software foi desenvolvido;  
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k) Idioma em que o jogo está disponível;  

l) Meio de suporte fornecido pelos desenvolvedores;  

m) Tempo médio testado de reinicialização após falha no software. 

O método de comparação consistiu na leitura da documentação das ferramentas, instalação da 

ferramenta, configuração da ferramenta, importação do ambiente da creche que foi modelado no 

sketch up, criação de avatares e testes de utilização. 

A escolha da engine utilizada para desenvolvimento do jogo foi feito por meio de testes e 

avaliações cujos resultados constam na tabela 1. Esses testes foram necessários para identificar os 

pontos positivos e negativos de cada engine. As engines testadas estão listadas a seguir: 

 SecondLife 
 OpenSim 
 RealXtend 
 Unity3D 
 Open Wonderland 

 

Os aspectos mais importantes da engine estão representados na tabela 1: 

Tabela 1: Tabela comparativa dos ambientes virtuais testados 

Item SecondLife OpenSimulator RealXtend Open Wonderland Unity3d 

a) Sim. Porém apenas 

na versão lançada 

em 2011 ao final 

desta pesquisa) 

Não. Sim, através de 

plug-ins para o 

SKETCH UP 

Sim, com 

possibilidade de 

falhas de colisão 

e/ou texturas. 

Sim. 

b) Sim. Não. Está em 

desenvolvimento. 

Sim. Através de 

extensões. 

Sim. Sim. Apenas na 

versão PRO. 

c) Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Utilizando o 

Smart Fox Server.  

d) Determinada pelo 

servidor. 

Aproximadamente 

40 jogadores 

Aproximadamente 

40 jogadores 

Máximo de 120 

pessoas. 

Até 25 pessoas. 

e) Não. Não. Não. Não. Sim. 

f) Sim. Apenas no Sim. Sim. Sim. Sim. 
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lado do cliente. 

g) Windows, Linux. Windows, Linux. Windows. Windows, Linux, 

WWW. 

Windows, MAC, 

www. 

h) LSL. LSL, C#. LSL. C#. Java C++, c#, javascript, 

java. 

i) BSD License BSD License License under the 

GNU GPL. 

GPlv2 with 

classpath exception 

proprietary 

j) C# C#, c++ e java C#, c++, java. Java C++ 

k) Inglês, português Inglês, português Inglês Inglês O cliente é em 

inglês, mas o jogo 

será na língua que 

os desenvolvedores 

desenvolverem. 

l) Blog, fórum de 

discussão e 

tutoriais por texto e 

vídeo. 

Blog, fórum de 

discussão e 

tutoriais por texto e 

vídeo. 

Blog, fórum de 

discussão e 

tutoriais por texto e 

vídeo. 

Blog, fórum de 

discussão e 

tutoriais por texto e 

vídeo. 

Blog, fórum de 

discussão e 

tutoriais por texto e 

vídeo. 

m) Determinada pelo 

servidor. 

De 30 segundos até 

5 minutos 

De 2 minutos até 

20 minutos. 

De 2 minutos até 

meia hora. 

De 15 segundos até 

1 minuto. 

Fonte: arquivo do autor 

 

Os critérios da tabela 1 foram estabelecidos com o objetivo de tornar mais fácil a escolha do 

ambiente considerando questões técnicas. No entanto, todos os ambientes foram testados in loco 

para atestar suas qualidades ou defeitos na execução do projeto.  

Impressões gerais sobre as engines: 

 A engine comercial chamada Unity3D é uma engine que está em constante 

desenvolvimento e já é usada por diversas empresas e universidades para projetos de 

diversas naturezas como por exemplo jogos educacionais, jogos para celular, e jogos 

multiplataformas. O software é multiplataforma, ou seja o software é compatível com os 

sistemas operacionais mais utilizados pela equipe de trabalho (Windows e MacOs). Além 

desta característica o Unity3D tem um amplo suporte a diversos arquivos, o que resulta 
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em ganho de tempo no processo de desenvolvimento de conteúdo pois diminui a 

incompatibilidade entre softwares. Outra característica importante é a possibilidade do 

simulador criar um arquivo executável em diversas plataformas, tanto em computador do 

tipo desktops quanto plataformas móveis como celular e tablet com o IOS2 ou o sistema 

Android3. A empresa disponibiliza uma versão de uso gratuito porém com algumas 

limitações de funções mais avançadas como iluminação global, sistema avançado 

multiplayer, e suporte limitado para dispositivos móveis.  

 O sistema OpenSim é um sistema freeware de código aberto que serve como um servidor 

para o clientes do sistema SecondLife. O servidor OpenSim em conjunto com o 

SecondLife permitem uma experiência completa em conteúdo de realidade virtual. O 

principal ponto negativo do sistema é sua configuração que ainda apresenta algumas 

incompatibilidades com o sistema operacional. Muito usado atualmente, possui uma base 

de diversos usuários ao redor do mundo.  

 realXtend é um software baseado no OpenSim, com um foco diferenciado. O principal 

aspecto do realXtend é a possibilidade de exibir conteúdo de alta resolução. Também é 

uma ferramenta freeware, tanto servidor quanto o cliente. O realXtend aceita apenas dois 

tipo de linguagem, o que torna o desenvolvimento para a ferramenta um pouco limitado. 

A configuração do software é um pouco mais simples que o OpenSim. A ferramenta 

também é freeware, no entanto, o desenvolvimento da ferramenta não é tão rápido 

quando das outras ferramentas pesquisadas.  

 SecondLife serviu como modelo para algumas implementações feitas na parte de 

simulação da creche.  É um software com uma base sólida de conhecimentos já há muito 

em desenvolvimento. O software também é dividido em cliente e servidor, no entanto o 

software usa um sistema de cobrança diferenciado. A empresa disponibiliza o servidor e 

o usuário paga pela criação de conteúdo no servidor e para usar todo o suporte que a 

empresa dá para que toda a experiência ocorra da melhor forma possível. O fato da 

ferramenta ser paga foi um grande ponto negativo na escolha. Outro aspecto importante 

na decisão pouco favorável para o SecondLife foi o fato de tanto formato de arquivo 

quanto linguagem de programação serem de formato proprietário. Esta caraterística acaba 

                                                
2 Sistema operacional proprietário da empresa de tecnologia Apple 
3 Sistema operacional proprietário da empresa de tecnologia Google 
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gerando dificuldade em equipes que não estão preparadas para trabalhar especificamente 

com este software.  

 

Depois de uma análise com base nos critérios demonstrados escolheu-se como ferramenta de 

desenvolvimento o software Unity3D. A ferramenta se mostrou versátil o bastante para a equipe de 

programação e para a inserção de conteúdo. 

Os softwares comparados forneceram uma amostra relevante das ferramentas para construcão 

da creche virtual. Outro impedimento para a escolha das outras ferramentas foi o método utilizado 

para desenvolver novos conteúdos, principalmente comportamento para a interacão com os objetos.  

Observa-se que é importante frisar o fato que o SecondLife é uma ferramenta de uso gratuito 

para os usuários, mas, porém como ferramenta gratuita algumas funcionalidades são limitadas, e 

para se obter a total funcionalidade da ferramenta é necessário pagar taxas.  

Com relação a Unity3D ressalta-se a características  do uso gratuito do software  sendo que 

uma das funcionalidades mais interessantes desse software é a criação de scripts associados a 

agentes o que torna possível a criação de ações para esses personagens que irão interagir com 

pessoas de verdade. Essa tecnologia facilita a criação de EPAs, sendo que é possível inserir os 

conteúdos tridimensionais criados e associa-los a determinados comportamentos. 

Acredita-se que agentes computacionais possam fazer a diferença nas relações entre alunos e 

ambientes virtuais. “O ambiente precisa saber quando o aluno está  frustrado a  fim de encorajá-lo a 

continuar estudando e a realizar as suas atividades.” (JAQUES, LEHMANN, JAQUES, 2008 p. 2 ).  

O objetivo do ambiente então é encorajar o usuário a ter uma experiência positiva e os agentes 

pedagógicos em conjunto podem propiciar essa experiência positiva e gerar resultados no intuito de 

melhorar a transmissão de informações e consequentemente melhorar o processo de interação 

homem-computador ou IHC.  “O aluno que interage com o agente pedagógico animado pode ter 

uma percepção mais positiva da experiência global da aprendizagem e pode optar por passar mais 

tempo no ambiente de ensino.” Bocca (2003 p. 4). 

Desta forma conforme o analisado, a ferramenta escolhida foi o software Unity3D que tem 

vasta opções que estão relacionadas com as demandas do trabalho, como inserção de scripts 

associados a agentes pedagógicos incorporados, bem como facilidade de inserção de conteúdo 
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como os objetos tridimensionais, sons, e demais conteúdos necessários para criação da experiência 

completa, além de possibilitar que a programação seja escrita um linguagens já usadas em outros 

meios como javascript e C.  
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4 – Trabalhos Correlatos  
 

Neste capítulo se discute os trabalhos correlatos à dissertação que se apresenta. Os  trabalhos 

foram identificados por um protocolo de busca cujo objetivo é encontrar trabalhos divulgados nas 

áreas de computação afetiva, simuladores, trabalhos sobre creches e capacitações em creche além 

de temas relacionados a fim de realizar uma revisão sistemática. 

Para busca inicial de informações foi utilizado um protocolo de revisão sistemática que 

consiste na busca em mecanismo de procura reconhecidos com conteúdo científico relevante. 

Dentro desse protocolo de busca foram determinados alguns parâmetros que podem ser 

reproduzidos e assim serem executados por qualquer pesquisador. 

 

4.1 – Resultados de revisão sistemática 
 

O objetivo da busca foi definido como listar as informações mais atuais sobre a relação entre 

NPCs e os softwares de educação infantil. A população do protocolo foi definida como ambientes 

virtuais com fins de socialização, educação e treinamento, pois esse tipo de experimentação pode 

trazer informações mais concretas sobre a construção e modelos de construção de NPC4. 

As perguntas de pesquisas formuladas dizem respeito ao sucesso que um ambiente 

tridimensional pode apresentar quando aplicado para objetivos distintos como treinamento, 

educação, e se é possível de alguma forma ele efetivamente contribuir para o aumento de 

conhecimento do usuário e se esse ambiente é mais estimulante que ambientes tradicionais para o 

ensino. As perguntas de pesquisa também objetivam explorar como se dão as relações entre 

avatares (controlados pelos usuários) e NPC, como acontecem essas interações e até que ponto 

essas interações são positivas ou negativas dentro do ambiente. E caso positivas quais são os 

parâmetros que podem ajudar essa experiência a ser positiva. Então as perguntas de pesquisas 

formuladas são: 

                                                
4 Non Player Character 
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 Como se dá a relação entre avatares e agentes pedagógicos incorporados? 

 Qual a efetividade de uma simulação virtual tridimensional em um ambiente para fins 

pedagógico? 

No aspecto de comparação do protocolo pretende-se comparar os resultados obtidos da 

busca com pesquisas paralelas sobre treinamento em ambientes virtuais específicos que não 

necessariamente sejam usados para educação infantil. O objetivo dessa relação é verificar quais as 

diferenças entre o uso de ambiente infantis e ambientes projetados para treinamento de adultos.  

Os termos de buscas usados foram definidos pela utilização das palavras chaves 

relacionadas a NPC  e software educacional sendo que a procura foi feita usando os termos na 

língua portuguesa e inglesa. A língua inglesa foi escolhida para busca dos termos pois segundo 

UNESCO, (2010) os Estados Unidos da América tiveram a maior produção científica mundial entre 

2002 e 2007, o que aumenta a possibilidade de encontro do material científico recente e relevante 

para a pesquisa. O termo de busca “embodied agent” foi usado pois ao longo das pesquisas foi 

percebido que este termo também designa “NPC” na língua inglesa quando referente a educação por 

intermédio de softwares e agentes.  

Termos utilizados na busca: 

 “Non player character” “educational software”; 

 "Non player character" "software educacional"; 

 "Non player character" "simulation" "educational" "children"; 

 “embodied agent” “educational software”. 

 

A fonte de busca primária para consulta foi o site de procura de documentos científicos Google 

Scholar, que indexa muitas outras fontes de pesquisas como as principais publicações e 

universidades do mundo.   

 Os critérios de exclusão e inclusão de resultados estipulados foram: 

 As datas de publicação dos artigos devem ser posterior a 2005 devido a inovação do tema; 

 Os termos de busca deverão estar contidos no título, abstract ou subtítulos do texto; 

 Os trabalhos devem apresentar metodologia clara de pesquisa; 

 Trabalhos devem conter no mínimo 3 citações em outros trabalhos; 

 Os trabalhos devem conter no mínimo 15 referências bibliográficas. 
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Acredita-se que com os critérios de filtragem definidos e com as fontes escolhidas para pesquisa 

pode-se chegar a resultados de buscas significativos, dado a extensão das buscas realizadas 

principalmente pelo mecanismo do site Google Scholar, que é bastante abrangente, além de indexar 

diversos sites de pesquisa científica e as principais revistas científicas da área como IEEE, Portal 

ACM, SPRINGER entre outros. 

 

A avaliação da qualidade dos dados foi feito com base nos seguintes critérios:  

 

 Observação das referências bibliográficas e dos respectivos autores citados; 

 Identificação da quantidade de citações nas referências bibliográficas. 

 

Acredita-se que esse critérios de avaliação de qualidade podem efetivamente filtrar os 

resultados, sendo que as referências bibliográficas permitem identificar a relevância das pesquisas 

dos autores.  

 

A estratégia que foi utilizada para a extração de dados foi a leitura dos documentos para 

verificar se estavam de acordo com os critérios de filtragem e se tinham correlação com a pesquisa 

desenvolvida.  

A tabela 2 simplifica a visualização dos parâmetros usados para o protocolo de revisão 

sistemática. 

 

Tabela 2: Parâmetros do Protocolo de Revisão Sistemática.  

Objetivo da 

Busca 

Listar as informações mais atuais sobre a relação entre NPCs e 

software de educação infantil.  

População Ambientes virtuais com fins de socialização, educação e 

treinamento. 

Intervenção / 

Perguntas de 

pesquisa 

 Como se dá a relação entre avatares e agentes pedagógicos 

incorporados (NPCs)? 

 Qual a efetividade de uma simulação virtual tridimensional 

para fins pedagógicos? 

Comparação Para efeito de comparação serão realizados estudos sobre 
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treinamento em ambientes virtuais específicos. 

Termos de Busca  “Non player character” “educational software” 

 "Non player character" "software educacional" 

 "Non player character" "simulation" "educational" 

"children" 

 “embodied agent” “educational software” 

Fontes de Busca  Google Scholar 

Critérios de 

Filtragem 

 Trabalhos com no mínimo 3 citações em outros trabalhos; 

 Um dos termos de busca deverá estar contido no título, 

abstract ou subtítulos do texto; 

 Os trabalhos devem apresentar metodologia clara de 

pesquisa; 

 Filtragem de resultados por data sendo que serão realizadas 

buscas a partir de 2005 devido à inovação recente do tema; 

 O trabalho deve estar disponível de forma gratuita para 

análise; 

 Dada que o procura do Google Scholar é por relevância em 

relação aos termos procurados, estipulou-se que seriam 

feitas buscas até a sétima página de procura, devida a baixa 

relevância dos resultados da sétima página em diante. 

Check List para 

avaliar a 

qualidade dos 

resultados 

 Observação das referências bibliográficas e dos respectivos 

autores citados; 

 Identificação dos autores; 

 Relevância da publicação (quantas vezes já foi citado); 

 Identificação da quantidade de citações das referências 

bibliográficas (mais que 15  referências) . 

Estratégias para 

extração de dados 

 Leitura dos documentos para verificação da adequação dos 

tópicos e se estão correlacionados ao trabalho; 

Fonte: Arquivo do autor. 
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4.2 - Obtenção do material 
 Com o protocolo definido, foram feitas as respectivas pesquisas no site definido e teve como 

resultado os trabalhos listados na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados das pesquisas 

Site de pesquisa: Google Scholar 

Termo de pesquisa: "Non player character" "educational software" (os termos foram colocados entre 

aspas para respeitar o sentido exato da palavra) 

Titulo do Trabalho. Autor(es) Número. 

de 

citações  

Quantidade de 

citações nas 

referências 

bibliográficas 

Relevância para o 

trabalho presente 

What Games Have to 

Offer: Information 

Behavior and Meaning-

Making in Virtual Play 

Spaces 

Adams 5 43 Aborda como os jogos 

podem oferecer 

informações ao usuário.  

Notes Towards a 

Framework for Designing 

Mobile Games for 

Children in the 

Developing World to 

Learn English as a 

Second Language in Out-

of-School Settings 

Kam 3 44 Aborda como jogos 

podem ajudar no 

aprendizado. 

Adapting a Commercial 

Role-Playing Game for 

Educational Computer 

Game Production 

Carbonaro, 

Cutumisu, 

Duff, Gillis, 

Onuczko, 

Schaeffer, 

Schumacher, 

Siegel, Szafron, 

Waugh. 

6 33 Aborda como os jogos 

podem enriquecer o 

processo de aquisição de 

conhecimento. 

Termo de pesquisa: "NPC" "simulation” “educational” “children” (os termos foram colocados entre 



 

 62 
62 

aspas para respeitar o sentido exato da palavra) 

Undercover: Non-

Invasive, Adaptive 

Interventions in 

Educational Games 

Steiner, 

Kickmeier-

Rust, Mattheiss, 

Albert. 

3 27 Aborda como é possível 

adaptar o jogo 

educacional para que o 

aluno aprenda mais. 

Conceptual Play Spaces Barab, Ingram-

Goble, Warren 

18 38 Aborda aspectos de 

design de jogos que 

auxiliam no produção de 

um jogo educacional. 

Handbook of Research on 

Improving Learning and 

Motivation through 

Educational Games: 

Multidisciplinary 

Approaches 

Shabana 109 53 Aborda como um jogo 

pode ensinar com os 

alunos engajados  e 

motivados. 

Experience with Serious 

Games for Learning 

Foreign Languages and 

Cultures 

Johnson, Wang, 

Wu 

17 8 (este artigo 

foi integrado 

ao estudo 

dirigido pois 

embora tenha 

poucas 

referências foi 

bastante 

citado). 

Abordagem sobre o 

aprendizado usando jogos 

sérios e lições interativas.  

RAPUNSEL: How a 

computer game design 

based on educational 

theory can improve girls’ 

self-efficacy and self-

esteem 

Plass, 

Goldman, 

Flanagan, 

Diamond, 

Dong, Looui, 

Rosalia, Song, 

Perlin. 

3 29 Aborda como um jogo 

bem projetado pode 

ajudar a vida pessoal de 

um usuário.  

SIX IDEAS IN SEARCH 

OF A DISCIPLINE 

Eck 24 66 Aborda quais são as 

tarefas críticas a serem 

observadas na criação de 

um jogo digital para o 
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ensino. 

ASSESSING WHAT 

PLAYERS LEARNED 

IN SERIOUS GAMES: 

IN SITU DATA 

COLLECTION, 

INFORMATION 

TRAILS, AND 

QUANTITATIVE 

ANALYSIS 

Loh, 

Anantachai, 

Byun, Lenox. 

5 48 Aborda métodos para 

fazer uma análise de 

resultados quantitativa 

em jogos sérios.  

Termo de pesquisa: "educational software" "embodied agent” (os termos foram colocados entre aspas 

para respeitar o sentido exato da palavra) 

Pedagogical Agents for 

Learning by Teaching: 

Teachable Agents 

Blair, Schwartz, 

Biswas, 

Leelawong. 

31 5 (este artigo 

foi integrado 

ao estudo 

dirigido pois 

embora tenha 

poucas 

referências foi 

bastante 

citado). 

Aborda como um jogo 

pode ensinar por meio de 

agentes incorporados. 

INTERACTIVE 

AGENTS FOR 

MULTIMODAL 

EMOTIONAL USER 

INTERACTION 

Cerezo, 

Baldassarri, 

Seron. 

9 22 Aborda a interação entre 

agentes e os usuários 

usando diversas mídias e 

estabelecendo uma 

comunicação emocional. 

Eye Movement as an 

Indicator of Users’ 

Involvement with 

Embodied Interfaces at 

the Low Level 

Ma, Predinger. 9 23 Aborda os resultados 

comparativos entre o uso 

de agentes dentro de um 

software e a atenção ele 

mantém sobre um usuário 

em detrimento de outras 

mídias. 

THE ROLE OF 

GESTURE IN 

Bickmore, 10 45 Aborda como as pessoas 

podem preferir se 
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DOCUMENT 

EXPLANATION BY 

EMBODIED 

CONVERSATIONAL 

AGENTS 

Pfeifer, Yin. comunicar com um 

agente incorporado ao 

invés de se comunicar 

com pessoas em 

determinados cenários. 

The Productive Agency 

in Learning by Teaching 

Schwartz, 

Okita. 

5 54 Aborda como os alunos 

podem aprender mais em 

um ambiente que usa 

agente “ensinável”. 

The Reactive Virtual 

Trainer 

Zwiers, 

Reidsma, 

Welbergen. 

3 30 Aborda o papel de um 

agente como fator de 

motivação para atingir 

determinados objetivos. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Além dos textos encontrados faz-se referência também a pesquisas com termos diferenciados 

que foram encontrados cruzando termos ou fruto de pesquisas que relacionam palavras como 

ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, ou agentes, que não foram incluídos no protocolo de 

revisão sistemática pois não apresentaram quantidade relevante de resultados.  

Primeiramente observa-se que o contexto da pesquisa está relacionado aos ambientes virtuais 

de ensino e aprendizagem que usam agentes computacionais para ajudar pessoas a desenvolverem 

tarefas de maneira correta (atingindo o objetivo da tarefa). A pesquisa abrange também a interação 

entre humano e computador, porém com o enfoque em computação afetiva. O trabalho de Vicente e 

Pain (1998) aborda a criação de ambientes virtuais objetivando o uso para fins educacionais e de 

treinamento e também aborda aspectos importantes sobre a inserção de instituições de ensino em 

mundos virtuais. 

 Segundo Vicente e Pain (2002) deve-se tornar as instruções de computadores mais 

“humanas” e a computação afetiva tem esse foco que consiste em melhorar a interação entre o 

computador e o ser humano por meio da interface. Segundo Bonsiepe (1997) a interface do software 

é a ferramenta pelo qual as pessoas podem dar uma entrada de dados ao sistema computacional e 

existem diversas maneiras para “alimentar” um sistema computacional com informações. Uma 
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destas maneiras e o principal foco de estudo aqui é interagindo com o sistema por meio de 

interfaces com graus diferentes de imersão em 3D.  

Segundo Bercht (2001, p. 27) “Na execução dos objetivos de apresentação do material 

instrucional, os sistemas educacionais têm apresentado grandes melhorias devido à utilização de 

tecnologias de hipermídias, de linguagem natural e realidade virtual”.  

De acordo com Sanchez (2007) verifica-se alguns aspectos de interação entre usuários do jogo 

Second Life e como se dão algumas relações entre avatares e entre EPAs. Para deixar claro o Second 

Life é um jogo que objetiva simular vida. O usuário cria um avatar (EPA) e pode entrar em um 

mundo virtual e encontrar outras pessoas que estão também utilizando e experimentando o sistema. 

Segundo Uzt (2003) World of Warcraft, Everquest e SecondLife parecem oferecer uma ótima 

combinação de animações de gestos, ferramentas para construção in-game, e facilidades para 

comunicação e criações de redes sociais, como chatting e mensagens instantâneas. No entanto, 

World of Warcraft e Everquest são ambientes de realidade virtual que objetivam o jogo e o 

entretenimento como forma de diversão enquanto o Second Life e suas derivações não tem objetivos 

específicos. 

 

4.3 – Avaliação de produtos similares 
 

Foram encontrados alguns produtos, que oferecem características importantes que adicionam 

algumas informações ao projeto no que tange a usabilidade dos produtos ou mesmo a maneira como 

o produto é visto pelo consumidor. Os produtos abaixo foram escolhidos para análise pois estão 

alinhados com o objetivo do trabalho que se apresenta. São eles: 

 Second Life; 

 The Sims; 

 Kindergarten; 

Esses três jogos possuem características interessantes quando considerado que esses produtos de 

alguma forma simulam características afetivas dentro de um ambiente virtual.  
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O primeiro ambiente analisado foi o SecondLife da lindenLabs. É um ambiente que permite o 

convívio de pessoas no meio virtual. O ambiente é vendido como uma promessa de vida virtual 

semelhante ao da vida real, no entanto o usuário pode escolher suas características físicas. 

 
 

Figura 2: Imagem do jogo Second Life 

                   Fonte: Second Life. 

Nesse jogo as pessoas se relacionam entre si e com os EPAs que são os personagens 

controlados pelo computador. Ou seja o jogo permite a interação tanto entre pessoas reais quanto 

entre personagens controlados pelo computador. O jogo é todo tridimensional e tem um alto grau de 

realismo e detalhamento visual.  

O segundo jogo analisado foi o The Sims da Eletronic Arts: 

 
 

Figura 3: Imagem do jogo The Sim 

                                  Fonte: The Sims. 
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O jogo The Sims diferente do SecondLife não permite a interação entre diversos jogadores, e 

sim, interações entre o jogador e os personagens controlados pelo computador. No entanto, o jogo 

foi analisado pela maneira como se dão as relações entre os personagens. Nesse jogo existem 

indicadores visuais que indicam o grau de satisfação dos personagens em relação a alguns fatores 

como higiene, fome, carinho, etc...  

Esses indicadores demonstram como o jogador deve interagir com os outros personagens 

sugerindo quais as necessidades devem ser supridas. Caso o jogador não consiga suprir as 

necessidades dos personagens, algumas ações são tomadas por esses NPCs que incluem ignorar o 

jogador, chorar, irritação e demais ações que imitam a vida real. Da mesma forma, caso o jogador 

execute as ações que correspondem a ser amigo, ou ser afetivo, ou ajudar os personagens do jogo 

então estes respondem de maneira satisfatória, ajudando o jogador e correspondendo de maneira 

“carinhosa” as ações do jogador.  

Este jogo é essencialmente um jogo de simulação de relações. É possível também criar um 

personagem que pode namorar e ter filhos com os personagens controlados por computador. 

O terceiro jogo analisado foi o jogo Kindergarten, que é um jogo que simula uma professora 

cuidando de uma creche. Este jogo tem características visuais bem diferentes dos dois jogos 

anteriores. O jogo é bidimensional, ou seja a parte visual do jogo é formada por ilustrações. Não 

existe aqui os modelos tridimensionais altamente detalhados.  

O jogo se caracteriza principalmente por ser uma simulação dentro de uma creche virtual. 

Essa simulação envolve o jogador controlar uma professora de uma creche virtual que tem como 

objetivo cuidar dos bebês que são deixados pelos pais. Então a professora deve manter o nível de 

felicidade de criança sempre alta acompanhando essas crianças e tomando atitudes que estão 

relacionadas as necessidades das crianças que são indicadas por ilustrações específicas na interface 

do jogo.  
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Figura 4: Imagem do jogo Kindergarten 

                       Fonte: Arquivo do autor 

 

A tabela 4 foi desenvolvida para comparar as características dos jogos com o objetivo de 

levantar quais os aspectos mais interessantes dos produtos, afim de ajudar na construção de um 

simulador.  

Tabela 4: Tabela comparativa entre os jogos pesquisados 

Características do jogos The sims Second Life  Kindergarten 

Interação entre jogadores reais  X  

Interações com NPCS X X X 

Ambiente tridimensional X X  

Modelos com alto grau de 

realismo 

X X  

Simulação de cuidados com 

crianças 

X X X 

Sistema de medição de 

necessidades / Simula estados 

afetivos / nessidades dos 

EPAs? 

X  X 

Simulação de creche X X X 

Permite o uso de características 

afetiva 

X X X 

Preço R$ 69,00 Grátis com limitações Grátis 

Fonte: Arquivo do autor 
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Uma das características mais importantes encontradas em termos de similaridade entre os 

jogos foi o fato de todos eles permitirem que se use características de afetividade para lidar com os 

outros personagens. Como o foco de estudo deste trabalho se dá na área de afetividade dentro de 

ambientes virtuais percebe-se diversas maneiras de lidar com a questão em diferentes tipos de 

ambientes. 

O jogo The Sims contribuiu de maneira bastante expressiva com o desenvolvimento da creche 

virtual, pois serviu como base para a construção dos indicadores usados na medição dos estados de 

necessidades dos bebês virtuais, o simulador Second Life, teve contribuição, principalmente no que 

tange a parte de elementos visuais, servindo como inspiração para a construção dos bebês virtuais 

bem como dos avatares das professoras. Já o jogo Kindergarten contribui efetivamente com com 

alguns exemplos de como projetar a sequencia de ação ou sequência de tarefas que as professoras 

precisam executar.  

Para cada tarefa realizada foi percebido, que é necessário esperar para se executar uma nova 

tarefa, bem como administrar os diversos indicadores de cada bebê individualmente e o jogo 

Kindergarten contribuiu com algumas soluções sobre essas questões. 

O estudo dos jogos propiciou informações importantes para a elaboração do projeto do 

simulador e direcionou o trabalho no sentido de como elucidar o uso da afetividade por meio dos 

indicadores na interface além de tornar claro alguns aspectos relacionados a utilização dos 

comandos por parte do usuário, e sobre aspectos de natureza gráfica, como a representação dos 

avatares e dos agentes incorporados.  

Também foi possível observar como se dão as utilizações dos comandos, e como funciona o 

processo de interação entre usuário e sistema, informações que foram aplicadas no trabalho, e no 

projeto no que tange a parte de interação do usuário com o sistema.  

Na análise feita observa-se que os jogos têm um caráter lúdico, e que a intenção não é a de 

treinamento porém, diversos aspectos de ludicidade podem ser incorporados no trabalho que se 

apresenta.  

O próximo capítulo aborda a utilização do que foi pesquisado e apresentado, e como foi 

inserido no projeto do jogo.  
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5 – Projeto do Jogo 

 

O projeto consiste na criação de um ambiente de simulação virtual para treinamento de 

professoras da rede pública de ensino, além também de testar o índice de afetividade evocado nas 

professoras em relação aos bebês virtuais contidos na simulação. 

Para criação do jogo foi importante então definir algumas características básicas. Essas 

características estão listadas abaixo no formato de um GDD ou Game Design Document elaborado 

com base na metologia de Schuytema (2008). 

 

5.1 – Game Design Document / Projeto do Jogo 
 

Abaixo estão relacionadas as principais etapas do desenvolvimento do jogo com suas 

particularidades e necessidades a serem atingidas.  

 

5.1.1 – Conceito do Jogo 

O conceito do jogo consiste em uma simulação de uma creche virtual em um ambiente 3D. 

Foi usado como referência principal o jogo The Sims 3, onde existem características de interação 

entre personagens que se mostram adequadas ao objetivo do simulador.  

Nessa simulação existe a interação entre professoras e bebês, sendo as professoras 

representadas por avatares de mulheres que estarão interagindo com os bebês que são controlados 

por scripts. Essa interação acontece por meio de comandos na interface que permitem que sejam 

executadas determinadas ações que controlam as professoras, e com base nessas ações executadas 

os bebês respondem de forma pré-programadas. 
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5.1.2. – Conjunto de características 

A simulação acontece dentro de um ambiente 3D usando a engine Unity3D que é dividido 

em 2 momentos distintos. No primeiro momento a professora que estará controlando o avatar 

poderá fazer uma visita em todos os ambientes da creche e nesse momento não estará acontecendo a 

simulação com os bebês. Essa visita objetiva conhecer a totalidade da creche virtual, seus diversos 

ambientes e como é uma creche modelo. O segundo momento do jogo consiste na simulação de 

interação que acontecerá no ambiente de alimentação e nesse momento o avatar não terá a 

possibilidade de explorar o ambiente, e sim somente poderá explorar a interação com os bebês 

virtuais. Essencialmente o jogo terá somente essas duas modalidades.  

O jogo não terá nível de dificuldade, ou diversos números de níveis. A jogabilidade consiste 

em visão em primeira pessoa quando o jogador estiver explorando o ambiente e visão em terceira 

pessoa quando estiver interagindo com os bebês no ambiente de alimentação. Esta escolha foi feita 

em decorrência da percepção que a equipe de desenvolvimento teve nos primeiros testes do jogo. A 

visão em terceira pessoa para exploração do ambiente se mostrou ineficiente para pequenos 

espaços. Alguns elementos do ambiente eram renderizados de maneira anormal e houve uma reação 

de estranhamento por parte das pessoas que realizaram o primeiro teste. 

O sistema de física de jogo será parcialmente funcional sendo que o avatar não terá a 

possibilidade de interagir com os elementos (objetos) do jogo (computadores, brinquedos, etc...) no 

entanto os objetos não poderão ser atravessados pelo jogador ou seja é definido que os objetos serão 

“sólidos” e, portanto, existe uma relação com o avatar. A gravidade também se comporta da 

maneira normal obedecendo o padrão 9,80 m/s² de aceleração gravitacional. Essa definição é 

importante para que os objetos que estão na sala se comportem da maneira adequada quando em 

contato com o avatar do usuário e, portanto, não voem, ou travem o jogador na exploração do 

ambiente. 

5.1.3 – Gênero 

O gênero do jogo é uma simulação específica de uma creche virtual voltada para 

treinamento. Todas as ações e funcionalidades do sistema visam esse tipo de experiência. O tempo 

decorre em tempo real (a contagem do tempo é referencial a da realidade) devido a necessidade da 

percepção das ações das professoras e dos bebês. A intenção com o jogo é tornar a simulação o 

mais próximo possível da realidade.  
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5.1.4  – Públicoalvo 

O públicoalvo do jogo são professoras da rede pública de ensino que cuidam de crianças de 

3 a 6 meses de idade.  

5.1.5 – Resumo do Fluxo do Jogo 

O jogador inicia o jogo por meio do menu  inicial (uma interface) que dá acesso as opções 

para acesso ao conteúdo e também acesso as opções iniciais de configuração do jogo. Quando o 

jogador acessar a opção que dá acesso ao jogo em si, o jogador entra em uma fase de tutorial que 

guia o usuário por algumas salas e faz com que o jogador execute algumas ações. Dentre essas 

ações está olhar para os lados, olhar para cima e para baixo, explorar algumas salas e corredores. 

Essa fase de tutorial foi inserida para mostrar ao usuário como funciona o sistema de comando e 

controle do simulador. Assim que o usuário sai do tutorial ele acessa uma tela de personalização do 

personagem, podendo escolher o avatar que o representará dentro do ambiente virtual bem como 

pode também escolher as características do avatar, como a cor do cabelo, cor da pele e cores das 

roupas além de também poder escolher o nome do avatar, que é útil quando os jogadores participam 

do chat que está dentro do simulador. Assim que o jogador escolhe o seu personagem ele é 

transportado para a frente da creche.  

A partir desse momento o jogador pode explorar a creche, ou seja, pode entrar em todos os 

ambientes e salas, e também pode explorar a parte externa da creche, uma região que seria uma 

metáfora do que seria a parte externa da creche que consiste numa área arborizada com um lago e 

outros brinquedos projetados para ambientes virtuais que simulam ambientes externos. Dentro dos 

ambientes existe uma área com uma apresentação da sala e explicações do funcionamento e motivo 

de sua existência. 

Os objetos que estão espalhados ou dispostos dentro dos ambiente não oferecem interação 

com o jogador. Estão lá apenas para decorar e humanizar o ambiente. Na parte de alimentação da 

creche está a seção de alimentação que é o ambiente projetado para alimentação das crianças mas 

que também dá acesso a parte de simulação de alimentação dos bebês virtuais. Nesse momento o 

jogador está se movendo pelo ambiente numa visão de primeira pessoa, e o jogador não tem 

nenhuma informação na interface.  

Quando o jogador acessa essa área especial ele entra na parte de simulação da situação 

problema apresentada no jogo. Nessa parte do jogo o jogador não pode mais explorar o ambiente 
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apenas jogar a simulação. A visão que o jogador tem é em terceira pessoa, ou seja, ele poderá ver o 

avatar que o representa bem como todo o ambiente também. Essa simulação apresenta uma 

interface diferenciada que o usuário pode interagir diretamente como os bebês virtuais.  

Já nessa modalidade de jogo o jogador vai controlar um avatar de uma professora. Nesse 

momento decorre todas as ações da simulação da alimentação, onde o jogador poderá fazer escolhas 

de como tratar os bebês virtuais, e poderá observar as reações dos bebês criando assim condições 

para a simulação acontecer.  

Assim que a simulação acaba, o jogo mostra uma resposta sobre as ações que foram feitas 

em termos de ações afetivas ou não afetivas. A situação de derrota ou de vitória não existe. Com 

base nos resultados das interações poderá se dar um parecer sobre as relações entre os EPAs e os 

jogadores.  

5.1.6 – Olhar e Sentir 

O jogo começa com a visão em terceira pessoa, onde o jogador vê o seu avatar com uma 

câmera fixa na parte de trás do corpo do avatar olhando para frente. No momento da simulação a 

visão muda para uma visão com a câmera fixa que da maior visibilidade do ambiente como se fosse 

uma câmera com perspectiva ortogonal.  

No fim da simulação o jogador volta para a visão em terceira pessoa e volta a visitar a 

creche. Com relação a linguagem visual do jogo, procurou-se aplicar um estilo realista dada a 

necessidade de criar uma identificação das professoras com seus avatares, bem como procurou-se 

também criar uma maior empatia pelos bebês. Acredita-se que utilizando-se uma linguagem visual 

mais condizente com a realidade pode-se atingir o objetivo proposto.  

5.1.7 – Escopo do Projeto 

 O jogo se resume em 4 cenários: A parte interna da creche, a parte externa da creche, a parte 

de simulação da creche e a parte do tutorial; 

 O jogo possui apenas 1 nível de dificuldade; 

 O jogo possui cerca de 3 bebês ou seja 3 EPAs no formato de bebês virtuais; 

 O jogo possui uma professora (avatar) que é controlado pelo jogador, 

 No modo de exploração da creche o jogo apresentará a característica de multiplayer e, 

portanto, várias professoras poderão explorar o local simultaneamente; 

 Existem também diversos objetos no jogo (listados posteriormente). 
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5.1.8 – Progressão do Jogo 

 

O jogo não tem uma progressão definida. A simulação consiste em um ambiente único, cujo 

objetivos devem ser completados por rodadas. 

 

5.1.9  – Estrutura das Missões / Desafios 

O desafio do jogo é manter os bebês em estados de “conforto”. Esses estados são definidos 

pelas barras indicadoras na interface que representam como o bebê está se sentindo. Sendo assim, 

faz parte do desafio manter o bebê numa situação confortável e sem estresse. O que define essa 

situação é a maneira como as professoras lidam com os bebês virtuais.  

 

5.1.10 – Objetivos 

O objetivo do jogo é medir o índice de afetividade com que as professoras lidam com os 

bebês virtuais. Isso será feito por meio da medição das ações afetivas que as professores tem em 

relação aos EPAs. Além de também permitir conhecer uma creche modelo e discutir aspectos 

pedagógicos que influenciam sua arquitetura. 

 

5.1.11 – Fluxo do Jogo 

A fluidez do jogo é bastante restrita sendo que a interação acontece somente entre 2 

ambientes distintos: a parte de visitação da creche e a parte de simulação que fica contida na área de 

alimentação da creche.  

 

5.1.12 – Mecânicas:  

O jogo é baseado em uma série de regras (detalhes das regras estão no capítulo 5.2) que 

controlam o comportamento dos bebês virtuais (EPAs). Essas regras objetivam por meio do 

comportamento dos EPAs, responder as ações executadas pelas professoras. As professoras podem 

interagir somente dentro do ambiente virtual, como citado anteriormente somente na creche. Não 

existe exploração de demais ambientes. 
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5.1.13 – Física do jogo 

O sistema de física de jogo opera numa relação 1:1 com a realidade. O avatar controlado 

pelas professoras poderá pular e se movimentar pelos ambientes como uma pessoa faria 

normalmente. 

  

5.1.14 – Movimentos 

Olhar para todas as direções e se movimentar em todas as direções fazem parte do rol de 

ações que o avatar poderá fazer.  

Na parte da simulação dentro da área de alimentação o avatar responderá a ação determinada 

na interface específica. Ou seja o controle do avatar será feito pelas seleções do usuário no menu de 

interação. Ele não terá liberdade de movimentação. 

 

5.1.15 – Ações 

As ações do usuário dentro da creche se resumem a andar pra frente, para os lados e para 

trás. O personagem pode também movimentar a câmera para visualizar a creche. Esse movimento é 

feito pelo mouse em conjunto com o teclado, seguindo a linha de um jogo de tiro em primeira 

pessoa (fps5). 

Na parte de simulação a professora pode executar as seguintes ações por meio da interface: 

Quadro 1: Ações executadas na simulação 

Ações enérgicas Ações Neutras Ações afetivas 

   

Servir o bebê Dar colo Incentivar o bebê 

Limpar o bebê Servir comida Bater palma 

Xingar o bebê Abraçar Dançar 

Gritar com o bebê Limpar o bebê Cantar 

Chorar Conversar Falar olhando nos olhos 

                                                
5 First Person Shooter 
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Dar colo  Conversar 

Recriminar  Servir Comida 

Bater no bebê  Beijar 

Ficar triste  Abraçar 

  Dar Colo 

  Limpar e conversar com o 

bebê 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 Essas ações foram definidas pelo grupo de pesquisa e está melhor explicitado como essa 

definição aconteceu no item 5.2 (Modelo Afetivo dos EPAs). 

 

5.1.16 – Planilha de Fluxo de Telas 

 A aparição das telas obedecem a ordem a partir do momento que o jogo é executado: 

1. Tela inicial com as opções de configuração do jogo disponibilizado pela engine. Essa tela 

compreende as configurações de vídeo com possibilidade de mudança de resolução, 

qualidade gráfica, mudança de configuração de som e escolhas de dispositivos de hardware. 

2. Logo após escolher as configurações do jogo o usuário é levado para tela inicial do jogo, 

onde ele pode escolher entre explorar a creche, iniciar a simulação de alimentação dos bebês 

ou sair do jogo. 

3. No momento que o usuário aperta a tecla esc em qualquer parte do jogo o usuário entra na 

tela de opções do jogo, onde ele pode sair do jogo.  

4. A tela de fim do jogo aparece no fim da simulação, onde o jogador pode repetir a simulação 

ou sair do jogo.  
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Figura 5: Fluxograma de telas 

                                                       Fonte: Arquivo do autor 

5.1.17 – Sistema de áudio 

O jogo possui sons relacionados as ações dos bebês. Toda a vez que um bebê recebe uma 

ação da professora, ele emite um som característico de bebê. Esses sons se diferenciam pouco entre 

si, sendo sutil a diferença entre eles. Quando um bebê está com a barra de status abaixo do normal 

ou em nível crítico o som de choro aparece. É possível que todos os bebês estejam chorando ao 

mesmo tempo, caso todos estejam com a barra em nível crítico. As professoras fazem sons porém 

esse som não é uma fala em especial. Optou-se por usar sons que não diz efetivamente algo 

reconhecível na fase atual do experimento, e que é conhecido como Simlish, que é a linguagem 

fictícia utilizada no jogo The Sims. O Simlish é uma língua falada que objetiva transmitir um 

sentimento e não uma mensagem que se possa traduzir para outras línguas, e foi criada com o 

objetivo de tornar menos custoso a tradução do jogo The Sims para diversos idiomas (DORMANN 

e BIDDLE, 2010). 

 

5.1.18 – Equipamento Alvo 

O simulador tem como foco computadores equipados com o sistema operacional Windows, 

sendo inicialmente projetado para ser executado em sistemas com processador com dois núcleos, no 

mínimo 2048 megabytes de memória RAM e centro e vinte oito megabytes de memória de vídeo. 

 

Tela  Inicial  de  
configuração  

Tela  incial  do  
jogo  

Tela  com  
opções  
(ingame)  

Tela  do  fim  
jogo  
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5.1.19 – Ambiente Desenvolvido 

O simulador foi desenvolvido em plataforma APPLE, sendo utilizado 2 MacBook Pro, e um 

pc com Windows 7.  

 

5.1.20 – Redes 

O jogo tem suporte a multiplayer ou seja, mais de um jogador pode jogar ao mesmo tempo o 

jogo no mesmo ambiente. No teste do jogo foi possível conectar quatro pessoas ao mesmo tempo 

via intranet. Na parte de simulação onde acontece as interações com os bebês o jogo não terá 

suporte a multiplayer.  

 

5.2 – Modelo Afetivo dos EPAs 
 

 As regras para modelagem da afetividade dos bebês foram desenvolvidas com base no 

levantamento das ações que mais frequentemente são feitas pelos bebês na hora da alimentação. 

Essas ações foram disponibilizadas pelas professoras do grupo de pesquisa. A situação de 

alimentação é uma situação problema que exige cuidados especiais por parte das professoras, 

devido a uma carga emocional envolvida com o ato de alimentar os bebês, bem como uma série de 

limitações com relação a tempo, tempo de dedicação para cada bebê, bem como organização, e as 

reações das crianças em relação a todo o processo.  

Com base nessas características, optou-se pelo desenvolvimento da simulação da ação de 

alimentar os bebês. Acredita-se que sendo uma situação comum as professoras de creche, elas têm 

uma percepção clara sobre o processo e podem dar um feedback valoroso sobre as ações e reações 

dos bebês virtuais.  

Para elaboração das regras que criam as ações e reações dos bebês e portanto representam a 

manifestação da afetividade desses agentes, foram desenvolvidos mapas mentais simulando como 

seriam os comportamentos dos bebês frente as diversas situações dentro da creche.  

Os mapas mentais foram analisados pelas professoras que dão aulas nas creches e que passam 

por essa situação de alimentar os bebês, e segundo as professoras o mapa mental desenvolvidos 
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capta de maneira fidedigna como seriam realmente as relações entre professoras e bebês dentro da 

creche.  

A figura 6 ilustra o mapa mental na sua totalidade, porém como o mapa é muito amplo a 

representação gráfica não torna claras todas as relações envolvidas. O mapa foi criado 

primeiramente listando todas as ações dos bebês e das professoras na atividade de alimentação. 

Então por meio de entrevistas com as professoras foram sendo construídas as relações entre as 

ações das professoras e as reações dos bebês. No entanto, cada ação da professora gera uma reação 

dos bebês, mas não apenas em um nível, mas sim em vários níveis.  

Cada ação tem uma reação que gera uma nova ação e uma nova reação. Ao mesmo tempo 

deve-se considerar que as ações que são tomadas pelos bebês estão relacionadas ao estado afetivo 

que o bebê se encontra, afinal se o bebê está feliz, ele provavelmente terá uma ação relacionada 

com alegria e se o bebê está triste ou irritado ele terá uma ação relacionada à tristeza. 

Depois de listadas todas as ações dos bebês e das professoras (representadas por caixas ou 

quadrados na figura 6 (p. 80) foram criadas as relações de cada ação da professora com a reação que 

possivelmente o bebê teria frente a ação do professora (essas relações estão representadas no mapa 

por meio de arcos e linhas). 

Cada ação e reação dos bebês e das professoras foram corroboradas pelas professoras em 

entrevista, sendo que o mapa foi apresentado e ajustado a medida que as relações iam sendo 

transpostas para o mapa. O resultado final foi um grande mapa mental validado pelas professoras, 

que registra as ações e reações, que foram transformadas em notação e em regras para criação do 

modelo de estados afetivos aplicados aos bebês virtuais.  

O desenvolvimento do mapa demandou bastante tempo, pois precisou ser validado diversas 

vezes pelas professoras, e sofreu diversos ajustes durante a fase inicial e final de sua criação. 
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Cada ação do bebê está conectada a uma ação da professora no entanto a ação inicial do bebê 

(em estado idle), é executada por meio de um sorteio aleatório. É relevante deixar claro que os 

estados iniciais dos comportamentos dos bebês são sorteados de maneira aleatória, então pode-se 

dizer que nenhum bebê é programado para um determinado tipo de comportamento. Porém, 

dependendo de como a professora dá prosseguimento a interação com o bebê, esse padrão de 

comportamento vai mudando, mas somente naquela sessão da simulação.  

 O simulador conta com um sistema de registro de uso das atividades do usuário, porém não 

usa essa informação de maneira que possa mudar o comportamento do bebê virtual no uso do 

simulador por longo tempo.  

 Quando a professora interage a primeira vez com o bebê, ele responde com base no 

comportamento anterior, com base na ação da professora, e no sorteio de probabilidade baseado no 

mapa da figura 6.  

Para cada tipo de comportamento do bebê existe uma rol de ações disponíveis e possíveis de 

serem acionadas pelas relações criadas no mapa mental. Como os bebês foram programados com 

três comportamentos ou 3 personalidades (afetivo, neutra e enérgica), cada conjunto de ações tem 

uma possibilidade maior de respostas da natureza da ação. Por exemplo se o bebê estiver em uma 

ação afetiva e a resposta da professoras for afetiva, então a probabilidade do bebê ter uma resposta 

afetiva é maior, pois no mapa mental está estabelecida uma chance maior de acontecer uma ação 

dessa natureza. 

Os mapas mentais de cada conjunto de ações estão demonstrados nas figuras 7, 8 e 9. A figura 

7 demonstra a relação das ações de ordem afetiva, enquanto o mapa 8 demonstra as ações de 

natureza neutra e a figura 9 demonstra o mapa de natureza enérgica.  Enquanto a figura 6 mostra 

todas as relações juntas, as figuras 7, 8 e 9 mostram esses mapas separados para o melhor 

entendimento e visualização das relações. Nos mapas 7,8 e 9 cada ação é representada na sua 

transição por uma seta colorida, sendo que esta seta está apontando no sentido da ação do bebê para 

a ação da professora. A seta representa a resposta para aquela ação que inicia no bebê. A resposta 

para essa ação obedece a resposta evidenciada, porém tem a possibilidade de cair em um 

comportamento aleatório por parte dos bebês. Essa possibilidade foi evidenciada pelas professoras e 

caracterizada como o humor da criança que em alguns momentos podem ser imprevisíveis. 
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O mapa mental apresentado na figura 6 representa as relações entre as ações das professoras e 

as ações dos bebês em um processo de interação.  As ações estão inter-relacionadas criando assim 

uma máquina de estados onde cada ação tomada pela professora cria uma cadeia de possíveis 

reações baseadas em sorteio cujos valores dos sorteios e os pesos estão explicados nas regras do 

quadro 2. 

As regras de comportamento dos bebês virtuais (NPCs) foram criadas com o objetivo de 

formalizar o resultado do mapa mental. Para cada ação foi designada um nome ou seja cada ação se 

tornou uma variável. Essas variáveis ganharam um valor específico, que tem o objetivo de alterar o 

indicador do estado das necessidades dos bebês virtuais.  

As necessidades dos bebês foram identificadas como sendo: 

 Fome; 

 Higiene; 

 Sono; 

 Social; 

 Diversão; 

 Afetividade. 

No entanto, depois do primeiro teste do experimento percebeu-se a necessidade de mudança 

desses estados, pois houve uma dificuldade no entendimento da diferença entre o aspecto social e  

diversão. Então, optou-se por unir o status social e diversão, e deixando apenas a opção diversão 

disponível. O indicador de sono também foi retirado da simulação pois identificou-se que esse 

status era pouco comum no processo de alimentação dos bebês em um tempo tão curto de 

alimentação. 

Então as necessidades foram alteradas para: 

 Fome; 

 Higiene; 

 Diversão, 

 Afetividade. 
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Com base nesses status foram formuladas regras para que esses status dos bebês sofressem 

alterações baseadas nas ações das professoras. 

As regras desenvolvidas estão no quadro 3. 

Inicialmente foram definidas as atitudes que os bebês poderiam tomar, com base nos relatos 

das professoras. 

 Ação agressiva de vomitar, Ação agressiva de morder, Ação agressiva de fazer birra, Ação 
agressiva de não fazer nada, Ação agressiva de chorar, Ação agressiva de lançar objetos; 

 
 Ação neutra de levar objeto a boca, Ação neutra de tatear, Ação neutra de pedir colo, Ação 

neutra de ficar com sono, 
 

 Ação feliz de bater palmas, Ação feliz de se mexer, Ação feliz de sorrir. 
 

As ações são definidas em ação agressiva, neutra ou feliz dependendo de como está o status 

do bebê. As ações agressivas acontecem quando o bebê virtual está insatisfeito, que é representado 

por um indicador abaixo do normal, como fome, higiene, diversão e afetividade. Quando um desses 

indicadores não atinge um patamar mínimo, a criança se torna agressiva.  

As ações neutras acontecem quando o bebê virtual tem seus indicadores satisfeitos mas não 

plenamente. Quando o status está abaixo de 80% do plenamente satisfeito as ações neutras são 

disparadas. Quando os status são plenamente satisfeitos ou maior que 80% satisfeitos então as ações 

felizes são disparadas. Esses status são modificados constantemente por meio de regras criadas para 

o aumento das necessidades dos bebês virtuais conforme quadro 2. 

Quadro 2: Regras das progressões dos indicadores e necessidades 

 Explicação 
1% a cada 10 segundos as barras caem 
Cada interação de alimentação aumenta em 33% a satisfação do bebê com relação a fome mas 
de maneira automática a característica fome tem a satisfação diminuída 1% a cada 10 
segundos.  
Cada interação de higiene aumenta em 100% a satisfação do bebê em relação a higiene, mas 
de maneira automática a característica higiene tem sua satisfação diminuída em 2% a cada 10 
seg. 
Cada interação de diversão aumenta em 15% a satisfação do bebê em relação a interação, mas 
de maneira automática a característica diversão tem sua satisfação diminuída em 1% a cada 15 
seg. 

Fonte: Arquivo do autor 
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As regras apresentadas identificam como os indicadores aumentam ou diminuem em função 

de ações determinadas executadas pelas professoras. Observa-se também que os indicadores sempre 

diminuem com o passar do tempo.  

Para o indicador de afetividade existem um conjunto de regras específicas, pois este muda 

em detrimento do que acontece nos outros indicadores, portanto tem regras diferentes como 

mostrado no quadro 3.  

Quadro 3: Quadro relativo ao indicador de afetividade e como se comporta 

Explicação 
todas as barras caem 1% a cada 10 seg. Seguindo a proporção 
relação entre ação afetiva fome e peso máximo na barra afeto onde se o bebê está com 
status fome em 100% então a afetividade relacionada a fome estará em 20% 
relação entre ação afetiva higiene e peso máximo na barra afeto onde se o bebê está com 
status higiene em 100% então a afetividade relacionada a higiene estará em 20% 
relação entre ação afetiva diversão e peso máximo na barra afeto onde se o bebê está com 
status diversão em 100% então a afetividade relacionada a diversão estará em 60% 

Fonte: Arquivo do autor 

Na listagem que segue estão especificadas as ações das professoras virtuais. Essas 

professoras são avatares controlados pelo usuário, então essas ações estarão disponíveis para o 

usuário por meio da interface no formato de botões. 

Esses botões estarão disponíveis em três modos diferentes: 

 Ações enérgicas; 

 Ações neutras; 

 Ações afetivas;  

As ações que correspondem a estes modos estão listadas abaixo. 

 Ações enérgicas: Gritar com o bebê, chorar, ser grosseira com o bebê, ficar triste, bater no 
bebê, limpar o bebê energicamente, servir o bebe, dar colo para o bebê*, recriminar o bebê; 

 Ações neutras: Dar colo*, abraçar, servir comida, limpar o bebê; 
 Ações afetivas: Limpar e falar com o bebê, dar colo*, beijar, abraçar, bater palma, falar 

olhando nos olhos, conversar, cantar, dançar, incentivar a criança, servir comida e falar com 
a criança. 

 

As ações que contém o símbolo * não foram implementadas nos dois primeiros testes aplicados 

pois não tinham sido implementados por problemas técnicos. 
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Essas ações são as ações que geram as reações dos bebês. As reações dos bebês vão de acordo 

com as ações que são feitas pelas professoras, e de acordo com os status das características dos 

bebês conforme quadro 4. 

Quadro 4: Ações das professoras em relação as ações dos bebês. 

Explicação  
Regra de repetição para resposta enérgica (da professora) a ação negativa (do bebê). Essa 
regra resulta em uma escolha aleatória de ação do bebê somente das oções de ações 
agressivas, e num segundo sorteio aleatório existe a possibilidade do bebê virtual repetir 
a ação agressiva numa ação seguida. Essa probabilidade tem 75% de acontecer.  
Regra de repetição para resposta enérgica (da professora) a ação negativa (do bebê). Essa 
regra resulta em uma escolha aleatória de ação do bebê somente das oções de ações 
agressivas. 
Regra de repetição para resposta enérgica (da professora) a ação negativa (do bebê). Essa 
regra resulta em uma escolha aleatória de ação do bebê numa proporção de 20 de chance 
de escolha em ações neutras e 80% de chance de escolha em ações agressivas. 
A respostas das professoras para validação dessas ações foram que os bebês quando 
estão agressivos, não respondem de maneira positiva a ações neutras das professoras, ou 
ações enérgicas de qualquer natureza, mas respondem em algumas situações a ações 
afetivas.  
Regra para ação neutra da professora  
Regra de definição para ação agressiva e resposta neutra, sendo que a resposta do bebê 
será e 40% de chance de responder com uma ação agressiva e 60% de chance de 
responder com uma ação aleatória (sorteio de todas as ações possíveis). 
Regra da definição para ação neutra e resposta neutra onde existe a possibilidade de 90% 
de chance de um bebê responder com uma ação neutra, e 10% de chance de uma resposta 
aleatória sobre todas as opções. 
Regra da definição para ação neutra e resposta neutra onde existe a possibilidade de 60% 
de chance de um bebê responder com uma ação neutra, e 40% de chance de uma resposta 
com uma ação feliz. 
 
Se o bebê estiver em estado de apatia e a professora fizer a ação de servir de criança 
(ação neutra), então a criança responde querendo colo. 
Se o bebê estiver em estado de choro e a professora servir o bebê, ele pede colo, chora ou 
então sorri.  
Se o bebê vomitar e então a professora limpa o bebê enquanto fala com ele, o bebê pode 
vomitar novamente, ou chorar, ou bater palma. 
Segundo as professoras entrevistadas se as professoras têm um comportamento menos 
afetivo com as crianças elas normalmente respondem de maneira mais apática ou neutra, 
e caso exista uma tendência do bebê para ações feliz ou agressivas, mesmo com uma 
ação neutra da professora o bebê pode continuar nessa tendência.  
Regra para ação afetiva da professora  
Se a ação do bebê estiver em estado agressivo e a reação da professora for afetiva, a 
resposta do bebê tem probabilidade de 40% de ser uma ação feliz, 50% de chance de ser 
uma ação neutra e 10% de chance de ser uma ação agressiva. 
Se a ação do bebê estiver em estado neutro e a ação da professora for afetiva então a 
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probabilidade do bebê responder com uma ação feliz é de 70%, de responder com uma 
ação neutra é de 25% e com uma ação agressiva é de 5%. 
Se o bebê estiver numa ação feliz e a professora responder afetivamente então existe uma 
prababilidade de 90% da ação do bebê ser feliz uma uma probabilidade de 10% de 
chance do bebê ter uma ação neutra. 
Justificativas das ações 
Segundo relato das professoras, quando uma  professora responde as ações dos bebês de 
maneira afetiva elas normalmente reagem com uma ação feliz, embora haja alguma 
exceção.  

                                 Fonte: Arquivo do autor 

As regras gerais dos bebês respeitam regras específicas listadas no quadro 5 e estão 

relacionadas com o comportamento geral dos bebês virtuais. Essas regras definem o comportamento 

do bebê frente as ações dos avatares. 

Quadro 5: Regras específicas para o comportamento dos bebês. 

Relação das ações entre professora e crianças (primeira interação) 
  
regra para ações negativas Toda ação do bebê com resposta enérgica do 

professor terá como resultado ação negativa do 
bebê. 

regra para ações positivas Ações afetivas são respondidas pelos bebês com 
ações positivas ou resposta aleatória 

regra de mimetismo 
 

existe 25% de chances dos bebês fazerem as 
mesmas ações quando estão em estado idle (sem 
ação específica) 

Fonte: Arquivo do Autor 

 

 As regras do quadro 5 se referem ao sistema de sorteio aleatório considerando apenas um 

conjunto de ações, onde acontecem sorteios dependendo das ações que são ou devem ser 

executadas. 

Existem algumas determinantes para as regras que precisam ser seguidas, como, por exemplo, 

a regra que determina que para toda ação enérgica do professor o bebê tem uma resposta negativa. 

As professoras colocaram isso de maneira bastante enfática nas entrevistas e deixaram claro que 

todo bebê que é tratado de maneira enérgica ou é tratado com pressa ou sem o devido cuidado, toma 

uma atitude agressiva, ou apática.  

Foi criado uma regra de idle  ou regra de tempo ocioso, onde o bebê toma uma atitude quando 

a professora não interage com ele com nenhuma ação. Essa regra diz que um bebê tem 25% de 
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chance de imitar o outro se eles estão em estado ocioso ou seja a 20 segundos sem nenhum tipo de 

interação.  Essa situação também foi colocada pelas professoras, onde os bebês tendem a imitar uns 

aos outros depois de algum tempo junto. É a típica situação onde um bebê começa a chorar e todos 

os outros começam a chorar também, ou então um bebê começa a rir e todos os outros começam a 

rir também.  

Com base nessas características foram definidas as regras do quadro 6. 

Quadro 6: Regras de ações dos bebês partindo de um estado ocioso.  

Explicação   
Regras para disparo de ações (estado idle) 
Regras para situação do status abaixo de 30%. 
Se a barra de fome for menor que 30% do total, então o bebê morde ou faz birra ou chora. 
Se a barra de higiene for menor que 30% do total, então o bebê faz birra ou entra em 
situação de apatia ou chora ou vomita. 
Se a  barra de diversão for menos que 30% do total, então o bebê lança um objeto ou chora 
ou morde ou fica apático ou faz birra. 
Se a  barra de afetividade for menos que 30% do total, então o bebê lança um objeto ou 
chora ou morde ou fica apático ou faz birra. 
Regra para situação do status entre 30% e 80%. 
Se a barra de fome for maior que 30% e menor que 80% do total então o bebê coloca 
objeto na boca ou tateia ou chora ou faz birra. 
Se a barra de higiene for maior que 30% e menor que 80% do total então o bebê coloca 
chora ou fica apático ou pede colo. 
Se a barra de diversão for maior que 30% e menor que 80% do total então o bebê lança 
algum objeto ou chora ou morde ou fica apático ou faz birra ou tateia ou pede colo. 
Se a barra de afetividade for maior que 30% e menor que 80% do total então o bebê  chora 
ou pede colo ou fica apático ou faz birra ou morde ou vomita. 
Regra para situação do status acima de 80% 
Se as barras estiverem acima de 80% então o bebê bate palmas ou fica se mexendo ou 
sorri. 

Fonte: Arquivo do Autor 

 As regras apresentadas no quadro 6, são regras que definem o comportamento dos bebês 

partindo de um estado ocioso e, portanto, são regras que respondem diretamente ao estado dos 

status. A partir dessas ações pressupõe-se que as professores executarão ações no sentido de intervir 

com essas atitudes iniciais dos bebês, com isso gerando uma cadeira de eventos que caracterizarão a 

interação entre agente e professora por meio do avatar.  
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5.3 - Desenvolvimento de conteúdo para creche virtual: 
 

A creche virtual criada é baseada em um projeto de uma creche real que tem diversos 

requisitos. Com base no projeto da creche real foi então criado um modelo virtual da creche usando 

o software Sketch Up para que fosse possível a visualização do projeto todo de maneira mais 

apropriada e interessante. Esse modelo serviu como base para a criação de uma nova creche 

compatível com o software utilizado para a criação da simulação virtual.   

A engine utilizada para criação do jogo é a Unity3D. A Unity3D não suporta o formato de 

arquivo utilizado pelo software Sketch Up, e em função desse problema a creche foi redesenhada 

dentro de outro software chamado Modo3D, que é um software que dá suporte para o formato 

aceito pela Unity3D. A creche foi remodelada e foram feitos alguns ajustes para que ela funcionasse 

no ambiente virtual. No Modo3D foram colocadas as texturas (materiais) nas partes de vidro da 

creche, nas paredes e nas salas. Também houve o processo de humanização da creche, que é a 

inserção de objetos que visam melhorar a experiência das pessoas no ambiente.  

No caso foram colocadas árvores na parte externa do ambiente e a decoração na parte 

interna do ambiente. A decoração foi toda construída no Modo3D, enquanto a parte de humanização 

com plantas foi criada na engine Unity3D. A decoração formada por vários objetos tridimensionais 

tem sua origem no levantamento feito pelo grupo de pesquisa em diversas creches e é desenvolvida 

pensando no projeto de uma creche ideal.  

Todos os objetos têm um objetivo pedagógico e estão em escala 1:1 ou seja estão em 

tamanho real.  
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Figura 10: Creche remodelada com os objetos dentro e com a humanização aplicada já 

na plataforma Unity3D. 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Assim como a creche obedecia a alguns critérios no seu projeto esses critérios foram usados 

para humanização dos ambientes. Diversos objetos foram criados para a humanização afim de 

tornar melhor o uso desses ambientes e mais coerentes com os objetivos do projeto. Os objetos 

foram pensados em termos, conceito e linguagem para se adequar ao perfil pedagógico da creche e 

das crianças, sendo utilizadas na concepção desses objetos muitas cores e texturas suaves.  

Os objetos criados são: 

 Almofadas, Armários; Bancadas; Banheiras para banho dos bebês; Bebedouros; Berços; 

Cadeiras de diversos tipos e tamanhos para os ambientes; Carrinhos para brincadeiras; 

Cavalinhos para brincadeiras; Colchonetes de diversos tipos e tamanhos; Computadores; 

Espumas para brincadeiras; Labirintos; Lixeiras; Mesas de diversos tipos e tamanhos; 

Mobiles; Motos para brincadeiras; Mini palco para apresentações; Pias para os banheiros; 

Porta toalhas e toalhas, Pufes diversos; Sofás diversos; Tamanhos em formatos de tangram 

de tamanhos diversos; Túneis de som para brincadeiras; Vasos sanitários de diversos 

tamanhos e Vasos para plantas de diversos tipos. 

 

Na figura 11 constam as imagens de diversos conteúdos desenvolvidos para a creche virtual: 



 

 93 
93 

 
Figura 11: Objetos da creche 
      Fonte: Arquivo do autor 

 

Os móveis que foram desenhados objetivando mais segurança para as crianças como também 

tem diversos objetivos pedagógicos envolvidos, como integração entre as crianças, estímulos 

criativos, estímulos físicos, e possibilidade ricas e diferenciadas de práticas educacionais. Os 
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produtos são coloridos remetendo ao universo infantil, cheio de vida e conceitualmente cheio de 

aventura e alegria.  

 

5.3.1 - Criação de personagens para interação na creche virtual; 

 

Para o projeto foram criados também personagens para interação dentro da creche virtual. 

Existem quatro personagens criados, três bebês virtuais e uma professora virtual. O bebê virtual é 

um bebê de aproximadamente 6 meses que tem como principal objetivo reagir as ações que as 

professoras tomam dentro do ambiente virtual. As ações virtuais tomadas pelas professoras estão 

listada na seção 5.2. 

As professoras virtuais executam essas ações por meio de comandos na interface e desta 

forma podem interagir com os bebês. A aparição das professoras se dá por meio dos avatares 

desenvolvidos. Cada avatar tem características diferentes. Essas caraterísticas foram colocadas com 

o objetivo de explorar a diversidade de corpos que existem na vida real.  

Deve se considerar também que esses avatares são passíveis de personalização, ou seja dentro 

do sistema as professoras escolherão seus avatares e em outro processo seguido da escolha dos 

avatares as professoras poderão personalizar esses avatares personalizando aspectos como cor da 

camiseta, cor da calça, cor da pele, cor do cabelo e cor do calçado. Foi projetado também 3 tipos de 

penteado para as professoras. Um penteado com cabelo curto, um penteado com cabelo comprido e 

rabo-de-cavalo e um penteado com o cabelo comprido solto.  

As professoras foram projetadas em três versões.  A versão obesa, a versão de médio índice 

corporal e a versão magra. As três versões foram criadas com o objetivo de melhorar o processo de 

identificação das professoras reais com seus avatares, dando a possibilidade das professoras que 

utilizarão o sistema escolherem um personagem que mais se assemelhe com sua aparência real.  

Inicialmente elas aparecem no sistema com uma calça do tipo jeans e uma camiseta de cor 

rosa no entanto logo que as professoras entram no sistema, existe o botão para personalização do 

avatar e essas condições iniciais de estilo do personagem podem ser alterados.  
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Figura. 12 - Interface final de personalização do avatar..  

Fonte: Arquivo do Autor 

 

A figura 13 mostra como é cada personagem, destacando também que a tonalidade de pele 

das personagens são inicialmente diferentes, variando do tom mais claro até o tom mais escuro, 

sendo então 1 personagem caucasiana, uma personagem mulata, e uma personagem negra. 

Essas combinações de tonalidades de peles permitem também uma maior quantidade de cores 

diferenciadas para personalização, pois quanto mais clara ou escura a tonalidade inicial da pele do 

personagem mais cores complementares podem ser adicionadas a tonalidade base para que outras 

cores sejam formadas em outras camadas de cores do personagem. A camada de cor principal pode 

ter a adição de outras camadas de cores que podem gerar novos efeitos ou novas cores.   
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A) B) C) 

Figura. 13 A)- Versão obesa em low6 

poly. 

Fonte: Arquivo do Autor 

B) - Versão com médio índice de 

massa corporal em low poly. 

Fonte: Arquivo do Autor 

 C) - Versão magra em low poly. 

Fonte: Arquivo do Autor 

 

Para obter maior fidelidade do modelo do avatar a professora foi desenhada com base em 

referência de modelos digitais. Usando técnicas de modelagem poligonais é possível se aproximar 

de modelos de alta resolução (high poly) com poucos polígonos chamados de modelos de baixa 

resolução (low poly) para que o framework Unity3D possa executar a simulação de maneira mais 

fluída em computadores com configuração de menor potência gráfica e de processamento. Assim 

todos os três avatares criados tiveram sua quantidade de polígonos planejados para que a simulação 

não fosse prejudicada por sobrecarga do sistema operacional.  

O modelo de referência é um modelo com alta contagem de polígonos (7310 polígonos) e 

com textura em alta definição. O modelo usado na engine Unity3D tem 4.066 polígonos. Esse 

número é bastante representativo, pois deve considerar que o simulador dá suporte para a opção 

multiplayer. Vários jogadores se conectam e jogam ao mesmo tempo interagindo no mesmo espaço 

dentro da creche virtual. Essa diminuição de 50% na contagem de polígonos de cada avatar ajuda a 

otimizar o uso dos recursos do sistema.  

Além das professoras também foram criados os bebês virtuais que servem como aspecto 

principal da simulação. Umas das maneiras encontradas para criar condições de pesquisa foi à 
                                                
6 Low Poly (Baixa contagem de polígonos) 
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criação da creche virtual citada anteriormente e o uso nessa creche desses agentes que são 

representados por crianças virtuais (no caso bebês virtuais).  

Essa simulação tem alguns requisitos que devem ser obedecidos:  

 Bebês com características multirraciais para recriar um ambiente que tenha uma 

relação forte com o ambiente real de uma creche que normalmente também tem crianças de 

diferentes raças; 

 Bebês que vão de 3 meses a 6 meses trazendo aspectos bem específicos de tipo de 

interação; 

 A criação de diferentes ações e reações dadas em relação aos comandos executados 

pelas professoras das crianças criando um processo de interação profundo em termos de 

imersão e que tenha um grau satisfatório de realismo para manter o usuário do sistema 

envolvido com a experiência de cuidar dos bebês; 

O bebê virtual é outro objeto de estudo e pesquisa. A pesquisa tem como objetivo determinar 

se os avatares que representam os bebês são capazes de gerar algum tipo de reação afetiva nas 

professoras que estão usando o sistema. Esse impacto afetivo é medido por meio de questionários 

aplicados no grupo de foco executado no uso da simulação. Ressalta-se aqui tanto as professoras 

quanto os bebês foram desenhados com base em referências de imagens reais e modelos 3D. 

 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

Figura. 14 A) - Imagem de referência 

de um bebê deitado para construção 

do modelo tridimensional do bebê. 

Fonte: Arquivo do Autor 

B) - Imagem de referência de 

proporção. 

Fonte: Arquivo do Autor 

C) - Imagem de referência para o rosto 

do bebê. 

Fonte: Arquivo do Autor 
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Essas entre outras imagens foram usadas no processo de modelagem dos avatares no software 

de construção de modelos em terceira dimensão. Na figura 15 estão as imagem dos bebês virtuais 

criados para a creche virtual. 

 

 
A) 

 
b) 

Figura. 15 A) - Bebê negro 

Fonte: Arquivo do Autor 

B)- Bebê caucasiano 

Fonte: Arquivo do Autor 

 

5.3.2 – Interface 

 

O projeto da experiência dentro da creche virtual envolve a construção das telas da interface e 

como as pessoas vão acionar comandos dentro da simulação. Esses comandos são dados por botões 

e lidos por meio de displays dentro da interface que mostram diversos tipos de informações. Essas 

interfaces estão divididas em: 

 Entrada do jogo; 
 Tela de pause do jogo; 
 Tela de saída do jogo. 

 

Além dessas telas existem os outros elementos da interface que são os botões de 

acionamentos e as telas que mostram informações diversas que estão listadas abaixo: 

 Informações sobre o status dos bebês virtuais; 
 Informações sobre qual bebê está selecionado para receber uma ação da professora; 
 Informações sobre o status da professora (se está ocupada ou livre para executar uma nova 

ação); 
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 Menu de opções para execução da ação da professora; 
 Informações sobre o status da professora na execução da ação (feedback) que está sendo 

desenvolvida); 
 Interface para customização da professora (seleção dos elementos que compõe o 

personagem); 
 Botões para entrada da simulação, mudança de câmera na simulação entre outros botões 

com objetivos específicos dentro da interface. 
 

A interface segundo Csikszentmihalyi (1990) deve respeitar oito requisitos para que haja uma 

utilização mais fluída: 

 A atividade deve possuir objetivos claros; 

 O usuário deve estar concentrado e focado; 

 A perda do sentimento de auto consciência; 

 A ação consciente funde-se com a própria atividade; 

 Resposta direta e imediata; 

 Equilíbrio ente o nível de habilidade e o nível de desafio; 

 Sentimento de controle sobre a situação ou atividade; 

 A atividade é intrinsicamente compensadora. 

Esses requisitos abordam aspectos que devem ser considerados para o projeto de uma 

interface fluída. A interface fluída é aquela que o usuário consegue produzir sem ter dificuldades de 

operação das ferramentas envolvidas no processo de entrada e saída de dados no sistema.  

Observa-se que os requisitos apenas podem ser testados na interface após ela estar 

desenvolvida, sugerindo assim alterações para que esses requisitos sejam alcançados, ou seja, é uma 

experiência de tentativa e erro. Além do que pressupõe-se que o usuário do sistema deva conhecer o 

sistema para que essa experiência de perda do sentimento de autoconsciência aconteça, então 

envolve também o treinamento do usuário no sistema afim de torná-lo conhecedor de todas as 

funções que o sistema pode oferecer.  

A evolução do desenho da interface privilegiou à resposta direta e imediata, além de deixar 

claro os objetivos do funcionamento. Inicialmente foram feitos estudos relativos a linguagem que os 

elementos gráficos deveriam ter para que a interface ficasse adequada a linguagem de maneira 

unificada e padronizada, respeitando a proposta do jogo bem como oferecendo uma linguagem clara 

para as professoras.  
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Os estudos das figuras 13 e 14 foram realizados para verificação da organização dos 

elementos e foram testados em fundo branco e preto para facilitar a visualização em qualquer 

condição da tela ou transformação que a tela pode sofrer no usado da interface. Visto que os 

elementos das  interfaces podem aparecer em cima de um fundo branco ou preto considerando que 

esses elementos são em sua maioria transparentes ou translúcidos é importante verificar se eles 

serão plenamente visíveis em qualquer fundo. 

Os estudos iniciais são formados por barras de indicadores com uma linguagem mais colorida. 

Com elementos visuais imitando o plástico com efeitos de brilho para chamar a atenção. Observa-se 

também que algumas opções envolvem a mudança de cor nas barras de indicação a medida que a 

barra está decrescendo. Ou seja, a medida que o nível da barra vai decrescendo a sua cor vai sendo 

modificada. Esse efeito acontece para tornar mais claro que o indicador da situação prevista está 

mudando.  

Também foram criadas opções para os desdobramentos das interfaces de acesso as opções de 

ações das professoras. As primeiras opções funcionam no formato de desdobramento. A medida que 

o mouse passa por cima das opções elas vão mudando de acordo com o contexto. As cores mudam 

em função do tipo de ação executada, sendo as ações enérgicas representadas pela cor azul claro, as 

ações neutras sendo representadas pela cor lilás e as ações afetivas sendo representadas pela cor 

azul escura.  

Esses desdobramentos das opções têm o formato radial e as opções ficam dispostas de forma 

diferente na tela. A primeira parte da figura indica a natureza das ações (enérgica, neutra ou afetiva) 

e a medida que o usuário passa o mouse sobre as opções o sistema radial vai abrindo as opções e 

tornando clara para a pessoa quais ações estão disponíveis dentro do sistema radial. É uma 

sequência que a pessoa pode visualizar as opções que estão disponíveis. Os testes também foram 

executado em fundo brando e fundo preto, para melhor visualização dos elementos considerando o 

fundo da tela.  
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Figura. 16 - Interface final com todas as opções em fundo 

branco. 

Fonte: Arquivo do Autor 

Figura. 17 - Interface final com todas as opções em 

fundo preto. 

Fonte: Arquivo do Autor 

 

Nas figuras 16 e 17 estão os desenhos das interfaces já em sua fase final. Inicialmente usou-se 

uma distribuição radial que fica mais perto das bordas das “fatias”. No entanto, na opção final as 

opções quebram a sequência, a construção da interface teve sua diferenciação pois percebeu-se que 

o uso da interface da maneira que foi projetada inicialmente se mostrou desproporcional quando 

aplicada na engine  junto com os outros componentes da simulação.  

Percebeu-se a necessidade de diminuição do tamanho do círculo e a necessidade de 

reorganização dos símbolos.  

Na figura 18 está a interface de indicadores dos bebês e da professora. A linguagem utilizada 

é uma linguagem limpa e clara para não causar confusão na leitura dos elementos. Nesta interface 

estão as indicações de fome, higiene, diversão e afetividade. Além disso, a interface também 

informa se o bebê está em algum estado em especial como, por exemplo, na ilustração na indicação 

de birra ou de alegre. Nesse campo está indicado qual o estado em que o bebê se encontra. 

. 
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Figura. 18 - Tela da simulação com as professoras e os bebês virtuais em interação. 

                              Fonte: Arquivo do Autor 

 

A interface contém o indicador da professora mostrando se ela está livre ou ocupada para 

executar mais algum tipo de ação.  Também salienta-se a indicação do nome da criança que está 

sendo cuidada. Acima da ilustração da professora pode-se observar também que existe um pequeno 

círculo. Esse círculo representa um pequeno relógio, que indica a situação de tempo de espera para 

finalizar a ação da professora.  

Portanto, é possível saber por meio da interface se a ação está começando ou acabando e se 

está acabando quanto tempo falta para a ação ser finalizada efetivamente. Os indicadores de status 

dos bebês tem três estágios, que são indicados por cores. Verde indica que o indicador está acima de 

80%, amarela requer algum tipo de atenção e vermelho significa que o bebê precisa de algum 

cuidado com relação ao indicador imediatamente. 
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Figura. 19 - Interface final com as barras de status do bebê e status da professora. 

                    Fonte: Arquivo do Autor 

 

A figura 20 demonstra o indicador em cores diferentes pois de acordo com as regras 

desenvolvidas para a simulação todos os indicadores começam no verde ou seja indicando que está 

tudo bem e vão para a cor vermelha indicando problemas.  

 

 
Figura. 20 - Interface com as barras de status do bebê com as barrinhas coloridas de indicação. 

Fonte: Arquivo do Autor 

 

Até que alguma ação corretiva seja efetivamente executada o indicador fica vermelho. Assim 

que a ação corretiva é acionada o indicador vai para a cor verde passando pela cor amarela.    
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Aborda-se aqui também a criação das telas de abertura e saída do simulador representadas na 

figura 21 e 22 que permitem ao usuário visualizar as principais opções para entrar no simulador e 

sair do simulador de uma maneira intuitiva. 

 

  

Figura. 21 - Tela de entrada do sistema 

      Fonte: Arquivo do Autor 

Figura. 22 - Tela de saída do sistema 

      Fonte: Arquivo do Autor 

 

A tela de entrada do sistema tem a marca desenvolvida para o software chamado “Sim.b.a” 

que é a abreviação para Simulador de Bebês Afetivos, e tem as opções de início da simulação, os 

créditos onde são referenciados os membros da equipe, e uma opção para sair da simulação.  

Detalha-se aqui que os botões as interfaces sofrem alterações visuais quando o mouse passa 

por cima deles. Quando o usuário clica no botão de início da simulação o usuário entra no sistema e 

começa a parte de visitação da creche virtual. A tela de saída do sistema aparece quando se aperta a 

tecla esc do teclado do usuário. Essa tela tem duas opções, a tela de créditos e a tela de sair da 

simulação, esta última quando clicada faz com que o usuário volte para o sistema operacional 

utilizado. 
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6 – Resultados  
 

6.1 – Histórico dos experimentos 
 

6.1.1 – Piloto  

 

A medida que foi feito o primeiro protótipo criou-se um grupo para testar o protótipo do 

simulador. Esse grupo foi formado pelas professoras envolvidas no projeto, e que tem experiência 

com bebês e com o trabalho de cuidar de bebês em uma creche. O primeiro teste executado 

consistiu em oportunizar as professoras a usar o jogo oportunizando inicialmente o passeio pela 

creche virtual, sem a possibilidade do uso da simulação de alimentação dos bebês. Após o uso do 

simulador as professoras fizeram considerações sobre a experiência.   

 Todas tiveram uma facilidade de mexer no ambiente e fizeram o uso do chat; 

 As dimensões de alguns objetos que aparentemente estavam fora de escala; 

 Problemas no funcionamentos de alguns subsistemas; 

 Em algumas salas estavam faltando objetos; 

 Os avatares estavam atravessando as paredes e voando; 

 Chat menos translúcido para enxergar as palavras; 

 Definição de nomes de algumas áreas para identificação mais fácil desses ambientes; 

 Necessidade de rebaixar os vidros para visibilidade dos bebês; 

 Cores muito vivas na creche inteira; 

As observações do primeiro teste evidenciam problemas de ordem técnica na navegação da 

creche principalmente na parte de criação da estrutura da creche.  

É importante esclarecer que o teste piloto foi desenvolvido com a tecnologia RealXtend, com 

suporte a multi usuários. Nesse piloto percebeu-se que o sistema respondia de maneira lenta, e que 

havia uma sobrecarga do sistema. Salienta-se que nesse piloto a parte focada na simulação com os 

bebês virtuais ainda não havia sido implementada, portanto a experiência que as professoras tiveram 



 

 106 
106 

era apenas a de navegação dentro de uma versão preliminar da creche, porém esse teste foi 

determinante para que se fizesse uma grande calibragem do sistema, tanto na parte de configuração 

do software quanto na parte de interação entre as professoras e também na própria exploração da 

creche que de acordo com o grupo de foco estava pouco fluída. O teste piloto objetivou a 

possibilidade de se conhecer melhor o público alvo e suas expectativas com relação à simulação e 

seu comportamento frente ao simulador efetivamente.  Foi importante verificar se as professoras 

tinham dificuldades ou facilidade no uso, e como o RealXtend se comportava com a possibilidade 

de vários usuários estarem conectados ao mesmo tempo.  

O resultado do piloto foi de que a primeira engine utilizada não estava adequada aos propósitos 

do trabalho, se mostrando uma ferramenta ineficiente em alguns aspectos como na facilidade de 

inserção de conteúdo, bem como na construção de uma experiência multiplayer fluída, e fácil. Além 

do que também se percebeu uma sobrecarga grande do sistema quando todos os usuários estavam 

conectados (3 usuários apenas). Também foi percebido e analisado  o comportamento das 

professoras, que tiveram certas dificuldades no uso do sistema. Este fato foi fundamental para que 

se fizessem as modificações necessárias tanto na maneira de navegação quanto na reconstrução da 

interface. 

Os itens apresentados como problemáticos pelas professoras no piloto foram corrigidos e já com 

base nessas correções foi desenvolvido o primeiro experimento. 

 

6.1.2 – Primeiro Experimento 

 

No primeiro experimento efetivo havia a simulação da alimentação dos bebês virtuais e também 

a exploração da creche de maneira mais refinada, sendo que o desenho da creche e dos objetos do 

ambiente já estavam presentes. Para a coleta de dados do segundo teste, elaborou-se um 

questionário, um sistema de reconhecimento das ações executadas dentro do jogo e a filmagem da 

experiência das professoras afim de se fazer um cruzamento desses dados para se atingir parte dos 

objetivos propostos. 

O protocolo seguido para o primeiro experimento obedeceu a seguinte ordem: 
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 As professoras chegaram ao local do experimento. No primeiro experimento participaram 

quatro professoras de creches públicas com pouca ou nenhuma experiência no ofício. Essas 

professoras tinham conhecimento de software porém não haviam utilizado simuladores que 

possuíam creches como temática. 

 Foi explicado a funcionamento do sistema, bem como da interface por cerca de 15 a 20 

minutos, 

 As professoras foram conduzidas aos computadores e lhes foi dada um microfone e um par 

de fones de ouvido para que elas pudessem interagir completamente dentro do sistema sendo 

apoiadas pelo hardware; 

 Assim que as professoras tomaram seus lugares e iniciaram o simulador foi feita uma 

demonstração de todo o ambiente de maneira guiada por aproximadamente 40 minutos; 

 Assim que todas as professoras usaram e exploraram a creche, elas foram conduzidas a 

experiência da simulação com os bebês virtuais cuja experiência foi de aproximadamente 30 

minutos; 

 Após o uso do sistema foi solicitado que as professoras respondessem um questionário que 

evidenciava como a questão da afetividade foi percebida no sistema; 

 No momento seguinte as professoras foram entrevistadas para dar um relato sobre a 

experiência no simulador procurando evidenciar pontos positivos e negativos, e a questão da 

afetividade existente e relacionada aos cuidados dos bebês. 

Mostra-se na figura 23 as professoras usando o simulador em um laboratório montado para o 

desenvolvimento do projeto. 
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Figura 23: Professoras usando o software 

                                     Fonte: Arquivo do autor 

 

Evidencia-se aqui que o primeiro experimento já tinha uma primeira calibração com relação 

ao teste piloto e que os dados já foram coletados tanto pelos depoimentos das professoras quanto 

pelos questionários e pelos logs do sistema. O questionário desenvolvido (apresentado no apêndice) 

evidenciou aspectos importantes relacionados à afetividade no simulador. As perguntas formuladas 

e as respostas consistiram em um teste cego ou seja as professoras foram identificadas com letras e 

não por seus nomes. A professora 1 que fez o teste está identificada como R1, a professora 2 está 

identificada como R2 e assim sucessivamente. 

O questionário utilizado (o questionário consta no apêndice) tem três eixos principais de análise: 

 Se o sistema atende as necessidades do projeto com relação à interface, usabilidade e demais 

questões de funcionamento do sistema. (perguntas quatro, seis, oito e onze); 

 A observação da manifestação de afetividade das professoras com relação aos bebês. 

(perguntas sete, nove, dez e doze); 

 Qual o grau de realismo dos bebês, seu comportamento e sua aparência na percepção das 

professoras. (perguntas um, dois, três e cinco). 

O questionário utilizado com as professoras se apresenta no quadro 7. 
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Quadro 7 – Questionário para análise. 

1 – Os bebês virtuais possuem uma aparência agradável?  

R1:Sim  
R2:Não  
R3:Sim  
R4:Sim 

2 – Você considera que os bebês virtuais se parecem com 
bebês reais?  

R1:Sim  
R2:Parecem mais podem melhorar mais  
R3:Sim  
R4:Um pouco  

3 – Os bebês virtuais apresentaram um comportamento 
coerente com bebês reais? 

R1:Sim  
R2:Sim mais em ritmo muito mais acelerado  
R3:  
R4:Sim  

4 – Você conseguiu avaliar o bem estar dos bebês? / 
Como você avaliou o bem estar dos bebês? 

R1:Foi confuso, não foi possível satisfazê-los  
R2:Não deu tempo, só me preocupei em deixa-los vivos 
R3: Através das barrinhas que iam mudando de cor 
R4:Através dos ícones em baixo, verde, amarelo e 
vermelho 

5 – Como você avalia a resposta dos bebês as suas ações? 

R1:Ex. A Renata não demostrou reação quanto a 
afetividade  
R2:Foram respostas robóticas para ações mecânicas  
R3:  
R4:As vezes satisfeitos e outras vezes não 

6 – Você acredita que cuidou bem dos três bebês virtuais? 
Qual foi a principal dificuldade em manter os três bebês 
assistidos? 

R1:Sim. Neste Item Para Operar Não Houve Dificuldade 
R2:Não. Tudo ocorre rápido demais e de maneira 
incoerente 

R3:Não. O bebê real você pega no colo enquanto conversa 
com os outros 
R4:A demora que temos de ir de um para o outro 

7 – Você achou a experiência estressante? Por que? 

R1:Não. Talvez por ser virtual 
R2:Sim. É um treino interessante, mas precisa de mais 
melhorias 
R3: Fiquei meio nervosa, por que não dava pra interagir 
com os 3 ao mesmo tempo 
R4:Sim. Uma experiência nova que nos traz 
conhecimento. 

8 – Você acha que a quantidade de bebês para cuidar 
estava adequada? 

R1:Sim.  
R2: Sim Só que equivalem a 10 bebês.  
R3:Sim  
R4: Sim. 

9 – Você criou uma simpatia maior por algum dos bebês? 
Ou uma antipatia? Por que? 

R1:Não.  
R2:Não deu tempo.  
R3:Não.  
R4:Não 

10 – De forma geral como você classificaria o 
comportamento dos bebês?: 

R1, R3, R4 ( ) Simpático  
R2 – ( ) Outro: Anormal 

 

11 – Você acredita que a experiência pode contribuir para 
a melhor preparação para a atuação do profissional de 
educação infantil? 

R1:Sim  
R2:Sim  
R3:Sim. Por que dá uma visão geral de como pode 
acontecer  

12 – Qual o grau de envolvimento afetivo que você teve 
com os bebês?  

R1: Médio envolvimento 
R2, R3:Pouco envolvimento 
R4 :Muito envolvimento   
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R4:Sim  

 

As respostas indicam que primeiramente as professoras perceberam os bebês com uma 

aparência agradável, (a pergunta que foi feita era se os bebês virtuais possuíam uma aparência 

agradável) o que já um fator positivo para a experiência da afetividade. Além disso, duas 

professoras consideraram que os bebês são parecidos com bebês de verdades (a pergunta feita foi se 

as professoras consideraram que os bebês virtuais se pareciam com bebês reais), uma professora 

respondeu que não se parece e outra alertou que o bebê pode melhorar a aparência para aparentar 

um bebê real.  

Outro aspecto que foi considerado no questionário é se as professoras percebiam o 

comportamento dos bebês como um comportamento de uma criança real, e as respostas foram 

positivas. Uma professoras se absteve da resposta enquanto 3 professoras responderam que os bebês 

se comportavam como bebês reais, o que leva a crer que o sistema de comportamento afetivo 

modelado foi percebido da maneira adequada, que é o de simular os comportamentos dos bebês em 

uma situação de alimentação. Em umas das perguntas feitas existe o questionamento sobre algum 

grau de simpatia criada pelos bebês virtuais, e houve uma resposta unânime negativa.  

No entanto uma das professoras citou que não deu tempo de criar simpatia pelo bebê virtual, e 

essa resposta mostra que existe uma possibilidade da experiência ter sido muito rápida e, portanto, 

talvez não houve tempo suficiente para que se criasse essa simpatia.  

No entanto, na pergunta número doze, as professoras são questionadas quanto ao grau de 

envolvimento afetivo com relação aos bebês virtuais, e duas professoras responderam que tiveram 

pouco envolvimento afetivo, umas das professoras respondeu que teve médio envolvimento afetivo 

(r1)  e uma professora (r4) respondeu que teve muito envolvimento afetivo.  

Aborda-se aqui que a medida que as professoras faziam as ações dentro do software todos os 

comandos eram registrados em um arquivo separado. Este arquivo contém o momento em que a 

professora executava a ação, para qual bebê virtual a ação era executada. As ações eram 

classificadas em ações afetivas, ações neutras e ações enérgicas. Houve então uma medição da 

quantidade de ações e a quantidade de ações afetivas executadas no tempo de operação do software: 
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Tabela 6: Porcentagem das ações afetivas 

Professora Total de Ações Ações Afetivas Porcentagem 

R1 50 ações 45 ações afetivas 90% de ações afetivas 

R2 88 ações 36 ações afetivas 40% de ações afetivas 

R3 62 ações 35 ações afetivas 52% de ações afetivas 

R4 62 ações 23 ações afetivas 37% de ações afetivas 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Pode-se observar que a professora “a” procurou executar as ações de maneira bem “afetiva” 

com relação aos bebês virtuais. A professora “b” executou 40% das ações afetivas, enquanto a 

professora “c” executou as ações afetivas em 52% das vezes e a professora “d” executou 37% das 

vezes as ações afetivas. Três das quatro professoras tiveram ações predominantemente afetivas.  

Constatou-se que as professoras que estavam interagindo com o sistema tiveram algumas 

reações que estavam diretamente ligadas a geração de emoções, como, por exemplo, frustração ou 

alegria quando conseguiam ou não executar determinadas tarefas. Essas interações foram 

registradas por meio de filmagens do grupo de foco.  

Como resultado desse experimento foi percebido então que as professoras tiveram ações 

afetivas com relações aos NPCs na maioria das vezes, e que no uso da ferramenta tiveram 

momentos de geração de emoções como frustração, e alegria a medida que simulação estava 

acontecendo..   

 

 6.1.3 – Segundo Experimento 

 

No segundo experimento executado, a creche virtual estava totalmente finalizada, tanto na 

parte de exploração quanto na parte de simulação.  

O protocolo seguido para o segundo experimento obedeceu a seguinte ordem: 

 As professoras chegaram ao local do experimento. Neste experimento houve a participação 

de três professoras, que já tinham grande experiência no ofício de cuidar de crianças. As 
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professoras também já tiveram contato anterior com softwares educacionais e relacionados à 

creche.  

 Foi explicado a funcionamento do sistema, bem como da interface por cerca de 15 a 20 

minutos, 

 As professoras foram conduzidas aos computadores; 

 Assim que as professoras tomaram seus lugares e iniciaram o simulador foi feita uma 

demonstração de todo o ambiente de maneira guiada por aproximadamente 30 minutos; 

 Assim que todas as professoras usaram exploraram a creche elas foram conduzidas a 

experiência da simulação com os bebês virtuais cuja experiência foi de aproximadamente 15 

minutos; 

 Após o uso do sistema foi solicitado que as professoras respondessem um questionário, 

evidenciando como a questão da afetividade foi percebida no sistema; 

 No momento seguinte as professoras foram entrevistadas para dar um relato sobre a 

experiência no simulador procurando evidenciar pontos positivos e negativos, e a questão da 

afetividade existente e relacionada aos cuidados dos bebês. 

Nesse experimento não foram usados os recursos como microfone e fone de ouvido, pois 

constatou-se no experimento anterior que muito pouco foi adicionado a experiência considerando 

que todas as professoras estavam participando do teste localmente. O tempo do experimento 

também diminui. Na parte de exploração devido a calibração feita com base  no experimento 

anterior as professoras tiveram uma experiência melhor de navegação e conseguiram explorar a 

creche de maneira mais ágil e com mais facilidade. As professoras relataram na entrevista que 

acharam muito interessante a proposta da creche e que gostariam de dar aulas nesse tipo de 

ambiente. Gostaram também da experiência de usar o simulador, porém sentiram um pouco de 

dificuldade no início do uso da interface, porém se acostumaram rapidamente aos comandos.  

Na parte da simulação de alimentação dos bebês as professoras fizeram uso do sistema de 

também responderam o mesmo questionário aplicado no experimento 1. O perfil das professoras foi 

diferente das professoras que fizeram a simulação anterior. No experimento 1 as professoras tinham 

pouco experiência em cuidar dos bebês, e eram novatas na profissão, enquanto no experimento 2 as 

professoras tinham muita experiência (aproximadamente 15 anos de experiência), e foi percebido 

que este fato acarretou em uma percepção diferente do simulador. 
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O resultado dos questionários mostraram que as professoras gostaram da  aparência dos bebês 

virtuais, que foi modificada em relação ao experimento 1. A modelagem tridimensional dos bebês e 

das professoras foram refinadas, as texturas foram modificadas e as animações também, tornando os 

modelos com uma aparência agradável. 

As professoras foram unânimes sobre o comportamento dos bebês demonstrando que eles têm 

um comportamento coerente com bebês reais, sendo que uma das professoras respondeu que o 

comportamento é idêntico ao de bebês reais. Ou seja a modelagem da afetividade dos bebês foi 

percebida pelos professoras e esse comportamento afetivo gerou uma resposta positiva das 

professoras dentro do sistema, principalmente representado pela preocupação das professoras em 

deixar todos os indicadores sempre positivos.  

Com relação a velocidade de reações dos bebês virtuais frente as ações dos professoras as 

respostas foram diferentes sendo que uma professora disse que a resposta era muito rápida e outra 

muito lenta. Seguindo essa linha de pergunta foi perguntado se as professoras acreditavam que 

cuidaram bem dos bebês virtuais, e a maioria respondeu que sim, porém elas identificaram que às 

vezes, as ações executadas não eram o suficientes para manter todos os indicadores de necessidades 

em níveis satisfatórios.  

Nenhuma das professoras considerou a experiência estressante, pois todas indicaram que já 

tinham experiência e já estavam acostumadas com esse tipo de atitude dos bebês e, portanto, não 

houve nenhum tipo de problema em relação ao ato de cuidar dos bebês. 

O fato das professoras cuidarem de três bebês ao mesmo tempo também não foi um problema, 

sendo que uma das professoras indicou que essa demanda é menor que a demanda real, que pode ter 

até seis bebês ao mesmo tempo numa situação de alimentação dentro de uma creche.  

Uma das perguntas questionava se as professoras criaram algum tipo de simpatia pelos bebês, 

ou antipatia, e uma das professoras não teve nenhum tipo de simpatia ou antipatia, outra professora 

respondeu que não teve tempo, e apenas uma professora respondeu que gostou de todos os bebês. 

Todas as professoras responderam que acharam os bebês simpáticos, com relação ao 

comportamento. Porém, salienta-se aqui que uma professora também indicou o comportamento 

agressivo.  
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Com relação ao grau de envolvimento afetivo as respostas variaram entre pouco e muito 

envolvimento afetivo.  

Todas as professoras acreditam que a experiência pode contribuir para uma melhor 

preparação para a atuação profissional. 

O resultado dos logs gerados pelo software mostraram que em dois casos as professoras 

tiveram mais ações afetivas que neutras ou enérgicas, e uma das professoras teve mais ações 

enérgicas. 

A tabela 7 mostra esses resultados: 

Tabela 7: Relatório gerado pelo software. 

Professora C Professora B Professora A 
Enérgica: 2 ações Enérgica: 4 ações Enérgica: 20 ações 
Neutra: 13 ações Neutra:  10 ações Neutra : 0 ações 
Afetiva: 24 ações Afetiva: 20 ações Afetiva: 16 ações 
Total de ações: 39 ações Total de ações: 34 ações Total de ações:  36 ações 

Fonte: Arquivo do autor 

 
 
O relatório gerado pela simulação também mostra que a quantidade de ações das professoras 

foram bem semelhantes oscilando entre 34 e 39 ações em um período de 15 minutos de simulação, 

sendo que este tempo foi o tempo necessário para que as professoras conseguissem executar e 

explorar todas as opções do simulador, e identificar o resultado dessas ações bem como repetir e 

identificar o papel dos indicadores da interface que estavam relacionados ao comportamento do 

bebê virtual e seu bem estar.   

Também identifica-se que as ações estão distribuídas de maneira uniforme entre os bebês 

virtuais, ou seja as professoras tiveram preocupação com todos os bebês de maneira semelhante, e 

não tiveram por exemplo ações mais ou menos afetivas com algum bebê virtual em especial.  

Na entrevista após o piloto as professoras identificaram aspectos da simulação listados 

abaixo: 

As professoras acharam que as ações dentro do simulador ficaram condizentes com o que 

acontece na realidade, devido ao fato de que dentro do simulador as crianças não tem uma hora 

específica para terem reações, isso acontece de forma aleatória como acontece na realidade. 



 

 115 
115 

Diferente das professoras que participaram do teste piloto dois as professoras do teste piloto 

três identificaram que poderiam haver mais crianças na simulação da alimentação. Ressalta-se aqui 

que as professoras deste piloto tinham experiência com creche e, portanto, são profissionais já 

experientes que lidam com este tipo de situação diariamente. 

As professoras também identificaram que foi dada atenção para ações que são mais 

emergentes, como por exemplo a fome. Considerando que a situação escolhida para a simulação foi 

a de alimentação, ainda assim dentro deste contexto pode ocorrer várias coisas segundo as próprias 

professoras, porém a situação específica da criança demonstrando fome gera uma situação de 

emergência percebida pelas professoras e que de imediato faz com que as professoras tomem a 

atitude de tentar sanar esse problema. 

A situação onde a criança vomita no momento da alimentação também foi considerada uma 

situação emergencial que deve ser tratada imediatamente. Outras situações foram consideradas 

situações que podem ser contornadas, por meio da distração das crianças com brinquedos ou com 

outras ações. Além disso as professoras ressaltaram que determinadas ações executadas pelos bebês 

numa creche real são imediatamente identificadas pelo tipo de choro dessas crianças. Na simulação 

essa diversidade de choros não foi implementada, mas percebe-se que é um aspecto importante no 

processo de entendimento do comportamento afetivo dos bebês. 

As professoras identificaram também que o indicador de afetividade não estava sofrendo as 

alterações necessárias para se manter acima de 80% apesar das professoras fazerem diversas ações 

para esse indicador aumentar. Percebe-se então que há a necessidade de alteração de alguns valores 

nas regras para que esse indicador em especial tenha uma relação de aumentar com mais velocidade 

a medida que as ações afetivas são escolhidas pelas professoras na interface do simulador. No 

entanto, ressalta-se que para o segundo experimento já haviam sido feitas alterações nas regras no 

sentido de melhorar diversos aspectos relativos aos indicadores, principalmente com relação a 

velocidade com que os indicadores mudavam de estados, e em algumas dificuldades para deixar o 

bebê satisfeito nos indicadores. Porém ainda se percebe que pequenos ajustes precisam ser feitos. 

Com relação aos bebês virtuais foi destacado que o bebê feminino tinha uma aparência um 

pouco estranha, mas a respeito das animações das ações das professoras, as professoras acharam 

convincentes ou parecidas com as ações reais, e foi ressaltado que o comportamento dos bebês 

virtuais estão bastantes próximos do que acontece na realidade. 
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Na interface para interação com os bebês as professoras identificaram que esta apresenta 

alguns aspectos a serem considerados. O primeiro deles é que as professoras  acharam que a 

interface induz o usuário a escolher ações afetivas em detrimento de outras ações, sendo que 

aparentemente as ações afetivas são boas e as demais são ruins ou negativas. As professoras então 

sugeriram que todas as ações estivessem juntas, sem necessariamente estarem categorizadas por 

tipo de ação (enérgica, neutra ou afetiva), porém de maneira que o sistema consiga identificar qual a 

natureza da ação. Ou então que os termos fossem trocados, sendo que as ações enérgicas, neutras e 

afetivas tivessem uma nomenclatura que estivesse mais ligada à velocidade de ação como por 

exemplo, ações rápidas, médias ou devagar. 

As professoras acreditam que essa mudança não criaria constrangimento na escolha de uma 

ação enérgica que na percepção delas era uma ação negativa. 

Observa-se que é bastante desafiador fazer uma interface que não crie essa dicotomia entre 

ações enérgicas e afetivas, e que é também bastante desafiador representar nas animações ações 

enérgicas e afetivas sem o uso dessa classificação na interface. 
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7 – Conclusões 
 

Frente ao que foi desenvolvido e analisado na dissertação pode-se considerar que houve 

algumas respostas sobre os problemas apresentados. 

De acordo com as resultados apresentados as professoras tiveram algum grau de afetividade 

em detrimento da aparência física dos bebês virtuais (EPAs), pois as professoras manifestaram que 

tiveram envolvimento afetivo na simulação.  

Foi possível também identificar que uma das professoras teve ações afetivas na simulação que 

está registrado nos logs arquivados pelo sistema. Uma das professoras teve muitas ações afetivas, e 

uma não foi afetiva enquanto as outras duas professoras tiveram ações neutras. 

Com relação as ações afetivas acredita-se que as professoras souberam identificar com clareza 

quais ações eram afetivas e quais eram agressivas, embora no experimento em função da velocidade 

com que a simulação aconteceu, algumas professoras preferiram usar ações enérgicas pois estas 

acontecem mais rapidamente. As atitudes dessa natureza foram discutidas posteriormente em 

entrevista com as professoras que identificaram que esse tipo de atitude ocorre também na vida real. 

Acredita-se que como as professoras apontaram que os bebês virtuais realmente se pareciam 

com bebês reais em termos de comportamento, a modelagem do comportamento afetivo dos bebês 

gerou algum grau de credibilidade. 

As relações afetivas que ocorreram entre as professoras e os EPAs podem ser consideradas 

válidas, pois tanto no questionário quanto na entrevista as professoras afirmaram que houve 

momentos de estresse cuidando dos bebês quanto de satisfação quando os indicadores de 

afetividade estavam um nível satisfatório. 

Acredita-se que os EPAs  construídos  podem auxiliar as professoras no exercícios de suas 

atividades profissionais, trazendo vantagens no uso desse ambiente controlado. O trabalho procura 

elucidar informações relevantes para pesquisadores que pretendem trabalhar com ambientes virtuais 

usando avatares e agentes pedagógicos incorporados (EPAs).   
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Do ponto de vista educacional o trabalho contribuiu ao viabilizar a oportunidade de 

treinamento para as professoras que estão em formação e que muitas vezes não tem a oportunidade 

de conseguirem estágios em creches ou em ambientes propícios.  

  Uma das contribuições para trabalho é a criação de modelo afetivo dos bebês virtuais que foi 

desenvolvida com base em uma máquina de estados e serve para simular o comportamento dos 

bebês. Esse modelo não tem um alto grau de complexidade, porém é um processo detalhista e de 

constantes verificações de ações e reações baseados em um modelo real. Se faz necessário o 

desenvolvimento de muitas relações e dependendo da quantidade de ações a serem consideradas 

para criar essas relações o mapa mental criado pode conter bastante conexões entre si.  

Porém, o modelo gerado tem características que são fáceis de administrar e efetivamente de 

ser incorporado dentro da engine usada. Esse modelo conforme as evidências do experimento 

funciona de maneira adequada, ou seja segundo as pessoas entrevistadas os bebês respondem como 

responderiam na realidade ou pelo menos respondem de uma maneira bastante parecida e de alguma 

forma esse comportamento gerado por meio de um modelo de máquina de estado cria um elo 

afetivo com as professoras.  

Acredita-se portanto que para se estabelecer graus diferentes de afetividade entre os usuários 

de um software não é preciso o desenvolvimento de uma inteligência artificial altamente sofisticada.  

Considera-se aqui também que o estudo da computação afetiva e sua aplicação no simulador é 

uma contribuição que está contida neste estudo. Percebe-se que a computação afetiva tem um papel 

fundamental dentro das tecnologias que estão relacionadas com o processo de ensino e 

aprendizagem em ambientes virtuais de capacitação.  

 Os estudos também evidenciaram que a computação afetiva associada as questões 

pedagógicas contribuem para a construção de ambientes melhores e mais favoráveis ao ensino e 

aprendizagem.   

Com relação à criação de conteúdo para o ambiente cita-se a metodologia utilizada como o 

GDD (Game Design Document) que pode auxiliar na construção de uma simulação baseada em 

experiências mais parecidas com as que observam-se em jogos digitais. Essa construção baseada em 

jogos permitiu uma melhor flexibilidade na construção da interface e na própria interação entre os 

personagens, graças a inserção de elementos como menus flutuantes, indicadores de progressão dos 
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personagens, e a criação das regras baseadas nos depoimentos das professoras, que foram 

otimizadas para serem usadas em um software de desenvolvimento de jogos que é a engine 

Unity3D.  

Com relação à engine utilizada é importante ressaltar que a visualização dos elementos 

utilizados no sistema acontecia em tempo real, ou seja, a medida que os desenvolvedores 

atualizavam os conteúdos projetados, era possível ter um feedback do sistema, e essa característica 

tornou vários processos do desenvolvimento mais rápidos, como reposicionamento dos objetos 

dentro da engine, inserção de scripts, adição de efeitos de partículas, pré-visualização dos diversos 

usuários interagindo no ambiente e inserção dos elementos das interface. 

 No campo do design também ressalta-se a importância da utilização de uma metodologia 

específica para criação do conteúdo que é a metodologia de Munari, (2008) para soluções criativas 

em contextos específicos. No caso a metodologia de design foi utilizada para a criação dos 

personagens, e da própria simulação, sendo que por meio do cumprimento das etapas foi possível 

definir como seriam os personagens, quais elementos gráficos seriam usados nas texturas (das 

roupas, cabelos, rosto, etc...) e como seriam animados, quais as melhores ferramentas, as melhores 

soluções, enfim as melhores escolhas ao longo do processo.  

Percebe-se que a integração das metodologias de design ao trabalho foi de grande 

contribuição e trouxe etapas que tornaram a criação de conteúdo bem como algumas tomadas de 

decisões simples e intuitiva. 

Além disso, a ferramenta demonstra grande potencial para ser usada em cursos a distância 

onde ela pode ser um precioso instrumento de avaliação das professoras ao passo que pode dar 

feedback sobre o comportamento das professoras e como elas agem em relação a cuidar dos bebês 

ou mesmo uma avaliação que pode levantar importantes questionamentos no ato de cuidar de bebês 

como aconteceu na simulação com as professoras do grupo focal.  

O simulador trouxe à tona discussões que são pertinentes ao cotidiano das professoras, como 

por exemplo, a sobrecarga das atividades quando há mais de um bebê a ser cuidado, ou situações 

um pouco mais extremas quando todos os bebês exigem atenção e algum tipo de cuidado especial.  
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Também observaram-se situações e problemas bastante específicos que não haviam sido 

planejados ou projetados, como o caso das professoras que pegam um bebê no colo e dão atenção 

ou solucionam os problemas dos outros bebês.  

Essa situação foi relatada pelas professoras como uma situação de impotência, pois um bebê, 

às vezes, precisa de algum cuidado especial, porém outros bebês também podem precisar de algum 

tipo de cuidado especial ao mesmo tempo, e isso é uma situação relatada como estressante.  

Esse tipo de situação se mostrou bastante interessante, pois trouxe elementos que geraram 

uma discussão junto as professoras que participaram do teste,  essas discussões são pertinentes sob 

o ponto de vista da formação das professoras, pois são discussões que dizem respeito as ações que 

devem ser executadas quando essas situações podem ocorrer na vida real. Então, sob determinados 

aspectos, o simulador se mostrou muito importante e tem grande potencial enquanto uma 

ferramenta pedagógica.  

A situação problema representada é uma situação comum em creches, e o trabalho que se 

apresenta é uma simulação de um projeto de uma creche modelo, onde a proposta é ter um espaço 

pedagógico integrado, com um planejamento pedagógico diferente do que se observa hoje em dia.  

Normalmente as creches são separadas em séries, com as crianças separadas por nível de 

escolaridade, ou por idade, e a proposta da creche é prover um espaço interativo e integrado onde 

todas as crianças possam interagir entre si provendo um espaço rico em vivencias.  

A hipótese levantada no trabalho que se apresenta é que as relações afetivas construídas entre 

avatar e bebês podem ser mensuradas e segundo o relato das professoras essa hipótese foi 

comprovada por meio da declaração de que em alguns momentos houve uma condição de 

enunciação de afeto por parte das professoras em relação aos bebês virtuais. Acredita-se que essa 

geração de afeto se deve ao fato dos bebês virtuais se comportarem como bebês reais e se 

parecerem fisicamente com bebês reais ou seja possuírem atributos físicos que baseados em pessoas 

reais que são convincentes. Esse comportamento real foi percebido pelas professoras e apontado 

como um fator de relação com bebês reais. 

O objetivo geral do trabalho cuja proposta era de definir parâmetros para analisar como 

mensurar as relações afetivas que ocorrem entre os usuários e os bebês reais foi atingido por meio 
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da triangulação dos dados extraídos das filmagens, questionários, e logs do simulador. Essas três 

ferramentas se mostraram adequadas e foi possível mensurar as relações afetivas.  

A conclusão dessa medição é que as professoras em um primeiro momento tiveram pouco 

envolvimento afetivo com os bebês, e um dos motivos apontados era o tempo de experiência no 

ambiente de simulação, que deveria ser maior segundo as professoras. Acredita-se que com mais 

tempo de experiência dentro do simulador os resultados podem ser diferentes.  

As perguntas complementares de pesquisa fundamentaram as tomadas de decisões do projeto, 

no sentido de procurar respostas claras para os questionamentos. Em uma análise dos resultados foi 

percebido e apontado pelas professoras que os atributos físicos dos EPAs foram considerados como 

semelhantes ao de bebês reais. No entanto não foi percebido nos resultados dos testes algum tipo de 

predileção por um ou outro bebê virtual no ato de cuidar por parte das professoras. Todos os bebês 

foram tratados de maneira igual segundo o log de ações de sistema. Há de se considerar essa 

informação relevante, pois haviam 3 bebês diferentes, onde um bebê era um menino negro, um 

menino caucasiano e uma menina ruiva.  

Com relação à pergunta de pesquisa relativa a quais relações afetivas são possíveis de serem 

identificadas por meio da interface, pode se identificar essencialmente ações afetivas e enérgicas 

por parte das professoras. Essas ações se mostraram bastante perceptíveis principalmente na questão 

do controle do tempo, onde tal qual na vida real as professoras, à medida que tem pouco tempo 

usam ações mais rápidas (consideradas as ações enérgicas na interface) para concluir as diversas 

tarefas relacionadas aos bebês como alimentar, limpar, e entreter. No entanto, ressalta-se novamente 

que foi indicado pelas professoras que a nomenclatura das categorias da interface poderia ser 

suprimida a fim de não criar uma percepção pejorativa em torno do termo enérgico, pois a 

percepção das professoras foi de que ações enérgicas eram contrárias as ações afetivas.  

Uma das perguntas complementares de pesquisa era de que forma a afetividade pode ser 

representada nas ações dos professores, a segundo a percepção das professoras, ações que 

demonstram atitudes genuinamente humanas são as que mais representam a afetividade. Uma das 

ações mais comentadas pelas professoras sobre a representação da afetividade por meio dos 

avatares foram as ações de dança, e pegar no colo. Essas duas ações foram apontadas como ações 

que realmente ajudam no ato de acalmar as crianças, mas não somente uma criança, e sim todas as 

que estão envolvidas no processo de alimentação.  
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Os estados emotivos que devem ser representados pelos EPAs  a fim de gerar credibilidade 

junto aos usuários ainda não ficou completamente elucidado pelo trabalho, as professoras 

demonstraram reações principalmente frente ao choro das crianças. Isso ficou bastante evidente nas 

filmagens feitas no grupo focal, então percebe-se que reações dos EPAs relativas ao choro e 

demonstração de necessidade geram uma tomada de decisão por parte das professoras, no entanto as 

ações dos EPAs de alegria ou satisfação não pareceram ter muito efeito sobre as professoras, talvez 

pelo tempo de simulação ter sido insuficiente para este tipo de observação, ou talvez por que  o 

feedback positivo do agente tenha sido ofuscado pela reação de choro de outro agente. Ainda assim 

essa questão não foi totalmente elucidada e a resposta para essa pergunta não foi conclusiva. 

 

7.1 – Trabalhos Futuros  
 

Os objetivos futuros do trabalho envolvem os objetivos que estão relacionados a definição 

do método para evidenciar as relações afetivas entre usuários e EPAs pois acredita-se que se faz 

necessário mais um experimento para coletar novos dados e analisar esses dados seguindo o modelo 

que já está sendo usado nesse estudo parcial.  

Acredita-se que há a necessidade de aprofundamento na pesquisa relacionada ao último 

objetivo específico que diz respeito a avaliar se a representação de estados emotivos dos EPAs 

favorecem a construção das relações afetivas com os usuários participantes da pesquisa. Esse 

objetivo deverá ser atingido, à medida que possa se representar mais fielmente os estados emotivos 

dos EPAs por meio de animações e detalhamentos melhores dos modelos tridimensionais, tanto na 

parte de texturas quanto na parte de modelagem tridimensional. Acredita-se que com estes ajustes 

será possível atingir os objetivos propostos.  

Como essas relações se dão entre EPAs e usuários e em que profundidade é um foco 

importante da pesquisa e acredita-se que também pode contribuir enormemente para a construção 

de conteúdos para futuros ambientes tridimensionais de ensino.  

 Uma das possibilidades para trabalhos futuros é criar a possibilidades dos bebês interagirem 

entre si dentro do ambiente criando dinâmicas e demandas diferentes para as professoras, no 

professoras de cuidar dos bebês.  
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Apêndice 1 
Questionário entregue as professoras: 

1 – Os bebês virtuais possuem uma aparência agradável? R1:Sim /R2:Não / R3:Sim / R4:Sim 

2 – Você considera que os bebês virtuais se parecem com bebês reais? R1:Sim / R2:Parecem mais podem melhorar mais 
/R3:Sim /R4:Um pouco / 

3 – Os bebês virtuais apresentaram um comportamento coerente com bebês reais?R1:Sim /R2:Sim mais em ritmo muito 
mais acelerado /R3: /R4:Sim / 

4 – Você conseguiu avaliar o bem estar dos bebês? / Como você avaliou o bem estar dos bebês?R1:Foi confuso, não foi 
possível satisfazê-los / R2:Não deu tempo, só me preocupei em deixa-los vivosR3: Através das barrinhas que iam 
mudando de cor / R4:Através dos ícones em baixo, verde, amarelo e vermelho 

5 – Como você avalia a resposta dos bebês as suas ações?R1:Ex. A Renata não demostrou reação quanto a afetividade 
/R2:Foram respostas robóticas para ações mecânicas / R3: / R4:As vezes satisfeitos e outras vezes não 

6 – Você acredita que cuidou bem dos três bebês virtuais? Qual foi a principal dificuldade em manter os três bebês 
assistidos?R1:Sim. Neste Item Para Operar Não Houve Dificuldade / R2:Não. Tudo ocorre rápido demais e de maneira 
incoerente / R3:Não. O bebê real você pega no colo enquanto conversa com os outros / R4:A demora que temos de ir de 
um para o outro 

7 – Você achou a experiência estressante? Por que?R1:Não. Talvez por ser virtual /R2:Sim. É um treino interessante, 
mas precisa de mais melhorias /R3: Fiquei meio nervosa, por que não dava pra interagir com os 3 ao mesmo tempo 
/R4:Sim. Uma experiência nova que nos traz conhecimento. 

8 – Você acha que a quantidade de bebês para cuidar estava adequada?R1:Sim. /R2: Sim Só que equivalem a 10 bebês. 
/R3:Sim /R4: Sim. 

9 – Você criou uma simpatia maior por algum dos bebês? Ou uma antipatia? Por que?R1:Não. / R2:Não deu tempo. / 
R3:Não. /R4:Não 

10 – De forma geral como você classificaria o comportamento dos bebês?:R1, R3, R4 ( ) Simpático /R2 – ( ) Outro: 
Anormal 

11 – Você acredita que a experiência pode contribuir para a melhor preparação para a atuação do profissional de 
educação infantil?R1:Sim /R2:Sim /R3:Sim. Por que dá uma visão geral de como pode acontecer /R4:Sim 

12 – Qual o grau de envolvimento afetivo que você teve com os bebês?R4 :Muito envolvimento  /R1: Médio 
envolvimento  /R2, R3:Pouco envolvimento 

 

Questionário do segundo experimento. 

Perguntas sobre afetividade (Professoras)1 - Os bebês virtuais possuem uma 

aparência agradável? 
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Prof. A - R:Sim /Prof.B - R:Sim, bem próximos do real/Prof.C - R: Sim 

2 - Você considera que os bebês virtuais se parecem com bebês reais? 

Prof. A - R:Não / Prof.B - R:Sim /Prof.C - R: As demandas me pareceram próximas 

das reais. 

3 - Os bebês virtuais apresentaram um comportamento coerente com bebês reais? 

Prof. A - R:Sim / Prof.B - R:idênticos / Prof.C - R: Sim  

4 - Você conseguiu avaliar o bem estar dos bebês? / Como você avaliou o bem estar 

dos bebês? 

Prof. A - R:Avaliei comforme a necessidade imediata / Prof.B - R:Sim, através das 

reações que eles apresentavam. / Prof.C - R: Sim, através das barrinhas explicativas.  

5 - Como você avalia a resposta dos bebês as suas ações? 

Prof. A - R:Foi muito rápida / Prof.B - R:Sempre positivas de acordo com as minhas 

atitudes / Prof.C - R: às vezes um pouco lenta. 

6 - Você acredita que cuidou bem dos três bebês virtuais? Qual foi a principal 

dificuldade em manter os três bebês assistidos? 

Prof. A - R:Foi razoável, as reações dos bebês foram muito rápidas. Tinha de ser 

rápida também. 

Prof.B - R:Acredito que sim. Na parte da afetividade, fiz de tudo mas as ações nunca 

eram suficientes 

Prof.C - R: Clicar nos círculos com as referentes ações com mais imediatismo.  

7 - Você achou a experiência estressante? Por que? 

Prof. A - R:Não porque já estou bem experiente nessas ações. / Prof.B - R:Não,  bem 

tranquila. Porque essa já é a minha rotina só que um número maior de bebês. / Prof.C 

- R: não, dentro das vivências reais. 
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8 - Você acha que a quantidade de bebês para cuidar estava adequada? 

Prof. A - R:Sim / Prof.B - R:Sim / Prof.C - R: sim, as vezes até menor do que a real 

apresenta.  

9 - Você criou uma simpatia maior por algum dos bebês? Ou uma antipatia? Por que? 

Prof. A - R:Não da para definir, na real só com a convivência é que os sentimentos 

acontecem. 

Prof.B - R:Gostei de todos. A menina tem uma aparência diferente, mas gostei dela 

também. 

Prof.C - R: não tive nenhuma preferência ou antipatia.   

10 - De forma geral como você classificaria o comportamento dos bebês?: 

Prof. A - (x ) Agressivo / Prof. A - (x ) Simpático / Prof. A - (x ) Apático / Prof.B - (x 

) Simpático 

Prof.B - (x ) Querido / Prof.C - (x) Simpáticos 

 

11 - Você acredita que a experiência pode contribuir para a melhor preparação para a 

atuação do profissional de educação infantil? 

Prof. A - R:Sim, é só não se apavorar. / Prof.B - R:Com certeza, os profissionais 

podem ter uma noção de como é trabalhar com bebês e com a Educação Infantil. / 

Prof.C - R: Acredito que para a formação inicial, como um ensaio da prática, das 

vivências concretas.   

12 – Qual o grau de envolvimento afetivo que você teve com os bebês? 

Prof. A - (x ) Pouco envolvimento / Prof.B - ( x) Muito envolvimento / Prof.C - ( x) 

Médio envolvimento 

 

 


