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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo descrever as etapas de planejamento, desenvolvimento
e implantação de um jogo educativo chamado Plano Naval (referência aos jogos de
batalha naval), que foi criado com o propósito de funcionar como uma ferramenta que
auxilia os jogadores no estudo e visualização de conceitos envolvendo pares
ordenados e funções de 1º grau aplicados a um sistema cartesiano. Para o
planejamento e criação do projeto do software, foram utilizadas técnicas de
engenharia de software com o intuito de organizar o desenvolvimento, melhorar a
produtividade e a qualidade do jogo, e evitar erros e falhas comuns na codificação de
um software. O Plano Naval foi projetado para possuir um total de 06 (seis) níveis, nos
quais o jogador deve responder questões de múltipla escolha que mudam de acordo
com o conteúdo abordado no respectivo nível. Para auxiliar no estudo do assunto,
antes de cada nível, a aplicação apresenta uma explicação do conteúdo através de
histórias em quadrinhos, elucidando as regras trabalhadas no respectivo nível. Para
motivar os jogadores a estudar os conteúdos do jogo, foi utilizado o conceito de
narrativa em conjunto com as explicações nas histórias em quadrinhos. A arquitetura
do jogo foi organizada utilizando o padrão de projetos arquitetônicos MVC (ModelView-Controller), um padrão muito empregado na programação por sua fácil
manutenção e visualização da codificação. Foram utilizadas as seguintes tecnologias
de desenvolvimento: a engine de criação de jogos Unity para desenvolvimento e
modelagem das telas do jogo, a linguagem de programação C# para controle das
funcionalidades do jogo, a linguagem PHP para gerenciar as entidades e informações
das classes, e o SGBD MySQL para gerenciar as requisições com a base de dados.
Por fim, o trabalho cumpre o seu objetivo, desenvolvendo e implantando o jogo
educativo em um servidor do Instituto Federal da Bahia no seguinte link
http://gse.conquista.ifba.edu.br/software/planonaval/, de maneira que qualquer
usuário pode ter acesso a ferramenta para estudar e exercitar conceitos matemáticos
aplicados ao sistema cartesiano.

Palavras-chave: Função de 1º grau. Jogo Educativo. Plano Cartesiano. Plano Naval.
Unity.

ABSTRACT
This final paper describes the stages of planning, development and implementation of
an educational software called Naval Plan (reference to naval battle games), which
was created with the purpose to be a tool to assist players in the study and concept
involving ordered pairs and 1st degree functions applied to a Cartesian system. To the
software project planning step, it was used software engineering techniques to
organize the development, to improve the game productivity and quality, and to avoid
common errors and failures in software coding. The Plano Naval was designed to have
a total of 06 (six) levels, which in each level, the player must answer multiple choice
questions that change according to the content of the respective level. To assist the
player in the study of the topic, before each game, the application provides an
explanation by comics with of the content that will be worked at the respective level.
To motivate players to study the game's contents, the concept of narrative was used
together with the explanations in the comics. The game code was organized using the
architectural design pattern MVC (Model-View-Controller), a pattern widely used in
programming by its easy maintenance and coding visualization. The paper selected
development technologies as, the game engine Unit, it used to develop and model the
game screens, the C# programming language, it used for game functionality control,
PHP to manage the class entities and information, and the MySQL DBMS to manage
requests to the database. Concluding, the paper gets its objective developing and
deploying the educational game in a server at Instituto Federal da Bahia, that is
available in the link: http://gse.conquista.ifba.edu.br/software/planonaval/, so any user
can have access to the game to study and exercise mathematical concepts applied to
the Cartesian system.

Keywords: 1st Degree Function. Cartesian Plan. Educational Game. Naval Plan.
Unity.
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1

INTRODUÇÃO
O uso da matemática para solução de problemas numéricos tem sua

origem ligada ao início da civilização, mais exatamente no período da Grécia antiga.
De acordo com Stewart (2013), existem registros do uso de cálculos desde o princípio
da Grécia antiga, há no mínimo 2.000 anos atrás, onde os gregos utilizavam de uma
técnica chamada “método da exaustão” para calcular a área de qualquer polígono
dividindo o próprio em vários triângulos.
No contexto dos dias atuais, um dos assuntos abordado nos livros de
matemática é o sistema cartesiano, que é usado como base para construção de
gráficos de funções, localização e até mesmo para desenhos. Silva L. (2018) descreve
o plano cartesiano como um instrumento matemático plano, composto por duas retas
perpendiculares que possuem apenas um ponto de encontro, onde este ponto em
comum é conhecido como ponto de origem e é nele que é marcado o número zero de
ambas as retas. Por consequência, de acordo com as questões trazidas por Giovanni
e Bonjorno (2000), o plano cartesiano pode ser utilizado na construção do
comportamento de gráficos das mais diversas funções matemáticas, como funções
de primeiro e segundo grau, polinomiais, modulares, exponenciais e logarítmicas.
Com o objetivo de criar uma ferramenta para auxiliar o estudo de conceitos
matemáticos envolvendo a construção de gráficos através de pares ordenados e
funções de primeiro grau aplicados ao sistema cartesiano, surgiu a ideia da criação
de um software educacional, chamado de Plano Naval, que tem por objetivo auxiliar
estudantes no ensino destes conceitos matemáticos. A partir disto, o trabalho propõe
o desenvolvimento e implementação do jogo educativo matemático em um servidor
do Instituto Federal da Bahia.

1.1

Motivação
É comum em instituições de ensino, os discentes relatarem uma grande

dificuldade na compreensão e na aprendizagem dos conceitos e cálculos
matemáticos. Segundo Freire (1986, apud ALMEIDA, 2006), as principais dificuldades
encontradas pelos estudantes no aprendizado da matemática são:
- O desenvolvimento cognitivo e a construção da experiência com a
matemática;

Capítulo 1 - Introdução

15

- As crenças, as práticas, as perspectivas e às experiências emocionais
com a matemática;
- A complexidade da própria matemática;
- As dificuldades mais intrínsecas, como bases neurológicas, alteradas;
- O ensino inadequado ou insuficiente.
Um método utilizado para tentar sanar problemas e dificuldades
envolvendo o ensino nas mais diversas áreas é o uso de técnicas alternativas de
ensino-aprendizagem, como os jogos educativos, que são nada mais que uma forma
de motivar o processo de ensino e aprendizagem, de uma maneira lúdica. Lima, Silva
e Silva (2009) relatam que os softwares educativos são ótimas ferramentas que
podem auxiliar o professor no processo de ensino aprendizagem em sala de aula,
posto que estes jogos apoiam o enriquecimento intelectual e social do discente.
Deste modo, a criação de um software educacional se mostrou uma
solução viável para facilitar a compreensão de conteúdos matemáticos como
conceitos básicos de pares ordenados e de funções de primeiro grau aplicados na
construção de gráficos em um sistema cartesiano.

1.2

Justificativa
Apesar da matemática estar presente na origem da sociedade e ser

utilizada no dia-dia de todas as pessoas, índices recentes mostram que o rendimento
matemático dos alunos nas escolas não tem sido satisfatório para a idade dos
próprios. De acordo com Brasil (2017), em relação aos conhecimentos em matemática
dos alunos no 3º ano do Ensino Fundamental I, cerca de 54,46% deles mostraram um
rendimento abaixo do esperado, enquanto menos da metade, cerca de 45,53%,
conseguiram atingir o nível suficiente de conhecimento da ciência para a idade.
No entanto, esses números negativos não são apenas para alunos do
Ensino Fundamental I, alunos do ensino fundamental II e do ensino médio também
têm apresentado um desempenho abaixo do esperado. Segundo o relatório feito pelo
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2015), o nível de aprendizado em
matemática dos discentes do terceiro ano do ensino médio em 2015 teve o pior
resultado nos últimos dez anos (2005-2015), no qual os discentes atingiram a nota
267,60, abaixo da nota atingida há 2 anos atrás, que foi de 270,15 (Figura 01), e bem
abaixo da nota considerada adequada para essa faixa, que é 350.
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Figura 1: Desempenho de alunos do 3º ano do ensino médio em Matemática.

Fonte: SAEB (2015).

As turmas do nono ano (Ensino fundamental II) tiveram uma melhoria em
comparação aos últimos anos, atingindo a nota 257,73, mais alta que a de dois anos
atrás, que foi de 251,54, mas que ainda continua abaixo do índice adequado, que é
de 300.

1.3

Problema
É possível a criação de uma ferramenta que diminua a dificuldade de

aprendizagem relacionada a conceitos matemáticos aplicados ao plano cartesiano?

1.4

Objetivos
A seguir foram relacionados os objetivos geral e específicos a serem

alcançados com o desdobramento deste trabalho.
1.4.1 Objetivo Geral
O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta em forma de jogo educativo,
por meio da qual o estudante possa exercitar conceitos matemáticos envolvendo
pares ordenados e funções de primeiro grau aplicados no sistema cartesiano.
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1.4.2 Objetivos Específicos


Estudar os conceitos matemáticos envolvendo pares ordenados e
funções do primeiro grau aplicados ao sistema cartesiano;



Aplicar técnicas de Engenharia de Software e Padrões de Projeto
para a construção de um software educativo, de modo a integrar o
conhecimento teórico computacional com a aprendizagem de
conceitos matemáticos;



Implantar o software educativo no servidor web do Instituto Federal
da Bahia.

1.5

Hipótese
É factível um software educativo orientar de forma lúdica sobre conceitos

matemáticos aplicados na construção de gráficos em um sistema cartesiano.

1.6

Metodologia

1.6.1 Classificação da Pesquisa
Segundo os conceitos trabalhados por Appolinário (2012), este trabalho
tem o caráter predominantemente quantitativo, uma vez que esta pesquisa pretende
realizar um processo de levantamento de requisitos para analisar os fenômenos
envolvidos no desenvolvimento de um software educativo que funcionará como uma
ferramenta auxiliadora no estudo de conceitos matemáticos envolvendo pares
ordenados e funções de primeiro grau aplicados ao sistema cartesiano de modo a
testar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Ao identificar a problemática e a relação
entre os requisitos coletados, esta pesquisa desenvolveu e implantou um software
educativo que abrange os campos de ensino ainda não abordados por outros
softwares educacionais. Gil (2002) também classifica este tipo de pesquisa como
exploratória, visto que este trabalho tem por objetivo apresentar ao leitor o problema,
de maneira a torná-lo explícito e assim permitir a construção da hipótese da pesquisa,
de modo a aprimorar as ideias e descobertas no trabalho.
1.6.2 Procedimentos Metodológicos
Após selecionar a área de estudo da pesquisa e as técnicas de engenharia
de software necessárias para o desenvolvimento do jogo, professores de matemática
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do campus foram convidados para auxiliar no levantamento dos conteúdos
matemáticos utilizados no software, em conjunto com uma pesquisa dos trabalhos
relacionados ao tema do jogo, de modo a verificar o estado das pesquisas e dos jogos
educativos já desenvolvidos na área, com o objetivo de melhorar as contribuições da
pesquisa para o meio científico.
Após este processo de levantamento de informações, a pesquisa propõe
a codificação e a implantação do software educativo, que trabalha conceitos
envolvendo pares ordenados e funções de primeiro grau aplicados a um sistema
cartesiano, em um servidor do Instituto Federal da Bahia.

1.7

Organização do Trabalho
Está pesquisa está organizada em cinco seções, divididos da seguinte

maneira:

A

primeira

seção

apresenta

os

argumentos

que

motivaram

o

desenvolvimento deste trabalho, assim como sua justificativa, problemática, objetivos
(geral e específico), hipótese e a metodologia utilizada na pesquisa; A segunda seção
apresenta os conteúdos essenciais para este trabalho, conteúdos estes que embasam
o desenvolvimento do software; A terceira seção discute os trabalhos correlatos, com
o intuito de abordar outros softwares educativos que não só envolvem o estudo de
conceitos matemáticos, mas outras áreas de conhecimento, com o objetivo de
encontrar características semelhantes com o software educacional Plano Naval; A
quarta seção expõe as características, etapas de desenvolvimento e implantação do
projeto Plano Naval; Por fim, na quinta seção são apresentadas as conclusões e os
trabalhos futuros para a continuação do projeto.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A seguir são discutidos os principais temas relacionados a este trabalho

com o propósito de auxiliar o entendimento do leitor sobre a pesquisa realizada.
Portanto, as seções a seguir dividem individualmente de tais conceitos, de modo a
organizar as seções em: Matemática, Jogos Educativos, Narrativa e Tecnologias de
Desenvolvimento.

2.1

Matemática
Apesar dos avanços nos estudos e descobertas sobre a origem da

humanidade, é difícil afirmar com exatidão o período em que a sociedade começou a
utilizar a nossa matemática. Contudo, existem registros do seu uso junto à história das
grandes civilizações, como os mesopotâmicos, egípcios e gregos. De acordo com
Roque (2012, p. 14), os precursores dos primeiros registros do uso da matemática
que conhecemos foram os mesopotâmicos, egípcios, e seus longínquos precursores.
Apesar disso, muitos estudiosos ligam a sua história aos gregos.
Com a evolução das civilizações, as teorias matemáticas também
evoluíram, com novos conceitos que beneficiaram o desenvolvimento matemático.
Uma época marcada por grandes matemáticos foi o século XVII, com destaque para
René Descartes, um dos grandes influenciadores do pensamento científico moderno.
Bezerra e Silva (2010, p. 11) relatam que René Descartes (1596-1650), também
chamado de Cartesius, foi um filósofo, físico e matemático francês que se destacou
pelo seu trabalho inovador na Filosofia, mas que também ganhou fama por criar o
conhecido sistema cartesiano de coordenadas, que teve grande influência na
evolução do cálculo moderno. O plano cartesiano pode ser definido como:
[...] um modelo da geometria euclidiana plana. Ou seja, uma vez definidos um
sistema de eixos cartesianos (perpendiculares entre si e com uma unidade
de medida comum a ambos os eixos) e interpretados os conceitos primitivos
da geometria euclidiana nesse sistema, verifica-se que nele os axiomas da
geometria são válidos e, por conseguinte, os teoremas também o serão. A
geometria euclidiana interpretada no plano cartesiano é dita geometria
analítica plana. Chamamos também o plano cartesiano de plano numérico,
pois associamos cada ponto do plano a um par ordenado de números reais
(x,y): x, a abscissa e y, a ordenada do ponto, ditas coordenadas cartesianas
do ponto (BEZERRA; SILVA, 2010, p. 12).

A partir da sua descoberta e uso, o sistema cartesiano se tornou crucial
para a evolução da geometria analítica e até mesmo sendo usado para localizar
pontos em um determinado mapa ou no globo terrestre. De acordo com Silva M.
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(2018), nos dias atuais o plano cartesiano é usado para os mais diversos propósitos,
como a criação de gráficos dos mais diversos tipos de funções, nos quais as
grandezas relacionadas a X são o domínio e as grandezas relacionadas a Y, a imagem
da função, e quando utilizado corretamente, facilita a observação do comportamento
de funções em alguns pontos considerados críticos. Silva M. (2018) também cita que
é possível associar o sistema cartesiano com a latitude e a longitude, assuntos
relacionados a geografia e ao uso de Sistemas de Posicionamento Global – GPS’s,
que permite ao usuário, saber a própria localização no globo terrestre, desde que
tenha em mão um receptor de sinais GPS, que se utiliza de satélites em órbita da
Terra.
Quando se aplica o sistema cartesiano a funções, pode-se notar que o
gráfico da função se comporta de maneira diferente para cada tipo diferente de função.
Andrini e Vasconcellos (2012, p.115) dá como exemplo vários tipos de funções
mostrando o comportamento delas em gráficos no sistema cartesiano. No início, os
autores trabalham com a função de primeiro grau y = 2x, onde por meio dela, se é
montado uma tabela (Figura 2) pelo conceito da atribuição de valores ao elemento X
de maneira que seja possível calcular o elemento Y, obtendo assim os respectivos
pares ordenados (X; Y) desta função.
Figura 2: Tabela de valores de y = 2x.

Fonte: Andrini e Vasconcellos (2012, p.115).

Após a criação da tabela, é necessário localizar no plano cartesiano os
pontos que representam os pares ordenados da função. Na Figura 3 pode-se observar
que ao traçar uma linha nos pontos dos pares ordenados (X; Y), se forma uma reta no
gráfico da função.
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Figura 3: Gráfico da função y=2x.

Fonte: Andrini e Vasconcellos (2012, p.115).

Já para funções de segundo grau, os autores utilizam a função y = x 2 + 2x
-1, onde por meio dela, assim como na função de primeiro grau, atribui-se valores ao
elemento X de maneira que seja possível calcular o elemento Y, obtendo assim uma
tabela (Figura 4) com os ordenados (X; Y) da função.
Figura 4: Tabela de Valores de y = x²+2x-1.

Fonte: Andrini e Vasconcellos (2012, p.116).

Ao utilizar os pares ordenados da Figura 4 no plano cartesiano obtém-se
um gráfico no sistema cartesiano (Figura 5), no qual os pontos não são alinhados,
formando assim uma parábola e não uma reta.
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Figura 5: Gráfico da Função y = x² + 2x – 1.

Fonte: Andrini e Vasconcellos (2012, p.117)

Por fim, ao analisar as características dos conteúdos matemáticos, nota-se
que existe uma complexidade na visualização de compreensão dos assuntos
abordados. Logo uma ferramenta que facilite, de forma lúdica, o entendimento destes
conteúdos se torna um instrumento valioso no estudo da matemática. E uma das
opções mais utilizadas para esta finalidade é o Jogo Educativo.

2.2

Jogos Educativos
Softwares Educativos são grandes ferramentas para se exercitar as

habilidades mentais, pois as informações são passadas de maneira mais eficiente,
transmitindo o assunto de maneira lúdica, facilitando o aprendizado. De acordo com
Gomes e Padovani (2005), software educativo pode ser definido como um tipo de
aplicação computacional e interativa, criada com o propósito de facilitar o
entendimento do usuário sobre dados específicos, por exemplo, conceitos
matemáticos ou científicos.
Por ser um sistema computacional, o software educativo possui diferentes
classificações com os mais diversos propósitos e características. Os softwares
educativos como ferramentas de ensino-aprendizagem podem ser divididos em
algumas categorias, que são programas tutoriais, programas de exercício e prática,
simulações e jogos (VALENTE, 1993). Um software como um jogo educativo funciona
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como uma ótima ferramenta para auxiliar o professor no ensino de determinado
assunto, dinamizando a maneira com que o conteúdo é apresentado ao aluno.
Segundo Tajra (2008, p.49), através do uso de aplicações em computadores, esperase que a realização das aulas seja mais criativa, animada, dinâmica e proporcione ao
discente novas descobertas e experiências na aprendizagem de algum conceito.
O uso de Jogos Educacionais traz muitos benefícios ao usuário, de maneira
a trazer situações que beneficiam o aprendizado. Segundo Savi e Ulbricht (2008), os
principais benefícios do uso de jogos educativos são:


Por sua capacidade de prender a atenção e divertir, o jogo educativo
consegue motivar o aluno a alcançar o aprendizado;



O auxílio no aprendizado de uma maneira dinâmica, com recursos
visuais e interativos, diferentes das ferramentas usadas em sala de
aula;



Promove

o

desenvolvimento

de

habilidades

cognitivas,

proporcionando ao usuário um ambiente onde ele precise elaborar
estratégias para resolver problemas;


Proporciona ao usuário a possibilidade de aprendizado através de
descoberta, pois o usuário em um software educacional tende a
explorar, experimentar e colaborar mais do que em uma aula
tradicional;



Permite ao usuário a experiência de novas identidades, oferecendo
uma imersão em outros mundos, vivenciando diferentes identidades
nos jogos;



Funciona como um agente de socialização, já que os usuários se
aproximam pelas interações, tanto no mundo virtual, quanto no
mundo físico;



Aprimora a coordenação motora do usuário, pois em alguns jogos
ele é obrigado a realizar determinados tipos de movimentos de
maneira repetitiva para concluir com sucesso o desafio;



Faz com que os usuários, através de horas jogadas, se tornem
expert no conteúdo do jogo.

Além disso, os benefícios do uso do jogo educativo podem ser
intensificados utilizando este tipo de software em conjunto a um instrumento aplicado
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em vários jogos na atualidade, que é a estrutura narrativa, que funciona como uma
ferramenta para motivar o estudo de um determinado assunto através de uma
narrativa prática.

2.3

Narrativa
Durante o desenvolvimento da humanidade, a Narrativa e os Jogos eram

utilizados separadamente para diferentes propósitos. No entanto, com a chegada dos
jogos digitais, a narrativa se tornou um elemento crucial para a imersão do usuário no
vídeo game. Segundo Ranhel (2009, p. 17), Jogos e Narrativa possuem naturezas
completamente diferentes, já que os jogos são estruturas onde o jogador realiza
ações, experimenta e vivencia situações, enquanto a narrativa tem a função de
descrever ações passadas por alguém. No entanto, quando ambas as atividades
migram para o mundo digital dos computadores, é necessária uma fusão destes
elementos, uma mescla entre eles.
Ao analisar a sua importância nas mídias atuais, a narrativa se tonou um
elemento essencial para filmes e jogos, visto que este artifício narrativo é muito
utilizado para prender a atenção do seu telespectador e motivá-lo a gastar mais tempo
com este determinado produto. Segundo Murano (2010, p. 39), os jogos eletrônicos
se assemelham em muitos aspectos à indústria do cinema, onde a montagem da
narrativa é composta por vários elementos essenciais para chamar a atenção do seu
público, tais como: trilha sonora, enquadramento de câmera, iluminação, entre outros
aspectos.
Apesar da narrativa se mostrar um instrumento valioso no aprendizado de
conceitos em jogos, a definição das tecnologias utilizadas no desenvolvimento da
aplicação também é uma etapa de extrema importância, pois a depender das
tecnologias utilizadas, a narrativa e o jogo educativo podem apresentar limitações de
modo a prejudicar a ludicidade e a utilização da aplicação.

2.4

Tecnologias de Desenvolvimento
Esta seção tem por objetivo descrever as tecnologias utilizadas no

desenvolvimento do software educativo Plano Naval. Na Subseção 2.4.1 é trabalhado
os conteúdos envolvendo as técnicas de Engenharia de Software utilizadas no
desenvolvimento do softiware educativo; Na Subseção 2.4.2 é abordado os conceitos
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do padrão de projetos arquitetônico MVC (Model - View - Controller); Na Subseção
2.4.3 é definido a arquitetura e funcionamento do Unity®; Na Subseção 2.4.4 é exibido
as características do C#; Na Subseção 2.4.5 é exposto os conceitos básicos do PHP;
Na Subseção 2.4.6 é apresentado as características do SGBD MySQL®; E por fim,
na Subseção 2.4.7 é exemplificado as informações essenciais sobre o Photoshop®.
2.4.1 Engenharia de Software
Com a evolução da tecnologia, a Engenharia de Software se tornou uma
ferramenta crucial para o planejamento e desenvolvimento de um projeto de software,
visto que esta área da computação possui os mais diversos métodos e técnicas com
o objetivo de melhorar a organização, produtividade e qualidade do sistema. Segundo
Cortés (2013), a Engenharia de Software pode ser definida como uma área da
computação que busca utilizar técnicas, métodos e ferramentas para projetar, analisar
e administrar o desenvolvimento e a manutenção de um software, bem como
proporcionar uma maior produtividade da equipe de trabalho envolvida nas atividades
de desenvolvimento de uma aplicação, com o intuito de atingir uma maior satisfação
por parte dos clientes.
Um dos modelos mais utilizados e conhecidos da Engenharia de Software
é o modelo de desenvolvimento de software sequencial conhecido como modelo
cascata, que tem por objetivo organizar a criação de uma aplicação de modo que cada
fase do desenvolvimento se inicie após a anterior, formando assim uma cascata.
Sommerville (2011) descreve o modelo cascata como um dos primeiros modelos de
processos publicado na engenharia de software, e dele deriva os mais diversos
modelos utilizados nos dias atuais. Seu funcionamento se resume a uma série de
etapas encadeadas, onde, após a finalização de uma etapa, outra se inicia, formando
uma cascata entre cada uma das fases. No modelo em cascata, os processos são
divididos em 5 (cinco) etapas (Figura 6), a saber:
1. Análise e definição de requisitos: Nesta etapa são estabelecidas as
metas, serviços, restrições e funcionamento específico do sistema;
2. Projeto de sistema e software: O objetivo desta etapa é projetar e
modelar os requisitos necessários para o funcionamento do software;
3. Implementação e teste unitário: Nesta etapa é desenvolvido o projeto
do software, em conjunto com os testes unitários que envolvem a
verificação de que cada unidade do jogo e suas especificações;
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4. Integração e teste de sistema: O sistema é testado de maneira completa
para assegurar que o software atenda todos os requisitos planejados.
Após o teste, o sistema é implantado e entregue ao cliente;
5. Operação e manutenção: Nesta última etapa, é realizada a manutenção
e a correção de erros que não foram descobertos nas outras etapas do
processo de desenvolvimento do software. Vale ressaltar que novas
funcionalidades e requisitos podem ser adicionados ao sistema já
implantado.
Figura 6: Modelo Cascata.

Fonte: Sommerville (2011).

2.4.2 MVC
Apesar das mais diferentes tecnologias no mercado para as mais diferentes
soluções, após a implementação de vários projetos de maneira repetitiva, um
desenvolvedor experiente começa a notar uma série de problemas e erros em comum
nos projetos, que nem sempre estão ligados a tecnologia utilizada. A tendência natural
é que este desenvolvedor comece a desenvolver boas práticas para evitar estes
problemas nos projetos futuros. Assim, tem-se a ideia dos padrões de projetos que
Gamma, Helm e Johnson (2008, p. 20) detalham como descrições de objetos e
classes comunicantes que são estilizadas com o intuito de serem utilizadas como
solução para resolver algum tipo de problema em um contexto particular. O padrão de
projeto tem por objetivo nomear, abstrair e identificar os aspectos determinantes em
um projeto comum de sucesso, e assim torná-lo útil para a reutilização em um novo
projeto orientado a objetos.

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica

27

Com o decorrer dos anos, novos padrões de projeto têm sido desenvolvidos e
utilizado nas mais diferentes aplicações, dentre estes padrões, o que se destaca é o
padrão arquitetônico de projetos chamado Model-View-Controller (MVC), que busca
separar os componentes de uma aplicação de maneira a beneficiar a compreensão e
a manutenção individual de cada parte do código, sem realizar alterações no sistema
como todo.
Minetto (2007, p. 19) descreve o MVC como um padrão que tem por objetivo
separar a aplicação em desenvolvimento em três camadas, ou partes, que são Model
(Modelo), View (Visão) e Control (Controle). A camada Model trabalha com
gerenciamento e manipulação dos dados do sistema, a camada View busca gerir a
parte gráfica e textual da aplicação que é visível ao usuário e a camada Control
gerencia as entradas de dados vindas de periféricos, de maneira a administrar a
comunicação entre as camadas View e Model de maneira apropriada.
2.4.3 Unity
O Unity é uma das engines (motor) para criação de jogos mais utilizada do
mundo, que dentre suas características, a mais notável é sua capacidade de trabalhar
com as mais diferentes plataformas disponíveis hoje no mercado. Segundo Unity
(2019), 50% dos jogos de plataforma mobile e 60% do conteúdo AR/VR são
desenvolvidos em Unity. Outra característica importante da engine é o seu suporte a
maioria das plataformas de games no mercado. Dentre as plataformas suportadas
pelo motor de jogos, destacam-se: Windows®, MAC OS®, Linux, Web GL (HTML 5),
IOS, tvIOS, Tizen®, Gear VR®, PlayStation® (Playstation 3, 4 e Vita), Xbox® (360 e
One), Nintendo® (Wii, Wii U, Nintendo DS e Nintendo Switch), entre outras.
Para controle do back-end do jogo, a engine possui suporte para
linguagens de programação que são baseadas em scripts. Goldstone (2009, p.16)
informa que os scripts são componentes essenciais para produção de jogos utilizando
o motor Unity. Estes scripts podem ser escritos em JavaScript, C# e Boo (um derivado
da linguagem Python), mas por padrão, o editor do motor de criação de jogos utiliza o
ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio, que é um software dedicado
para as linguagens de programação suportadas pela plataforma .NET Framework, que
dentre elas, a que mais se destaca na manipulação de scripts, é a linguagem de
programação C#.
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2.4.4 C#
O C# é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft para
sanar vários problemas internos da empresa, e que mesmo nos dias atuais, continua
evoluindo e sua sintaxe tem o objetivo de solucionar problemas gerais, distanciando
sua sintaxe de outros concorrentes como o Java. De acordo com Alura (2017, p. 4),
no fim da década de 90, a Microsoft possuía uma série de problemas no setor de
desenvolvimento. Estes problemas ocorriam pelo fato da empresa possuir diversas
tecnologias e linguagens de programação diferentes para resolver diferentes
problemas, o que gerava um custo altíssimo quando a corporação encontrava um
problema muito complexo. A partir disso, a Microsoft decidiu desenvolver sua própria
implementação do Java, chamado J++, que só podia ser executada em ambientes
Microsoft. Após uma série de problemas e batalhas judiciais envolvendo licenciamento
com a Sun®, a proprietária do Java, a Microsoft® acabou perdendo os direitos de uso
do J++. Após isto, a empresa desenvolveu uma nova plataforma base para suas
soluções (.Net) e implementou o projeto de linguagem de programação chamado de
projeto COOL (C-like Object Oriented Language). Em seu lançamento, o projeto
COOL recebeu o nome de linguagem C# 1.0, no ambiente .Net 1.0, que até hoje
recebe atualizações e vem evoluindo em uma velocidade expressiva para o mercado.
Com a evolução das tecnologias, o C# se tornou uma linguagem de
programação muito utilizada no mundo inteiro, e até mesmo em outras plataformas,
como no Unity, sendo a escolha de muitos desenvolvedores para a escrita dos scripts
do motor de jogos. Segundo Norton (2013, p. 10) , existem várias vantagens no uso
do C# na manipulação de scripts no Unity, dentre essas vantagem, tem-se: A vasta
documentação da linguagem na internet, já que o C# é uma linguagem de
programação muito utilizada em aplicativos Windows e aplicações Web; A flexibilidade
para usar códigos C# em scripts Unity, visto que todos os arquivos do UnityProject
possuem compatibilidade com a linguagem de programação; Regras de codificação
do C#, visto que utilizando o UnityScript, a ferramenta não consegue detectar
automaticamente erros de codificação em outras linguagens, e já com o C#, o editor
consegue detectar os erros de codificação quase que imediatamente.
2.4.5 PHP
A linguagem de programação PHP, que atualmente está na versão 7.3.6, é
uma linguagem de código aberto muito utilizada para desenvolvimento web pela sua
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simplicidade e por poder mesclar seu código com outras linguagens como HTML.
PHP (2018) elucida que o PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de scripts
open source, que na atualidade é utilizada para desenvolvimento web, e que dentre
suas funcionalidades, permite ao desenvolvedor embutir o código dentro de um HTML.
Uma das grandes vantagens do uso do PHP é sua simplicidade que motiva os
programadores iniciantes a utilizarem a linguagem, sem perder seus muitos recursos
avançados para programadores experientes. Para Melo e Nascimento (2007, p. 25),
o PHP possui várias vantagens em seu uso, dentre elas, destacam-se:


Criação, alteração e exclusão de arquivos de texto, como
documentos PDF, DOC, entre outros;



Criação de imagens dinâmicas para validação de formulários;



Suporte a criptografia de dados;



Suporte à criação, alteração e exclusão de arquivos XML;



Suporte para vários sistemas de gerenciamento de bancos de
dados, com acesso nativo a DB2, Firebird, Informix, Interbase,
Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL, entre outros.

2.4.6 MySQL
A partir da evolução e do uso das mais diversas tecnologias em um
software, surgiu a necessidade de manipular e armazenar as informações das mais
diversas aplicações em um sistema de maneira segura. Esta necessidade motivou a
origem dos mais diversos sistemas para gerenciamento de banco de dados. Um
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) pode ser definido como uma
coleção de programas que possibilitam ao desenvolvedor planejar, criar e manipular
Bancos de Dados para os mais diversos objetivos. Um SGBD deve ter uma série de
características, dentre elas: controle de redundâncias, compartilhamento de
informações, controle de acesso, esquematização, interfaceamento, controle de
integridade e cópias de segurança (QUESADA; TOSTA; DOURADO, 2006).
No mercado, um dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados que
mais se destaca é o MySQL. Isto se deve pela popularidade do SGBD na
comunidade e por possuir uma versão gratuita para download. Segundo MySQL
(2019), o SGBD MySQL tem por objetivo disponibilizar para os desenvolvedores um
servidor rápido, multithread, multiusuário e robusto, para gerência de banco de dados
implementados na linguagem de pesquisa declarativa padrão SQL (Structured Query
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Language). Niederauer e Prates (2006) afirmam que o MySQL é uma ótima
alternativa dentre os SGBD’s, visto que possui várias vantagens para o
desenvolvedor, tais como:


O MySQL é um SGBD que possui uma tecnologia complexa para
gerência de banco de dados e que possui um baixo custo;



Não possui limitação na utilização por usuários simultâneos;



Possui capacidade para manipular tabelas com mais de 50.000.000
registros;



É considerado um SGBD com alta velocidade na execução de
comandos SQL;



Simples e eficiente no controle dos privilégios dos usuários;



Para o desenvolvimento de sites dinâmicos, o MySQL possui
compatibilidade com o PHP.

2.4.7 Photoshop
Em muitos projetos, o design gráfico é um grande problema para o
desenvolvimento de uma aplicação, visto que a depender da linguagem escolhida,
podem existir uma série de limitações para o desenvolvimento gráfico da aplicação.
Em muitos casos, os desenvolvedores utilizam de softwares de terceiros para o
desenvolvimento gráfico, e dentre os softwares no mercado, o que se destaca é o
Photoshop. O Photoshop® é descrito pela Adobe (2018) como o software de imagem
digital mais avançado do mundo, usado por fotógrafos, designers, profissionais da
web e de vídeo, de modo a permitir ao seu usuário o poder e controle criativo para
manipulação e composição de imagens 2D e 3D.
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TRABALHOS CORRELATOS
Nesta seção, são apresentados trabalhos que possuem correlação com o

projeto Plano Naval, caracterizando-se como softwares educativos, que tem por
objetivo auxiliar o estudo de determinado conteúdo estudado em sala de aula. Nas
primeiras três seções, descreve-se jogos que trabalham temas relacionados com
conceitos matemáticos. Por fim, na Seção 3.4, são apresentados outros softwares
educativos que possuem aspectos similares aos do software proposto.

3.1

Desenvolvimento e avaliação de um jogo com tecnologia de RA para
auxiliar no ensino de matemática
Dourado et al. (2015) propôs a criação de um jogo digital, chamado de

Oceano Matemático, utilizando a engine Unity, com o intuito de ensinar diversos
conceitos matemáticas envolvendo rotas e trajetórias que podem ser visualizadas em
um plano cartesiano. Para a realização da pesquisa, foram selecionados 84 (oitenta e
quatro) estudantes que em um primeiro momento usaram a versão do software
desktop, e após isto, responderam um questionário sobre as experiências vividas no
uso do jogo educativo desktop. Após isto, os estudantes utilizaram uma versão móvel
do jogo, que foi desenvolvida utilizando a tecnologia de Realidade Aumentada, em
seguida responderam o mesmo questionário, desta vez, aplicado a versão mobile do
jogo. Por fim, um último questionário foi aplicado comparando as experiências vividas
no experimento, a fim de medir o impacto do uso da realidade aumentada na
interatividade do jogo. A tela da gameplay do jogo pode ser visualizada na Figura 7.
Figura 7: Tela do jogo Oceano Matemático.

Fonte: Dourado et al. (2015).
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Ao analisar os resultados obtidos, Dourado et al. (2015) consideram que os
resultados da pesquisa foram positivos, visto que nos dois questionários respondidos
sobre o uso dos softwares, a maioria das respostas confirmou que os estudantes se
sentiram totalmente ou parcialmente satisfeitos com as questões sobre a usabilidade
do jogo. Já no último questionário, os estudantes relataram que a realidade
aumentada é uma característica que os motiva a utilizar o software. Contudo, a
ferramenta gera uma maior dificuldade na interação com o aplicativo, mas todos os
estudantes afirmaram que apesar da dificuldade encontrada, o recurso de realidade
aumentada os divertiu a ponto de motivá-los a não desistir das missões do jogo.

3.2

Um Jogo Computacional como Proposta para o Estudo de Funções
Adamowicz (2015) apresenta em seu trabalho um jogo de computador,

projetado e desenvolvido para funcionar como uma ferramenta para auxiliar o
professor no ensino de conceitos matemáticos em uma sala de aula. O principal intuito
do desenvolvimento deste software educacional foi motivar o aprendizado de
conceitos envolvendo funções do 1º e 2º graus para alunos do 1º ano do Ensino Médio
em um colégio particular de Ponta Grossa - PR. Para o desenvolvimento do software,
a pesquisa foi dividida em (7) sete etapas: a primeira etapa foi a realização de aulas
sobre o conteúdo em uma turma, para identificar as maiores dificuldades encontradas
pelos alunos; A partir destas dificuldades, em uma segunda etapa foi realizado o uso
de um software, Geogebra, para testes; na terceira etapa, foi realizada uma seleção
de alunos, com o intuito de testar um projeto piloto do jogo; na quarta etapa, os
estudantes utilizaram o software piloto para testar suas funcionalidades e dar um
feedback; em uma quinta etapa, o software foi finalizado; logo após, na sexta etapa,
foi realizada uma seleção de uma turma de alunos do 1º ano do ensino médio para
realização da pesquisa; por fim, na última etapa, foi realizada a aplicação do software
final e a coleta de dados do seu uso.
A aplicação do software educativo final e a coleta de dados da pesquisa foi
dividida em 5 etapas, onde no primeiro momento foi realizado um questionário com
questões demográficas; em um segundo momento foi aplicado uma prova de
conhecimentos sobre o assunto abordado no jogo; no terceiro momento foi aplicado o
software educativo para os estudantes (Figura 8); em um quarto momento a mesma
prova da segunda etapa sobre conhecimentos matemáticos foi aplicada; e por fim, no
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quinto momento foi aplicado um questionário com questões que visavam a percepção
dos alunos em relação ao jogo.
Figura 8: Uso do software educativo por alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Fonte: Adamowicz (2015).

Como resultado alcançado, os alunos demonstraram um impacto positivo
no uso do projeto piloto no ensino de conteúdos matemáticos, visto que alguns alunos
relataram que participaram do teste por ‘camaradagem’ com a professora, mas que
mostraram satisfação em fazer parte desse projeto. Na etapa Final, o questionário
demográfico mostrou que grande parte dos alunos, 63,2%, utilizavam o computador
pelo menos uma hora por dia e que cerca de 73% dos discentes jogavam jogos de
celular ou computador várias vezes na semana. No entanto, apenas 47,3% destes
discentes utilizavam o computador mais de uma vez na semana para atividades
educacionais. Já na etapa das questões sobre o conteúdo abordado, houve uma
melhora significa do aprendizado dos estudantes, visto que no questionário aplicado
pós uso do software, os alunos tiveram uma média igual ou superior ao questionário
aplicado antes do uso do jogo digital. Por fim, foi aplicado um questionário
motivacional, que mostrou que os alunos aprovaram o uso de softwares nas aulas se
sentiram mais motivados a estudarem o conteúdo abordado sobre a disciplina. No
entanto, os alunos reclamaram da quantidade de informações que o jogo possuía, que
causava irritação neles, e que não conseguiram relacionar as questões do jogo com
situações da vida real.

3.3

Mathmare: Um jogo de plataforma envolvendo desafios matemáticos do
ensino médio
Em sua pesquisa, Madeira et al. (2015) chegam à conclusão que grande

parte dos jogos digitais que abordam conceitos matemáticos são voltados para os
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conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental. A partir disto, o trabalho realiza o
desenvolvimento de um jogo educativo, com uma versão web e desktop, chamado de
Mathmare, utilizando o motor de criação de Jogos Unity. O jogo tem por objetivo
proporcionar um ambiente instigante e divertido para o estudo de conceitos
matemáticos voltados para alunos do ensino médio, proporcionando desafios com o
intuito de aumentar o interesse dos alunos em alguns conteúdos matemáticos
estudados pelos discentes no ensino médio.
Inicialmente, Madeira et al. (2015) realizaram uma enquete com alunos
ingressantes no ensino superior e recém-egressos do ensino médio, para decidir qual
seria o estilo do jogo, e segundo a escolha da maioria, o gênero escolhido foi o RPG
(Role-Playing Game), utilizando um cenário medieval como background do jogo. Logo
após, foi decidido que os assuntos abordados pelo software seriam inicialmente
conceitos básicos de polinômios, matrizes, números binários e conjuntos, e seriam
aplicados no jogo através de desafios de puzzles, aplicados de maneira a construir
uma ponte ou uma passagem para superar um problema no jogo (Figura 9).
Figura 9: Software Educativo Mathmare.

Fonte: Madeira et al. (2015).

Foram selecionados 97 alunos do ensino médio e superior que utilizaram
um protótipo em desktop contendo uma fase com os puzzles que seriam usados no
jogo. O protótipo foi dividido em 3 (três) níveis que aumentavam sua dificuldade
progressivamente à medida que os alunos avançavam na fase. Após o uso do
software, cada estudante foi convidado a responder um questionário de maneira a
avaliar o jogo e no fim do questionário, foram adicionadas 4 (quatro) questões sobre
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o conteúdo a fim de medir o aprendizado dos estudantes com o software. Os
resultados obtidos foram bem promissores, visto que o trabalho conseguiu demonstrar
que a grande maioria dos alunos elogiaram o jogo e se sentiram mais motivados a
estudar o conteúdo pelo software educativo. E sobre o rendimento dos discentes, pelo
menos 85% dos estudantes acertaram as questões sobre o conteúdo abordado.
A partir dos trabalhos correlatos apresentados, foi criado um quadro
comparativo (Quadro 1) aonde é possível visualizar as características definidas na
etapa planejamento do Plano Naval, tais como um controle de acesso, disponibilidade
na internet, tipo de plataforma de desenvolvimento, uso de padrões de projetos,
sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado, explicação do embasamento
teórico do jogo, aborda conteúdos de Pares Ordenados ou Funções de 1º grau
aplicados ao Sistema Cartesiano e o uso de elementos de Narrativa. Além disso,
utilizando essas características, é possível comparar se os softwares educativos
selecionados nesta sessão, a fim de verificar se a pesquisa pode proporcionar
contribuições para o meio científico.
Quadro 1 – Características dos Trabalhos Correlatos.

Características

Oceano
Matemático
(DOURADO et
al, 2015)

Um Jogo
Computacional como
Proposta para o
Estudo de Funções
(ADAMOWICZ, 2015)

Mathmare
(MADEIRA et
al., 2015)

Plano Naval
(2019)

Controle de
acesso

Não

Não

Não

Sim

Disponibilizado
na Internet

Não

Não

Sim

Sim

Unity 2D/3D
Web

Não Informa

Unity 2D/3D
Desktop/Web

Unity 2D/3D
Web

Não Informa

Não Informa

Não Informa

MVC

Não Utiliza

Não Utiliza

Não Utiliza

MySQL

Possui

Possui

Possui

Possui

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não Possui

Não Possui

Não Possui

Possui

Plataforma de
desenvolvimento
Utiliza Padrões
de Projeto
Banco de Dados
Utilizado
Explicação do
embasamento
teórico no jogo
Pares Ordenados
aplicados ao
Sistema
Cartesiano
Funções de 1º
grau aplicados ao
Sistema
Cartesiano
Narrativa
Fonte: Próprio autor.
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Outros Trabalhos
Outros trabalhos correlatos foram selecionados por utilizarem jogos no

aprendizado de conceitos matemáticos, que por muitas vezes são colocados como
complexos para se entender em sala de aula.
Tenório, Tavares e Tenório (2016) propõem o uso de jogos digitais, já
existentes em plataformas de objetos educacionais, no aprendizado de conceitos
sobre funções polinomiais do 1º grau. O público alvo foram estudantes do primeiro
ano do Ensino Médio de uma escola pública do Rio de Janeiro e a pesquisa aconteceu
em um laboratório de informática da escola, onde os discentes utilizaram dois jogos
educacionais, o “Jogo das Retas” que está disponível na plataforma PhET e o desafio
“Prodigi” que está disponível na plataforma Mangahigh. Durante a pesquisa, os alunos
também responderam questionários e listas de exercícios antes e após uso dos
softwares, a fim de aferir o nível do aprendizado proporcionado pelo uso dos jogos e
as experiências vividas no experimento. De acordo com os autores, o retorno dos
alunos sobre o uso do software foi bem positivo e como estudos futuros, eles planejam
utilizar mais jogos educativos no aprendizado de outros conteúdos matemáticos.
Frade, Alixandre e Sousa (2015) desenvolveram um jogo sério, baseado
em Realidade Virtual 3D, aplicado ao ensino de conceitos matemáticos compatíveis
com a grade curricular da disciplina de matemática do quinto ano do ensino
fundamental definida pelo Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil (INDI). O
trabalho foi dividido em cinco etapas, que foram: planejamento da arquitetura do jogo,
os requisitos necessários para a interatividade, o planejamento das iterações do jogo,
desenvolvimento do jogo, e por fim os testes e implantação do software. Como
resultado, percebeu-se que a proposta do uso de tecnologias dentro da sala de aula
foi bem aceita tanto pelos estudantes quanto pelo professor e visando trabalhos
futuros a pesquisa propõe a implementação de novas fases no jogo, com a inserção
de novos conteúdos para diferentes disciplinas.
O MatematechApp, desenvolvido por Rocha et al. (2016), é um jogo criado
com o objetivo de ser utilizado como um recurso pedagógico para alunos nos anos
iniciais do ensino fundamental. O Matematech foi desenvolvido com base em três
principais características, que são: o uso de componentes de baixo custo, a não
dependência de recursos de informática como computadores e a não exigência do
domínio de conteúdos tecnológicos por parte do professor. O primeiro protótipo do
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jogo foi desenvolvido com a engine Unity e possui uma versão Web, outra versão
nativa para dispositivos móveis e uma versão para dispositivos desktop. O aplicativo,
contribuiu no aprendizado e fixação dos conceitos matemáticos, provou ser uma
ferramenta que possui soluções lúdicas e divertidas para o processo de ensino
aprendizagem de conceitos matemáticos básicos. Como trabalhos futuros, Rocha et
al. (2016) propõem uma análise no esquema de pontuação utilizado no jogo e o
aprimoramento da interface gráfica do software.
Pires et al. (2018) desenvolveram o jogo educativo AmazonMath que tem
por objetivo abordar conteúdos de alfabetização matemática por meio de experiências
lúdicas envolvendo elementos amazônicos onde o usuário pode interagir com o jogo
via digitação ou áudio. O software foi desenvolvido utilizando a engine Unity, e seu
processo de desenvolvimento foi dividido em momentos distintos que validaram a
necessidade da criação e uso de jogos educacionais no ensino dos diversos
conteúdos. De acordo com os testes realizados ao fim da pesquisa, o software foi bem
aceito no quesito de design educacional e houve grande interesse por parte dos
professores no uso da ferramenta de maneira contínua em sala de aula, e como
objetivos futuros, a pesquisa propõe a criação de novas fases no game que abordem
mais conteúdos sobre alfabetização Matemática.
O jogo FlashMath, desenvolvido por Mendes Junior, Vieira e Moreira
(2018), é um software educativo criado com o objetivo de trabalhar os conceitos de
Álgebra de Boole, Operações Matemáticas e Lógicas de Programação. O projeto
busca aprimorar o conhecimento sobre o conteúdo com jogos casuais e educativos.
Os jogos utilizam técnicas de raciocínio lógico voltado para estudantes de cursos
técnicos de informática ou estudantes que tenham interesse em ingressar em
programação de computadores, com conteúdos trabalhados na disciplina de
algoritmos e lógica de programação. A aplicação foi desenvolvida utilizando o motor
de jogos Unity e é voltado para dispositivos móveis, tais como, tablets e smartphones.
Atualmente a aplicação encontra-se em processo de testes para sua conclusão,
implantação e possível comercialização
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4

PLANO NAVAL
O Plano Naval é um software educacional que tem por objetivo auxiliar

pessoas no estudo de conceitos envolvendo pares ordenados e funções de primeiro
grau aplicados ao sistema cartesiano. No entanto, para ser planejado, desenvolvido e
implantado, o projeto do software necessitou de uma série de etapas para avaliar a
necessidade e a viabilidade da aplicação.
Para tanto, foi utilizado o modelo cascata como base para o
desenvolvimento e a organização da aplicação, com o objetivo de exemplificar todo o
passo a passo do planejamento e implantação do Plano Naval de acordo com padrões
e normas usados na engenharia de software. Logo, na Seção 4.1 foi realizada a
definição dos requisitos e necessidades que o software deveria abordar. Após isso,
na Seção 4.2, foi modelado o projeto do jogo educativo. Em seguida, na Seção 4.3,
são explicados os processos de desenvolvimento da aplicação. Por fim, na Seção 4.4,
são explicados os processos para implantação do jogo no servidor do IFBA e os testes
realizados.

4.1

Definição de Requisitos

4.1.1 Linha da Pesquisa
A partir dos trabalhos já desenvolvidos anteriormente pelo orientador e
orientando em conjunto, surgiu a ideia do desenvolvimento de um software educativo
como um Trabalho de Conclusão de Curso. Como os relatórios recentes da SAEB
mostraram o baixo rendimento dos discentes em escolas públicas no país na disciplina
de matemática, o campo de estudo motivou o autor a desenvolver o trabalho nesta
linha de pesquisa envolvendo conceitos matemáticos.
A partir da escolha da linha de pesquisa que o trabalho seguiria, os
realizadores do trabalho convidaram alguns docentes que ministravam a disciplina de
matemática no Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista para reuniões
com o intuito de realizar o levantamento das principais necessidades e dificuldades
encontradas em sala de aula no ensino da matemática. Dois professores do IFBA
campus Vitória da Conquista se dispuseram a participar das reuniões, a fim de
contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, sendo uma professora de matemática
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que leciona para o ensino médio e um professor de engenharia que leciona para o
ensino superior.
Foram realizadas 3 (três) reuniões onde os professores relataram que a
principal dificuldade encontrada pelos alunos, sejam de nível superior ou médio, era a
visualização da aplicação prática das funções e cálculos. O professor de ensino
superior propôs a criação de um jogo educativo mais complexo, que trabalhasse os
conceitos envolvendo limites, derivadas e integrais. Entretanto, após as reuniões,
notou-se que o problema envolvendo a visualização de cálculos vem desde a
educação básica, envolvendo a aplicação e compreensão do sistema cartesiano.
Assim foi proposto a criação de um software que abordasse os conceitos básicos para
visualização de cálculos aplicados ao sistema cartesiano.
Inicialmente foi proposto a criação de um jogo que trabalhasse com
conceitos básicos de pares ordenados, funções de primeiro e segundo grau aplicados
a um sistema cartesiano. No entanto, após alguns levantamentos de dados e estudos
sobre os conteúdos, os pesquisadores notaram uma grande quantidade de assuntos
a serem abordados no software. A partir disto, foi definido que a aplicação abordaria
apenas conteúdos envolvendo a compreensão de conceitos do plano cartesiano,
como pares ordenados, e funções de primeiro grau.
Em seguida, foi realizada uma pesquisa dos trabalhos correlatos, a fim de
verificar a existência de possíveis softwares educativos que trabalhassem os
conteúdos definidos. Após esta pesquisa, não foi encontrada nenhuma aplicação que
trabalhasse todos os conteúdos propostos, o que corroborou com a necessidade do
desenvolvimento do jogo educativo.
Após isso, foi realizada uma pesquisa, junto ao material disponibilizado pela
professora que participou das reuniões, com o intuito de selecionar os assuntos
específicos que o software abordaria. Por fim, foi definido que o jogo seria dividido em
6 (seis) níveis, de modo a trabalhar os conceitos envolvendo pares ordenados e
funções do primeiro grau aplicados no sistema cartesiano.
No Quadro 2 pode ser visto um resumo geral da divisão dos conteúdos
trabalhados no jogo educativo de acordo com cada nível que a aplicação possui.
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Quadro 2 – Conteúdo Abordado em Cada Nível do Jogo.
Nível

Conteúdo Trabalhado

01

Pares ordenados aplicados apenas a um quadrante do sistema cartesiano

02

Pares ordenados aplicados aos quatro quadrantes do sistema cartesiano

03

Funções de primeiro grau aplicadas na descoberta de pares ordenados no sistema
cartesiano.

04

O estudo do comportamento gráfico dos tipos funções de primeiro grau (constante, crescente
e decrescente) aplicadas no sistema cartesiano

05

A compreensão da trajetória gráfica de uma função de primeiro grau aplicada no sistema
cartesiano.

06
Todo o conteúdo trabalhado no Plano Naval
Fonte: Próprio autor.

4.1.2 Levantamento de Requisitos
Após realizar o levantamento e divisão do conteúdo abordado pela
aplicação, foi realizado um estudo sobre as funcionalidades essenciais que o software
deveria possuir. Nas subseções a seguir, são discutidos os requisitos funcionais (RF)
e os requisitos não funcionais (RN) do software, bem como as respectivas descrições
de suas complexidades.
4.1.2.1 Requisitos Funcionais
Os requisitos funcionais são de extrema importância para o planejamento
e desenvolvimento de um software, pois através deles, é possível visualizar de
maneira escrita as funcionalidades e características mais importantes de um sistema.
Segundo Sommerville (2011), os requisitos funcionais podem ser definidos como tudo
aquilo que o sistema deve fazer. Logo, é necessário que os requisitos do usuário
sejam expressos de forma escrita, para que eles possam ser compreendidos pelos
desenvolvedores do sistema. Esta subseção contém os requisitos funcionais (RF) do
Plano Naval, que são descritos a seguir:


RF01 – Cadastrar Jogador: O software deve conseguir cadastrar
novos jogadores. Este cadastro deve ser feito com os dados nome
completo, série/ano de estudo, data de nascimento, sexo, e-mail,
login e senha;



RF02 – Buscar Jogador: O software deve ser capaz de buscar as
informações dos jogadores no banco de dados. A busca servirá para
exibir ao usuário seus dados e para que o próprio possa visualizar
as suas informações;
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RF03 – Mostrar Dados sobre o Trabalho: O software deve ser capaz
de exibir as informações sobre os autores e o porquê do
desenvolvimento da aplicação;



RF04 – Mostrar Informações do Jogador: O software deve exibir ao
jogador seus principais dados como pontuação, nome de usuário e
níveis alcançados;



RF05 – Verificar aptidão do jogador para jogar determinado nível: O
Plano Naval deve verificar se o jogador pode escolher uma
determinada fase/nível do jogo, de acordo com a sua aprovação nos
níveis anteriores ao escolhido;



RF06 – Escolha de Nível: O sistema deve possibilitar ou bloquear o
acesso ao jogador a um determinado nível no menu de níveis, de
acordo com sua aptidão nos níveis anteriores ao escolhido;



RF07 – Selecionar questões aleatórias: O Jogo educativo deve ser
capaz de buscar por questões aleatórias presentes no banco de
dados da aplicação, de acordo o seu nível;



RF08 – Selecionar questões que não foram utilizadas na rodada: O
software deve conseguir selecionar questões aleatórias de maneira
não repetitiva, para que assim o usuário possa ser exposto as mais
diversas questões na base de dados do jogo;



RF09 – Verificar no gabarito se a resposta do jogador está correta:
O sistema deve ser capaz de comparar e verificar no gabarito se as
respostas do jogador estão corretas;



RF10 – Calcular pontuação da rodada: O Jogo educativo deve
calcular a pontuação atingida pelo jogador em uma rodada de algum
nível. Para obter a pontuação, deve ser necessário multiplicar o
número de acertos do jogador em um nível pelo fator multiplicador
de pontos de cada nível do jogo (1 (um) ponto para questão correta
do nível 1 (um), 2 (dois) pontos para questão correta do nível 2
(dois), 4 (quatro) pontos para questão correta do nível 3 (três), 6
(seis) pontos para questão correta do nível 4 (quatro), 8 (oito) pontos
para questão correta do nível 5 (cinco) e 10 (dez) pontos para
questão correta do nível 6 (seis));
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RF11 – Exibir acertos no fim de cada nível: A aplicação deve ser
capaz de exibir o total de acertos do jogador ao fim de cada um dos
níveis;



RF12 – Aumentar o nível do jogador: O jogo educativo deve
conseguir subir o nível do jogador caso ele atinja uma quantidade de
acertos maior ou igual a 70% no nível jogado;



RF13 – Computar a pontuação: Caso o jogador atinja uma
quantidade de acertos maior ou igual a 70%, a aplicação deve ser
capaz de salvar na base de dados a pontuação atingida pelo jogador
naquele determinado nível;



RF14 – Mostrar história em quadrinhos: O software educativo deve
exibir ao jogador uma série de quadrinhos/cenas que funcionam
como tutorial e finalização para cada nível do jogo;



RF15 – Exibir um Ranking: A aplicação deve exibir um ranking com
o top 5 dos melhores pontuadores do jogo.

Para realizar a classificação dos requisitos funcionais do Plano Naval, o
trabalho utiliza o conceito de prioridades de maneira a dividi-los em “essencial”,
“importante” e “desejável”. No Quadro 3 pode ser visto a relação de complexidade e
prioridade de cada um dos requisitos funcionais do sistema.
Quadro 3 – Requisito Funcional, Complexidade e Prioridade.
Requisito Funcional
RF01
RF02
RF03
RF04
RF05
RF06
RF07
RF08
RF09
RF10
RF11
RF12
RF13
RF14
RF15
Fonte: Próprio autor.

Complexidade
Alta
Média
Baixa
Média
Alta
Baixa
Alta
Média
Baixa
Média
Baixa
Alta
Média
Baixa
Baixa

Prioridade
Essencial
Essencial
Desejável
Importante
Essencial
Essencial
Importante
Importante
Essencial
Essencial
Desejável
Importante
Importante
Importante
Desejável
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4.1.2.2 Requisitos Não Funcionais
Os chamados requisitos não-funcionais podem ser descritos como tipos de
restrições sobre determinadas funções ou serviços disponibilizados pelo software, por
exemplo: padrões ou normas a serem utilizados, restrições temporais, entre outros
(CORTÉS, 2013, p.26). Nesta subseção, o trabalha tem por objetivo apresentar os
requisitos não funcionais (RN) que restringem a utilização do sistema e seu
desenvolvimento.


RN01 – O software educativo deve utilizar o Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados MySQL, por ser gratuito,
atender as necessidades do projeto e possuir compatibilidade com
o servidor do Instituto Federal da Bahia;



RN02 – O jogo educativo deve ser desenvolvido para a plataforma
web, de modo a facilitar o acesso de qualquer local a aplicação;



RN03 – O plano Naval deve possuir uma interface amigável, de fácil
utilização, de modo a permitir que o jogador consiga entender as
suas funcionalidades, questões e seu tutorial em até 05 (cinco)
minutos;



RN04 – O sistema deve ser capaz de efetuar buscas e exibir
informações em menos de 10 (dez) segundos;



RN05 – A aplicação deve ser capaz de trocar de cenas no jogo em
menos de 5 (cinco) segundos;



RN06 – O Plano Naval deve ser capaz de inserir novas informações
na Base de Dados em no máximo 30 (trinta) segundos.

4.2

Projeto do Sistema
Após planejar todas as funcionalidades e conteúdos a serem abordados e

requisitos necessários para o desenvolvimento do software, foi iniciada a etapa de
projeto de sistemas. Nesta etapa, o trabalho elucida todas as etapas de modelagem
do software, para que desta maneira, o jogo possa ser desenvolvido com qualidade.
4.2.1 Definição dos Jogos e Modelagem dos Elementos
Esta etapa consiste em projetar as atividades realizadas em cada nível,
definindo como cada exercício funcionaria, de modo a trabalhar especificamente o
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conteúdo matemático de cada um dos níveis. Foi proposto ao pesquisador o uso de
uma cartolina (Figura 10) para que o próprio pudesse utilizá-la para desenhar esboços
de ideias de jogos e os elementos gráficos para o jogo.
Figura 10: Esboço feito na Cartolina.

Fonte: Próprio autor.

Através do cartaz utilizado como esboço, surgiu a ideia dos mais diversos
jogos com as mais diversas temáticas, layouts para as questões e personagens da
história em quadrinhos. Inspirado nos jogos de batalha naval, que utilizam os
conceitos de pares ordenados, foi escolhido o tema “naval” para o jogo. A partir deste
tema foram separadas as ideias de jogos que envolvessem a temática naval,
trabalhando em conjunto com os conceitos propostos pelo software educativo.
4.2.2 Diagrama de Caso de Uso
O Diagrama de Caso de Uso é um dos diagramais mais utilizados no
mercado, já que ele apresenta uma linguagem simples e de fácil entendimento para
os desenvolvedores, facilitando a visão geral de como a aplicação funcionará. Guedes
(2011) explica que o Diagrama de Caso de Uso pode ser definido como o diagrama
mais geral e informal da UML, que é usado nas fases de levantamento e análise de
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requisitos de um software, embora o próprio seja consultado durante todo o processo
de modelagem do sistema, com o objetivo de ser uma base para os outros diagramas
e processos. Esta subseção tem por objetivo apresentar o Diagrama de Caso de Uso
do Plano Naval (Figura 11).
Figura 11: Diagrama de Caso de Uso.

Fonte: Próprio autor.

Um resumo dos fluxos básicos e alternativos do Plano Naval são
elucidados no Quadro 4. A explicação completa dos fluxos do diagrama de caso de
uso do software educativo pode ser encontrada no Apêndice A – Descrição dos Casos
de Uso.
Quadro 4 – Requisito Funcional, Complexidade e Prioridade.
Caso de Uso
UC-01 – Cadastrar
Jogador

UC-02 – Autenticar
Jogador
UC-03 – Exibir
Quadrinho Tutorial

Descrição
Quando um jogador deseja realizar seu cadastro no software, ele deve clicar
na opção “Nova Conta”, no menu inicial, e preencher os campos de cadastro
de maneira correta. Após preencher o formulário, o usuário clica na opção
“Cadastrar”, e o sistema verifica se os requisitos dos campos foram atendidos
e salva o novo cadastro na base de dados.
Quando um usuário deseja jogar o Plano Naval, este deve preencher
corretamente os campos de login e senha e clicar na opção “Entrar”. O sistema
verifica se os dados estão corretos, realiza o login e direciona o jogador ao
menu de fases liberando o acesso aos níveis que o jogador possui aprovação.
Quando o jogador abre qualquer um dos níveis disponíveis para ele, o sistema
encaminha o jogador para uma cena referente ao nível escolhido. O Plano
Naval exibe uma série de sprites de imagens com a história do jogo e o tutorial
para que este possa responder as questões sobre o conteúdo do determinado
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UC-04 – Exibir
Ranking
UC-05 –
Responder
Questões de Nível
01 a 03
UC-06 –
Responder
Questões de Nível
04 a 06

UC-07 – Altera o
Nível e a
Pontuação do
Jogador

UC-08 – Exibir
Quadrinho
Continuação
UC-09 – Exibir
Informações sobre
o Jogo
Fonte: Próprio autor.
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nível. O usuário clica nas setas a direita e a esquerda para navegar entre os
sprites da história em quadrinho, e depois de visualizar todas as imagens, ele
pode clicar na opção “Continuar” e ser direcionado ao jogo do respectivo nível.
Quando o jogador deseja visualizar as melhores pontuações do jogo, ele deve
clicar na opção “Ranking” no menu de fases. O sistema verifica no banco de
dados a pontuação os melhores usuários e exibe uma tela com os cinco
melhores pontuadores.
Se o jogador deseja jogar os níveis 01, 02 ou 03, ele deve clicar no respectivo
botão referente ao nível, no menu de fases. Então, o sistema, sorteia de
maneira aleatória, e sem repetições, a quantidade de questões que serão
exibidas na tela. O jogador seleciona a alternativa que considera correta e clica
no botão da respectiva alternativa.
Se o jogador deseja jogar os níveis 04, 05 ou 06, ele deve clicar no respectivo
botão referente ao nível, no menu de fases. Então, o sistema, sorteia de
maneira aleatória, e sem repetições, as questões que serão exibidas na tela.
O jogador seleciona a alternativa que considera correta e clica no botão da
respectiva alternativa. Após responder todas as questões e atingir a
quantidade mínima de acertos do nível, o jogador é direcionado para uma nova
tela com a continuação da história em quadrinhos.
Quando o jogador atinge a quantidade mínima de acertos, o sistema
contabiliza a pontuação, multiplicando a quantidade de acertos pelo fator
multiplicador de cada nível. O Plano Naval soma os pontos salvos na base de
dados com a pontuação atingida no jogo, e então, arquiva a pontuação final no
banco de dados. Em seguida, o sistema atualiza o nível do jogador,
incrementando o valor do nível salvo no banco de dados.
Quando o jogador atinge a quantidade mínima de acertos nos níveis 04, 05 ou
06, o Plano Naval direciona o jogador a uma nova cena com uma série de
sprites de imagens mostrando uma continuação da história do jogo. O usuário
clica nas setas a direita e a esquerda para navegar entre os sprites, e depois
de visualizar todas as imagens, o jogador pode clicar na opção “Continuar” e
ser direcionado ao menu de fases do jogo.
Quando um jogador deseja ver as informações sobre o software, ele deve
clicar na opção “Sobre”, no menu inicial, e o jogo exibirá uma tela com todas
as informações sobre o desenvolvimento do jogo.

4.2.3 Arquitetura
Um dos momentos importantes da fase de planejamento de um projeto de
software é a escolha do modelo de arquitetura da aplicação. Para o desenvolvimento
e organização da codificação do Plano Naval, foi escolhido o padrão arquitetônico
MVC (Model-View-Controller). A arquitetura foi escolhida por ser amplamente utilizada
no mercado, e por ser um modelo que divide o código em várias camadas, o que
facilita a compreensão e manutenção do código de um projeto de software. A
arquitetura e o funcionamento em camadas do Plano Naval podem ser visualizados
na Figura 12.
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Figura 12: Arquitetura MVC do Plano Naval.

Fonte: Próprio Autor.

A camada Model é a parte do código que realiza a manipulação (leitura e
escrita) dos dados do jogo. Pela limitação envolvendo o Unity e MySQL, foram
utilizados os scripts PHP como camada Model do Plano Naval, de modo que apenas
os scripts possuem autorização de realizar a leitura e escrita das informações vindas
do sistema de gerenciamento de banco de dados.
A camada Controller, é a parte responsável por controlar o fluxo de
informações entre o View e o Model. No caso deste trabalho, os scripts C#
representam a camada Controller da aplicação, visto que esta linguagem possui uma
grande compatibilidade com o Unity (View). Os scripts são responsáveis por gerenciar
as regras de funcionamento do jogo e operações a serem executadas.
Por fim, a camada View é a parte que apresenta, de maneira gráfica, as
informações ao usuário. As telas, que utilizam motor de jogos Unity para seu
funcionamento, que são administradas pelo Controller (scripts C#).
4.2.4 Banco de dados
Para administrar a base de dados do Plano Naval, foi escolhido o Sistema
de Gerenciamento de Banco de Dados MySQL. Esta decisão se deu pelo fato da
ferramenta possuir uma versão gratuita, robusta, escalável e compatibilidade com o
servidor da Instituição de Ensino.
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Antes da criação e implementação do banco de dados, foi necessário
realizar a modelagem do próprio, para que assim, todos os requisitos do software,
relativos à base de dados, fossem atendidos. O primeiro passo para a modelagem do
banco foi a identificação das entidades e seus atributos. Inicialmente, foi realizado o
levantamento das principais relações entre as entidades através dos Requisitos
Funcionais, de modo a listar as principais buscas a serem realizadas pelo sistema. A
seguir, são listadas as entidades e seus respectivos atributos:


Para a entidade Jogador, é necessário armazenar o nome, data de
nascimento, sexo, escolaridade, e-mail, usuário e senha. Além
disso, guarda-se um id identificador do Jogador, o nível atual, que
representa o número de fases pelas quais o jogador passou, e a
pontuação do jogador, que é o somatório dos acertos com o fator
multiplicador de cada nível que o jogador foi aprovado;



Para a entidade Questão, é necessário armazenar um id
identificador, o nível e subnível da questão, visto que cada vez que
o usuário responde as questões, o subnível de dificuldade é
aumentado. Além disso, guarda-se o enunciado da questão, a
primeira, segunda, terceira e quarta alternativa e a alternativa
correta;

No Quadro 5 é possível ver um resumo das entidades do Plano Naval e
seus atributos.
Quadro 5 – Relação de entidades e seus atributos do banco de dados.
Entidade

Atributo
Id de identificação, nome, data de nascimento, sexo, escolaridade, login,
senha, nível e pontuação
Id de identificação, nível, subnível, enunciado, alternativa correta, primeira
alternativa, segunda alternativa, terceira alternativa, quarta alternativa

Jogador
Questão
Fonte: Próprio Autor.

Após muitas discussões e elaborações de diagramas, o pesquisador, em
conjunto com o orientador, chegaram a um Esquema Conceitual final do Plano naval,
que pode ser visto na Figura 13.
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Figura 13: Esquema Conceitual do Plano Naval.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.5 Mockups
O desenvolvimento de mockups é uma das partes fundamentais da
modelagem de um software. Através deles, é possível compreender melhor as ideias,
design e funcionalidades da aplicação. Os mockups são importantes, pois
proporcionam ao cliente, a visualização dos elementos e estruturas das telas da
aplicação, por exemplo, a localização de botões e campos, quantidade de páginas
que a aplicação terá, como as páginas vão interagir entre si, entre outros.
A primeira tela modelada, foi a tela principal de login (Figura 14), que o
jogador utiliza para acessar o menu de fases ou a tela de cadastro. Esta tela é
composta pelos campos login e senha, e pelos botões de login, cadastro e sobre. Para
acessar o menu de fases, o usuário deve preencher os dados da sua conta, e após
isso, clicar na opção “Login”. Caso o jogador não possua cadastro no jogo, basta clicar
na opção “Novo usuário”, que o próprio será direcionado a uma tela de cadastro com
um formulário para a criação de uma nova conta. Na parte inferior da tela, foi colocada
uma opção “Sobre”, que quando clicada, exibe ao jogador uma tela com as
informações sobre o desenvolvimento do software e seus desenvolvedores.
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Figura 14: Mockup Menu de Login.

Fonte: Próprio Autor.

Na tela de cadastro (Figura 15), é possível visualizar todas as informações
necessárias para realizar o cadastro no jogo, que são: nome de usuário, senha, nome
completo, e-mail, sexo, escolaridade e data de nascimento. Além disso, existem dois
botões na parte inferior da tela, o botão Criar e o botão Cancela. O botão Criar permite
ao jogador realizar o cadastro no jogo, caso o próprio tenha preenchido todos os
campos corretamente. Já o botão Cancela, permite ao usuário cancelar o seu cadastro
e retornar ao menu principal de login.
Figura 15: Mockup Tela de Cadastro.

Fonte: Próprio Autor.

Capítulo 4 - Plano Naval

51

A próxima tela modelada foi a tela do Menu de Fases (Figura 16), tela onde
o usuário pode acessar jogos a partir do seu nível de aprovação no jogo. Abaixo do
menu de fases existem dois botões, um botão (Ranking) para visualizar o ranking com
os 5 (cinco) melhores pontuadores do jogo, e outro botão (Logout) que dá a opção ao
jogador de sair do jogo e retornar a tela de login.
Figura 16: Mockup Menu de Fases.

Fonte: Próprio Autor.

O mockup da tela das histórias em quadrinhos (Figura 17) é composto
basicamente por oito elementos. Quatro elementos ficam no centro da tela e são
compostos pelos sprites da história do jogo. Dois elementos ficam nas laterais da tela,
e são compostos por botões que administram a transição das imagens das histórias
em quadrinhos. Por fim, os dois últimos elementos são botões que ficam na parte
inferior da tela, um que permite ao usuário voltar para o menu de fase do jogo (Botão
Voltar), e um botão que permite ao jogador acessar o jogo (Botão Continuar).
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Figura 17: Mockup História em Quadrinhos.

Fonte: Próprio Autor.

Na tela do Jogo (Figura 18) é possível visualizar os elementos presentes
nos jogos do Plano naval. No topo existe um título que vai informar qual o respectivo
nível que o usuário está jogando. Logo abaixo do título, uma imagem será carregada
com o intuito de facilitar a visualização das questões aplicadas ao plano cartesiano.
Por fim, abaixo da imagem, foi reservado um espaço para a questão a ser respondida,
e suas respectivas alternativas que devem ser escolhidas pelo jogador.
Figura 18: Mockup Jogo.

Fonte: Próprio Autor.
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Uma visão completa de todos os mockups criados para o Plano Naval pode
ser encontrada no Apêndice B – Mockups do Plano Naval.

4.3

Desenvolvimento
O Plano Naval é um software desenvolvido que tem por objetivo auxiliar os

estudantes no estudo de conceitos de pares ordenados e funções de primeiro grau
aplicados ao sistema cartesiano.
Para o desenvolvimento do software educativo Plano Naval, foram usadas
as tecnologias Unity, empregada na estruturação das telas do jogo; a linguagem de
programação C#, utilizada no controle das requisições do usuário e controles de telas
do jogo; a linguagem de hipertextos PHP, usada para definir as regras de negócios e
realizar as consultas ao banco de dados da aplicação; O Sistema Gerenciador de
Banco de Dados MySQL, utilizado como sistema de gestão da base de dados do jogo;
o padrão de projeto arquitetônico MVC, padrão de projeto empregado para ajudar na
manutenção e visualização do software; e por fim o Photoshop, utilizado para criar o
design das telas e as histórias em quadrinho do jogo.
O software foi projetado com o objetivo de possuir um total de 06 (seis)
níveis, nos quais os estudantes podem estudar e responder questões sobre conceitos
que envolvem pares ordenados e funções de primeiro grau. Antes de cada atividade,
o software exibe um tutorial, explicando o conteúdo abordado no nível e como o
desafio funcionará.
O primeiro nível trabalha os conteúdos básicos de pares ordenados
aplicados em um quadrante do sistema cartesiano. O segundo nível aborda o assunto
de pares ordenados, aplicados aos quatro quadrantes do plano cartesiano. O terceiro
nível tem por objetivo abordar os conceitos básicos envolvendo funções de primeiro
grau aplicados na descoberta de pares ordenados no sistema cartesiano. O quarto
nível trabalha com conceitos envolvendo o comportamento das funções de primeiro
grau aplicadas na construção de gráficos no plano cartesiano. O quinto nível tem por
objetivo estudar as posições ocupadas por uma função de primeiro grau em um
sistema cartesiano, do modo que o estudante possa saber se um par ordenado faz
parte da determinada função ou não. Por fim, o sexto nível trabalha todo o conteúdo
abordado nos níveis anteriores.
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Nas subseções a seguir são explicados cada um dos níveis do jogo, a
saber: na Subseção 4.3.1 é abordado o “Nível 01 – O Treinamento”; na Subseção
4.3.2 é explicado o “Nível 02 – Missão Radar”; na Subseção 4.3.3 é descrito o “Nível
03 – A Localização”; na Subseção 4.3.4 é abordado o “Nível 04 – A Fuga 01”; na
Subseção 4.3.5 é apresentado o “Nível 05 – A Fuga 02”; e na Subseção 4.3.6 é
discutido o “Nível 06 – O Ataque Final”. Por fim, nas Subseções 4.3.7 e 4.3.8 são
trabalhados, respectivamente, a história do jogo com seus personagens, e a
pontuação de cada nível.
4.3.1 Nível 01 – O Treinamento
No primeiro nível (Figura 19), intitulado O Treinamento, o jogador deve
responder questões sobre localização através de pares ordenados em um quadrante
de um plano cartesiano. Neste nível, o usuário vai responder um total de 10 (dez)
perguntas, onde junto a cada pergunta, são exibidas quatro alternativas diferentes,
pelas quais o usuário deve selecionar a alternativa correta.
Figura 19: Tela Nível 01.

Fonte: Próprio Autor.

Para auxiliar o usuário na descoberta das respostas corretas das questões,
são exibidos mapas na tela do jogo. Após responder 5 (cinco) questões, o subnível
das questões é incrementado e um novo mapa é carregado na tela, com novas
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questões aplicadas ao segundo mapa. O primeiro mapa utilizado é uma ilustração dos
países da América do Sul, já o segundo mapa, é uma ilustração do Brasil com seus
respectivos estados. O principal objetivo do jogador neste nível é acertar o mínimo de
sete de dez questões (70%), parar que assim, o jogador possa ser aprovado e possa
acessar o próximo nível.
4.3.2 Nível 02 – Missão Radar
A partir do segundo nível (Figura 20), intitulado Missão Radar, o jogador
deve responder questões sobre as localizações (Pares Ordenados) de embarcações
presentes em um radar/sonar, utilizando os quatro quadrantes de um plano
cartesiano. Neste nível, o usuário deve responder um total de 15 (quinze) questões,
onde junto a cada pergunta são exibidas quatro alternativas diferentes, das quais o
usuário deve selecionar a alternativa que considera correta.
Figura 20: Tela Nível 02.

Fonte: Próprio Autor.

Para auxiliar o jogador na resposta das questões, são exibidos radares na
tela do jogo. Cada vez que o jogador responder 5 (cinco) questões, o subnível das
questões é incrementado e um novo radar é carregado na tela com novas
embarcações, que podem ser aliadas, civis ou inimigas. O primeiro radar possui
apenas um tipo de embarcação (barcos), a partir do segundo radar, é adicionado um
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novo tipo de embarcação (cargueiro) nos radares, por fim, no último radar, a
embarcação adicionada é a fragata. O principal objetivo do jogador neste nível é
acertar o mínimo de onze de quinze questões (73%) para que o próprio esteja apto a
acessar o próximo nível.
4.3.3 Nível 03 – A Localização
O terceiro nível (Figura 21), intitulado a Localização, tem por objetivo
trabalhar os conceitos de funções de primeiro grau na descoberta de localizações
(pares ordenados) em um mapa de uma cidade. Assim como no nível anterior, o
usuário deve responder um total de 15 (quinze) questões com quatro alternativas a
serem escolhidas.
Figura 21: Tela Nível 03.

Fonte: Próprio Autor.

Cada vez que o jogador responde 5 (cinco) questões, o subnível das
questões é incrementado e um novo mapa é carregado com novos elementos. Vale
ressaltar que este nível possui um total de três mapas diferentes. O principal objetivo
do jogador, assim como no nível anterior, é acertar o mínimo de onze de quinze
questões (73%) para que o próprio esteja apto a acessar o próximo nível.

Capítulo 4 - Plano Naval

57

4.3.4 Nível 04 – A Fuga 01
No quarto nível (Figura 22), que recebeu o título de A Fuga 01, o jogador
deve responder questões sobre o comportamento gráfico dos mais diversos tipos de
funções de Primeiro Grau. Assim como nos níveis anteriores, o usuário deve
responder um total de 15 (quinze) questões e deve acertar o mínimo de onze questões
(73%) para ser aprovado para o próximo nível. No entanto, a partir deste nível, o jogo
adiciona um novo elemento, chamado de HP, que fica no canto direito da tela do jogo.
Este elemento é composto por uma barra de “HP”, aonde cada vez que o jogador
comete um erro, essa barra diminui. Caso o jogador comenta um total de cinco erros,
essa barra some e ele é automaticamente eliminado do jogo.
Figura 22: Tela Nível 04.

Fonte: Próprio Autor.

Neste nível são exibidas plantas de dutos de ar de um prédio para auxiliar
os jogadores na resposta das questões. Cada vez que o jogador responde 3 (três)
questões, o subnível é incrementado e uma nova planta é carregada na tela. A
primeira planta trabalha com funções de tipo constante. A segunda, se utiliza de
funções de tipo crescente. Já a terceira, trabalha com funções do tipo decrescentes.
Por fim, as duas últimas plantas trabalham com todos os tipos de funções de maneira
aleatória.
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4.3.5 Nível 05 – A Fuga 02
O quinto nível (Figura 23), que possui o nome de A Fuga 02, tem por
objetivo trabalhar os conceitos de funções de primeiro grau em uma batalha
submarina, de modo que o jogador consiga visualizar o comportamento completo de
uma função de primeiro grau aplicado ao sistema cartesiano. Assim como nos níveis
anteriores, o usuário vai responder um total de 15 (quinze) questões, deve acertar o
mínimo de onze questões (73%) para ser aprovado. Vale ressaltar que este nível
também utiliza a estratégia do HP, que quando acaba, o jogador é eliminado
automaticamente.
Figura 23: Tela Nível 05.

Fonte: Próprio Autor.

Para auxiliar o usuário, o jogo exibe um cenário sobreposto por um plano
cartesiano. Cada vez que o jogador responde 5 (cinco) questões, o subnível das
questões é incrementado e novos elementos marítimos são utilizados. O primeiro
subnível é composto de submarinos que buscam destruir o submarino do jogador. O
segundo subnível os submarinos são substituídos por discos voadores. E por fim, no
terceiro subnível, os inimigos são substituídos por minas marítimas.
4.3.6 Nível 06 – O Ataque Final
No nível final (Figura 24), intitulado O Ataque Final, o jogador deve
responder questões que contém todos os conteúdos trabalhados no jogo. Neste nível,
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o usuário deve responder um total de 20 (vinte) questões, onde junto a cada pergunta
são exibidas quatro alternativas diferentes, das quais o usuário deve selecionar a
alternativa que considera correta.
Figura 24: Tela Nível 06.

Fonte: Próprio Autor.

Neste nível final, uma nova opção é adicionada, onde o usuário pode ver
os elementos no mapa, mas necessita de um radar para visualizar a posição dos
elementos que estão escondidos no mar. Para ativar e desativar o radar, o usuário
precisa clicar no botão “Ligar Radar” ou “Desligar Radar”, respectivamente. Cada vez
que o jogador responder 4 (quatro) questões, o subnível das questões é incrementado
e uma nova imagem de fundo com novos elementos são carregados, de modo a
trabalhar um conteúdo de um nível diferente do jogo.
O primeiro subnível trabalha os conceitos do primeiro nível aplicados na
descoberta de posições de minas aquáticas, utilizando apenas um quadrante do
sistema cartesiano. O segundo subnível utiliza o conteúdo visto no segundo nível,
aplicado na descoberta de posições de minas aquáticas utilizando os quatro
quadrantes do plano cartesiano, e assim sucessivamente, até chegar ao último
subnível que trabalha os conceitos do quinto nível do jogo aplicados na destruição de
mísseis aquáticos através de funções de primeiro grau. O principal objetivo do jogador
neste nível é acertar o mínimo de quatorze questões (70%) passa assim, atingir a
aprovação e desbloquear a parte final da história do jogo.
4.3.7 História
A história do Plano Naval (Figura 25) é contada através de cenas exibidas
ao usuário na forma de história em quadrinhos, que foram criadas através do
Photoshop. A narrativa (Apêndice C – História do Plano Naval) relata as aventuras do
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soldado (personagem principal) que entra em um programa de treinamento da
marinha para aprender mais sobre plano cartesiano, e assim estar preparado para a
guerra contra os vilões (os aliens corujas).
Figura 25: História em quadrinhos.

Fonte: Próprio Autor.

O treinamento do soldado é realizado na sala de treinamento do Coronel
Ferdinando Moura. Após o treinamento inicial, o protagonista embarca nas mais
diversas missões, adquirindo os mais diversos conhecimentos, e se preparando para
lutar contra os inimigos que vão surgindo durante o jogo. No Quadro 6 é possível
visualizar os principais elementos presentes nas histórias em quadrinhos.
Quadro 6 – Elementos da narrativa do Plano Naval.
Elementos
Protagonistas
Antagonistas
Coadjuvantes
Espaços

Tempo
Fonte: Próprio Autor.

Descrição
Soldado
Felipe Roberto e os Aliens Corujas
Comandante Ferdinando Moura, Tenente Marisa Manoela, Júlio Coxiello
Sala de Treinamento do Comandante Ferdinando Moura, Sala de Radares,
Sala de Treinamento do Júlio Coxiello, armazém, Prisão do Corujas, Interior
do Submarino, Sala de Planejamento do Barco, Base dos Corujas
Indeterminado

À medida que o jogador avança os níveis, novas cenas das histórias em
quadrinhos que vão sendo exibidas, mostrando mais da narrativa do jogo. O objetivo
é motivar o jogador a continuar no jogo para descobrir mais sobre a narrativa contada,
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de forma que o usuário passe por todos os níveis do jogo, buscando acertar o máximo
de questões possível.
4.3.8 Pontuação
As fases do Plano Naval são identificadas como níveis, e cada nível possui
um multiplicador de acertos que é aplicado a quantidade de questões que o jogador
responde corretamente. A pontuação máxima que o jogador pode atingir é diferente
dependendo do nível que esteja sendo jogado. No Quadro 7 é possível visualizar
todas as características específicas da pontuação de cada nível.
Quadro 7 – Relação de entidades e seus atributos do banco de dados.
Tipo de Fase Número de Questões
Nível 01
10
Nível 02
15
Nível 03
15
Nível 04
15
Nível 05
15
Nível 06
20
Fonte: Próprio Autor.

Pontuação por Acerto
1 Ponto
2 Pontos
4 Pontos
6 Pontos
8 Pontos
10 Pontos

Pontuação Máxima
10 Pontos
30 Pontos
60 Pontos
90 Pontos
120 Pontos
200 Pontos

No primeiro nível, por ser o nível de treinamento o multiplicador de acertos
é de apenas 1 (um) ponto, ou seja, cada questão respondia corretamente vale apenas
1 (um) ponto, de modo que a pontuação máxima que o usuário pode atingir é de 10
(dez) pontos. No segundo nível, a pontuação de cada questão correta é de 2 (dois)
pontos, e permite ao usuário atingir a pontuação máxima de 30 (trinta) pontos. A partir
do terceiro nível, a pontuação de cada acerto aumenta para 4 (quatro) pontos, de
modo que a pontuação máxima que o usuário pode atingir é de 60 (sessenta) pontos.
No quarto nível, a pontuação de cada acerto feito pelo usuário é de 6 (seis) pontos, e
o usuário pode atingir o máximo de 90 (noventa) pontos. Para cada questão
respondida de maneira correta no quinto nível, o jogador pode conseguir 8 (oito)
pontos, o que possibilita ao usuário atingir uma pontuação máxima de 120 (cento e
vinte) pontos. Por fim, no sexto nível, cada questão respondida corretamente possui
o peso de 10 (dez) pontos, algo que permite ao jogador, atingir uma pontuação
máxima de 200 (duzentos) pontos.
Vale ressaltar que para a pontuação ser computada, o usuário deve acertar
a quantidade mínima de questões corretas para ser aprovado, no caso, 7 (sete)
questões de 10 (dez) no Nível 01, 11 (onze) questões de 15 (quinze) do Nível 02 ao
Nível 05 e 14 (quatorze) questões de 20 (vinte) no Nível 06.
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Implantação e Testes
Após o desenvolvimento ser finalizado, a aplicação foi implantada, em

conjunto com a base de dados, no servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia (IFBA).
Ao longo do desenvolvimento do software, foram realizados testes
individuais em cada uma das funções do jogo, de maneira que os erros fossem
corrigidos ainda no período de codificação do jogo. Como a codificação foi realizada
por apenas uma pessoa, os testes, até este momento, haviam sido realizados de
modo individual, de acordo com o desenvolvimento das funções.
Após a implantação inicial, foram realizados vários testes com todas as
funcionalidades do software completo, a fim de detectar novos erros, falhas e
problemas de codificação. No Quadro 8 foram organizados todos os testes realizados
nas funcionalidades do Plano Naval.
Quadro 8 – Teste do software.
Descrição do Teste

Resultado Esperado

Resultado
Encontrado

Resolução do
Problema

O jogador tenta fazer o
login sem preencher
os campos usuário ou
a senha.

O jogo deve exibir uma
mensagem
com
o
respectivo erro.

O jogo exibiu a
mensagem de erro
correta.

O
jogador
tenta
realizar seu cadastro
sem preencher todos
os campos.

O jogo deve exibir uma
mensagem
com
o
respectivo erro.

O jogo exibiu a
mensagem de erro
correta.

O
usuário
tenta
realizar seu cadastro
inserindo
algum
número inválido no
campo de data de
nascimento.

O jogo deve exibir uma
mensagem
com
o
respectivo erro.

O jogo exibiu a
mensagem de erro
correta.

O
jogador
tenta
realizar seu cadastro
inserindo algum e-mail
inválido no campo de
e-mail.

O jogo deve exibir uma
mensagem
com
o
respectivo erro.

O jogo exibiu a
mensagem de erro
correta.

Não Houve

O
usuário
tenta
realizar seu cadastro
inserindo um usuário
ou senha com menos
de 6 caracteres.
O
Sistema
deve
acessar a base de
dados para realizar as
mais
diferentes
consultas.

O jogo deve exibir uma
mensagem
com
o
respectivo erro.

O jogo exibiu a
mensagem de erro
correta.

Não Houve

O jogo deve acessar o
banco de dados para
verificar informações do
usuário e das questões.

O jogo conseguiu
acessar todos os
dados na base de
dados do servidor.

Não Houve

Não Houve

Não Houve

Não Houve
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O jogo deve consultar o
banco de dados e exibir
os
cinco
melhores
pontuadores do jogo.
Todas as palavras estão
corretas, sem erros de
digitação,
ortografia,
coesão ou coerência.

O jogo exibiu o ranking
corretamente.

Verificar
se
a
pontuação está correta
de acordo com o seu
respectivo nível.

A pontuação correta é
exibida durante o jogo, e
caso o jogador acerte
pelo menos 70% das
questões, a pontuação é
computada.

Os
pontos
exibidos
computados
corretamente.

foram
e

Verificação
do
aumento do nível do
jogador.

A cada vez que o usuário
atinge 70% de acerto em
um nível que ainda não
jogou, seu nível é
aumentado.
A história deve exibir
para o jogador de acordo
com o nível selecionado.

Os
níveis
computados
corretamente.

foram

Verificação
da
ortografia
das
mensagens, questões,
alternativas, história
em
quadrinhos
e
títulos do jogo.

Visualização
história.

da

Foram
encontrados
erros de digitação em
algumas questões e
nas
histórias
em
quadrinhos.

Não Houve
Correção de todos os
erros
ortográficos
encontrados.
Nova
revisão do conteúdo
do software.

Não Houve

A história está sendo
exibida corretamente.

Não Houve

Não Houve

Fonte: Próprio Autor.

Por fim, após a solução dos problemas encontrados nos testes, a nova
versão do jogo com todas as correções foi novamente implantada no servidor do
Instituto e está disponível em: http://gse.conquista.ifba.edu.br/software/planonaval/.
Além disso, todo o código do jogo, as consultas em SQL e as questões
estão disponíveis em: https://github.com/leandrolopesramos/Plano-Naval. As artes
gráficas criadas para a aplicação educativa também estão disponíveis em:
https://www.behance.net/gallery/88377873/Artes-Jogo-Plano-Naval-(Unity).
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CONCLUSÃO
O objetivo principal do projeto foi a criação do Plano Naval foi o

desenvolvimento de um software educativo, pelo qual, uma pessoa pode estudar e
exercitar conceitos de pares ordenados e funções de primeiro grau, visualizando suas
aplicações em um plano cartesiano.
Para desenvolvimento da aplicação foi realizado um estudo dos conceitos
matemáticos aplicados no software, além disso, foram utilizadas de técnicas de
Engenharia de Software e Padrões de Projeto, como o MVC, e o software educativo
foi construído e implantado em um servidor do Instituto Federal da Bahia. Isto prova
que o desenvolvimento do trabalho alcançou todos objetivos projetados no início da
pesquisa.
O desenvolvimento do software corroborou com a hipótese levantada neste
trabalho, de modo que foi possível realizar o desenvolvimento de um jogo educativo
lúdico com o intuito de orientar o estudo de conceitos envolvendo pares ordenados e
função de primeiro grau aplicados a um sistema cartesiano.
Apesar de existirem vários trabalhos correlatos que têm por objetivo
desenvolver jogos que aplicam conceitos de pares ordenados ou função de primeiro
grau, observa-se que o Plano Naval tem como diferencial trabalhar os dois conteúdos
matemáticos em um jogo só, utilizando uma narrativa para orientar o usuário no estudo
dos conceitos aplicados no software.
A principal contribuição deste trabalho é a criação de um jogo educativo
que auxilia o jogador no estudo de conceitos de pares ordenados e funções de
primeiro grau, oferecendo funcionalidades que permitem a visualização do conteúdo
de maneira gráfica, aplicado a um sistema cartesiano. Este software está disponível
na Internet, de forma que toda a comunidade pode ter acesso a aplicação para estudar
e resolver questões de matemática. Além disso, considera-se uma grande
contribuição o uso da engine de desenvolvimento de Jogos Unity em conjunto com o
sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, visto que em todos os
trabalhos pesquisados, não foram encontradas situações nas quais as duas
tecnologias foram utilizadas em conjunto.
Por fim, esta pesquisa permite muitas possibilidades para trabalhos futuros,
visando aprimorar o software desenvolvido. Portanto, recomenda-se a criação de um
portal, onde o jogador pode sugerir a criação de novas questões para o jogo. Outra
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alteração possível é a adição de elementos visuais dinâmicos, de modo que o jogador
possa visualizar de maneira animada a resolução das questões respondidas. Por fim,
recomenda-se a criação de um projeto para submissão no comitê de ética. Este
projeto teria por objetivo de realizar um estudo de caso prático com estudantes, a fim
de medir o nível de aprendizado dos discentes com o uso do software em sala de aula
e obter um retorno de quais melhorias deveriam ser realizadas no jogo educativo.
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GLOSSÁRIO
AR/VR – Realidade aumentada/realidade virtual
Engine/Motor de Jogo – Engine/Motor de jogo é um programa de computador que
possui as mais diversas bibliotecas e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de
jogos eletrônicos, seja para consoles de videogames ou computadores.
Feedback – É uma palavra vinda da língua inglesa que é a ação de dar um retorno ou
resposta sobre pedido ou aplicação.
Gameplay – Uma imagem ou vídeo da tela de um jogo eletrônico que está sendo
jogado por alguém.
HP – É a abreviação a expressão inglesa “health point”. É utilizada para facilitar a
visualização dos pontos de vida de um personagem em um jogo eletrônico.
Layout – Layout é uma palavra inglesa, que na área da arte gráfica, é definida como
um esboço ou uma tela que representa uma estrutura gráfica de um site, jornal,
revista, entre outros.
Logout – Palavra Inglesa que significa encerrar uma sessão.
PDF – Formato de arquivo que tem por objetivo permitir que qualquer usuário possa
visualizar um documento, independente de qual programa o arquivo tenha se
originado.
Puzzle – Palavra Inglesa que significa charada, quebra-cabeças, desafio.
RPG – Gênero de jogo no qual os seus jogadores podem assumir o papel de um
personagem fictício em um mundo imaginário.
Sprites – É um objeto gráfico que pode ser bi ou tridimensional que pode ou não se
mover em um tela de um jogo.
UnityScript – É uma linguagem de programação derivada do JavaScript e utilizada
para ser utilizada na engine de jogos Unity.

71

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO
Neste apêndice são apresentadas as descrições completas dos casos de
uso do Plano Naval (Quadro 9 ao Quadro 17).
Quadro 9: UC-01 – Cadastrar Jogador.
Nome:
Atores
Precondições
Pós-Condições
Fluxo Básico

Fluxos
alternativos

UC-01 - Cadastrar Jogador
Usuário
Nenhuma
Um novo jogador será cadastrado no sistema
[1] Este caso de uso se inicia quando um usuário deseja realizar seu
cadastro no sistema para ter acesso ao jogo.
[2] O sistema exibe a tela inicial do Plano Naval.
[3] O usuário clica no botão “Nova Conta”.
[4] O sistema exibe uma tela contendo um formulário de cadastro para
preenchimento dos dados (nome completo, data de nascimento, sexo,
série/ano, e-mail, login e senha).
[5] O usuário preenche todos os campos do formulário corretamente.
[6] O usuário clica no botão “Cadastrar”.
[7] O sistema verifica se já e existe um jogador cadastrado com o mesmo
login, mas não encontra.
[8] O sistema grava as informações no banco de dados e exibe uma
mensagem de confirmação.
[9] O usuário clica no botão “Continuar” exibe a tela de login do jogo.
[10] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O usuário não clica no botão “Nova Conta”.
[3.2] O caso de uso é encerrado.
[5.1] O usuário não preenche todos os campos corretamente.
[5.2] O sistema exibe uma mensagem com o campo não foi preenchido
ou que foi preenchido incorretamente.
[5.3] O caso de uso é encerrado.
[6.1] O usuário não clica no botão “Cadastrar”.
[6.1] O caso de uso é encerrado.

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[7.1] O sistema encontra um login já cadastrado no banco de dados.
[7.2] O sistema exibe a mensagem “Já existe um usuário cadastrado com
este login!”.
[7.3] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 10: UC-02 – Autenticar Jogador.
Nome:
UC-02 – Autenticar Jogador
Atores
Usuário
Precondições
Devem existir jogadores cadastrados
Pós-Condições
O sistema verificará a existência de um jogador já cadastrado na base de
dados com o login e senha fornecidos
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando um usuário deseja realizar seu
login no sistema para ter acesso ao jogo.
[2] O sistema exibe a tela inicial onde o usuário deve informar o login e
senha já cadastrado.
[3] O jogador preenche os campos com os dados corretos e clica no
botão “entrar”.
[4] O sistema verifica no banco de dados e encontra os dados do jogador.
[5] O jogo inicia uma nova sessão e acessa os dados dos jogadores para
exibir o menu de fases com os níveis que o próprio pode acessar.
[6] O sistema exibe o menu de fases do jogo.
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Fluxos
alternativos

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[7] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O jogador não preenche os campos corretamente ou deixa um ou
mais campos em branco.
[3.2] Uma mensagem é exibida, informando o erro de algum dos campos.
[3.3] O caso de uso é encerrado.
[4.1] O sistema não encontra na base de dados as informações do
jogador.
[4.2] Uma mensagem é exibida, informando que o jogador não está
cadastrado.
[4.3] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 11: UC-03 – Exibir Quadrinho Tutorial.
Nome:
UC-03 – Exibir Quadrinho Tutorial
Atores
Usuário
Precondições
Nenhuma
Pós-Condições
Nenhuma
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa qualquer um dos
níveis do jogo.
[2] O sistema exibe os sprites das histórias em quadrinhos, contando a
história dos personagens do jogo com o botão “Continuar” bloqueado.
[3] O usuário clica nas setas nos lados direito e esquerdo da tela para
visualizar as outras cenas do jogo.
[4] No último sprite a seta da direita é bloqueada e o botão “Continuar” é
liberado para que o jogador possa acessar o jogo.
[5] O usuário clica no botão “Continuar”.
[6] As imagens deixam de ser exibidas, dando lugar ao jogo.
[7] O caso de uso é encerrado.
Fluxos
[3.1] O jogador não clica em nenhum botão.
alternativos
[3.2] O caso de uso é encerrado.

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[5.1] O jogador não clica em nenhum botão.
[5.3] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 12: UC-04 – Exibir Ranking.
Nome:
UC-04 – Exibir Ranking
Atores
Usuário
Precondições
Devem existir jogadores cadastrados
Pós-Condições
Nenhuma
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando o jogador quer visualizar o ranking
dos melhores pontuadores do jogo.
[2] O jogador clica no botão “Ranking”, no menu de fases.
[3] O sistema exibe uma tela contendo os cinco melhores pontuadores no
jogo.
[7] O caso de uso é encerrado.
Fluxos
[2.1] O jogador não clica na opção “Ranking”.
alternativos
[2.2] O caso de uso é encerrado.
Exceções
O sistema não consegue acessar o banco de dados.
Fonte: Próprio autor.
Quadro 13: UC-05 – Responder Questões de Nível 01 a 03.
Nome:
Atores
Precondições
Pós-Condições

UC-05 – Responder Questões de Nível 01 a 03
Usuário
Devem existir questões cadastradas
A pontuação e experiencia do jogador serão alteradas
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Fluxo Básico

Fluxos
alternativos

[1] Este caso de uso se inicia quando um usuário deseja jogar o nível 01,
02, 03.
[2] O jogador clica no botão do nível 01, 02 ou 03 disponível no menu de
fases.
[3] O sistema busca no banco de dados pela quantidade de questões
aleatórias do respectivo nível. Em seguida, o jogo exibe uma tela com os
enunciados e suas respectivas alternativas.
[4] O usuário responde as questões clicando nas alternativas que
considera correta.
[5] O sistema verifica se o jogador atingiu a pontuação mínima para
avançar de nível.
[6] O sistema altera o nível e a pontuação do jogador, como descrito no
UC-07.
[7] O jogo exibe uma mensagem confirmando a aprovação do jogador
com a quantidade de questões acertadas.
[8] O usuário clica no botão “Continuar” e retorna ao menu de fases.
[9] O caso de uso é encerrado.
[2.1] O usuário não clica em nenhum nível.
[2.2] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O sistema não encontra nenhuma questão.
[3.2] Nenhuma informação é exibida.
[3.3] O caso de uso é encerrado.
[4.1] O usuário não clica em nenhuma alternativa.
[4.2] O caso de uso é encerrado.
[5.1] O usuário não atinge a pontuação mínima para aprovação.
[5.2] Exibe uma mensagem informando a reprovação do jogador com a
quantidade de questões acertadas.
[5.3] O caso de uso é encerrado.

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[8.1] O usuário não clica no botão “Continuar”.
[8.2] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 14: UC-06 – Responder Questões de Nível 04 a 06.
Nome:
UC-06 – Responder Questões de Nível 04 a 06
Atores
Usuário
Precondições
Devem existir questões cadastradas
Pós-Condições
A pontuação e experiencia do jogador serão alteradas
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando um usuário deseja jogar o nível 04,
05, 06.
[2] O jogador clica no botão do nível 04, 05 ou 06 disponível no menu de
fases.
[3] O sistema busca no banco de dados pela quantidade de questões
aleatórias do respectivo nível. Em seguida, o jogo exibe uma tela com os
enunciados e suas respectivas alternativas.
[4] O usuário responde as questões clicando nas alternativas que
considera correta.
[5] O sistema verifica se o jogador atingiu a pontuação mínima para
avançar de nível.
[6] O sistema altera o nível e a pontuação do jogador, como descrito no
UC-07.
[7] O jogo exibe uma mensagem confirmando a aprovação do jogador
com a quantidade de questões acertadas.
[8] O usuário clica no botão “Continuar”.
[9] O sistema é enviado para a tela de continuação, como descrito no UC08.
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Fluxos
alternativos

[10] O caso de uso é encerrado.
[2.1] O usuário não clica em nenhum nível.
[2.2] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O sistema não encontra nenhuma questão.
[3.2] Nenhuma informação é exibida.
[3.3] O caso de uso é encerrado.
[4.1] O usuário não clica em nenhuma alternativa.
[4.2] O caso de uso é encerrado.
[5.1] O usuário não atinge a pontuação mínima para aprovação.
[5.2] Exibe uma mensagem informando a reprovação do jogador com a
quantidade de questões acertadas.
[5.3] O caso de uso é encerrado.

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[8.1] O usuário não clica no botão “Continuar”.
[8.2] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 15: UC-07 – Altera o Nível e a Pontuação do Jogador.
Nome:
Atores
Precondições
Pós-Condições
Fluxo Básico

Fluxos
alternativos

Exceções
Fonte: Próprio autor.

UC-07 – Altera o Nível e a Pontuação do Jogador.
Usuário
O jogador deve ter atingido aprovação em algum nível jogado.
A pontuação e experiencia do jogador serão alteradas
[1] Este caso de uso se inicia quando o jogador responde algum nível.
[2] O sistema calcula a pontuação do jogador multiplicando o número de
respostas corretas pelo fator multiplicador referente ao nível jogado (Nível
01 = 1, Nível 02 = 2, Nível 03 = 4, Nível 04 = 6, Nível 05 = 8, Nível 06 =
10).
[3] O sistema atualiza a pontuação do jogador realizando a soma da
pontuação anterior, salva no banco de dados, com a experiência obtida
no nível jogado.
[4] O software atualiza o nível do jogador, somando o valor de 1 ao nível
salvo na base de dados.
[5] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O sistema não consegue atualizar a pontuação do jogador.
[3.2] O caso de uso é encerrado.
[4.1] O sistema não consegue atualizar o nível do jogador ou o jogador já
alcançou o nível máximo.
[4.2] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 16: UC-08 – Exibir Quadrinho Continuação.
Nome:
UC-08 – Exibir Quadrinho Continuação
Atores
Usuário
Precondições
O jogador deve ter atingido aprovação no nível 04, 05 ou 06.
Pós-Condições
Nenhuma
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando o usuário consegue aprovação nos
níveis 04, 05 ou 06.
[2] O sistema exibe os sprites com a continuação das histórias em
quadrinhos, contando a história dos personagens do jogo com o botão
“Continuar” bloqueado.
[3] O usuário clica nas setas nos lados direito e esquerdo da tela para
visualizar as outras cenas do jogo.
[4] No último sprite a seta da direita é bloqueada e o botão “Continuar” é
liberado para que o jogador possa acessar o jogo.
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Fluxos
alternativos

Exceções
Fonte: Próprio autor.

[5] O usuário clica no botão “Continuar”.
[6] As imagens deixam de ser exibidas e o jogo exibe a tela de seleção
de fases.
[7] O caso de uso é encerrado.
[3.1] O jogador não clica em nenhum botão.
[3.2] O caso de uso é encerrado.
[5.1] O jogador não clica em nenhum botão.
[5.3] O caso de uso é encerrado.
O sistema não consegue acessar o banco de dados.

Quadro 17: UC-09 – Exibir Informações Sobre o Jogo.
Nome:
UC-09 – Exibir Informações Sobreo Jogo
Atores
Usuário
Precondições
Nenhuma.
Pós-Condições
Nenhuma
Fluxo Básico
[1] Este caso de uso se inicia quando o usuário deseja ver as
informações sobre o Plano Naval.
[3] O usuário clica na opção “Sobre” na parte inferior do menu inicial.
[4] O jogo exibe uma tela com as informações do Jogo e de seus
desenvolvedores.
[7] O caso de uso é encerrado.
Fluxos
[3.1] O jogador não clica em nenhum botão.
alternativos
[3.2] O caso de uso é encerrado.
Exceções
O sistema não consegue acessar o banco de dados.
Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE B – MOCKUPS DO PLANO NAVAL
Neste apêndice são apresentados os mockups do Plano Naval (Figura 26
a Figura 34).
Figura 26: Mockup Tela Inicial de Login.

Fonte: Próprio Autor.
Figura 27: Mockup Pop-up Sobre.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 28: Mockup Formulário de Cadastro.

Fonte: Próprio Autor.
Figura 29: Mockup Menu de Fases.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 30: Mockup Pop-up Ranking.

Fonte: Próprio Autor.
Figura 31: Mockup da História em Quadrinhos.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 32: Mockup do Jogo.

Fonte: Próprio Autor.
Figura 33: Mockup Pop-up de Resposta.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 34: Mockup Pop-up de Resultado Final.

Fonte: Próprio Autor.
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APÊNDICE C – HISTÓRIA DO PLANO NAVAL
Cena 01 – Nível 01 – O Treinamento
A primeira cena possui um tutorial com o uso dos elementos da tela do
quadrinho.
Cena 02 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura entra na sala e inicia o treinamento:
Comandante Ferdinando Moura: Seja bem-vindo soldado ao centro de
treinamento de elite naval! Este treinamento é apenas para os melhores dos melhores,
então se prepare! Só para não esquecer, qual o seu nome?
Soldado: Meu nome é...
Comandante Ferdinando Moura: Não ligo! Aqui você é apenas um
soldado! Gostei, você vai ser o Soldado! HAHAHAHAHA!
Cena 03 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: Bem, eu sou o Comandante Ferdinando
Moura e sou um mestre das capitanias! Melhor você se preparar porque vou exigir o
máximo de você, SOLDADO! Então vamos começar com seu treinamento! Você sabe
o que é um plano cartesiano? Se não lembra, vou refrescar sua memória!
Cena 04 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: O plano cartesiano é um objeto
matemático que é composto por duas retas e são perpendiculares, ou seja, que se
cruzam em um ponto, que é chamado de origem e tem um número zero.
Cena 05 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: O plano cartesiano tem esse nome
porque seu criador “René Descartes” dizia que o plano era fundamental para
sistematizar técnicas de localização no plano. Isso mesmo, nós precisamos que você
saiba isso para nos ajudar a nos localizar!
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Cena 06 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: O plano cartesiano tem duas dessas
retas com números que ajudam a se localizar com mais precisão! Uma reta mostra a
coordenada horizontal e outra mostra a coordenada vertical. Os valores das duas
retas juntas mostram uma localização.
Cena 07 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: A linha horizontal é normalmente
chamada de Eixo X, mas também possui outro nome que é EIXO DAS ABCISSAS! É
fácil de decorar, só saber o X sempre está fazendo ABDOMINAIS, então o X sempre
está deitado, simples né!
Cena 08 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: A linha Vertical é normalmente
chamada de Eixo Y, mas também possui outro nome: EIXO DAS ORDENADAS!
Tenho uma fácil para essa: só lembrar que o Y tem que estar de pé para dar ordens
e quem obedece paga Abdominais!
Cena 09 – Nível 01 – O Treinamento
Comandante Ferdinando Moura: Lembrando que os pares ordenados do
plano cartesiano são formados PRIMEIRO pelo EIXO X e depois o EIXO Y [X:Y].
O Comandante percebe que o Soldado deu um sorriso muito confiante,
então diz:
Comandante Ferdinando Moura: E esse sorriso confiante soldado? Acha
que está pronto? Vamos ver se você está preparado para uma pequena prova que eu
fiz para lascar... Ehh, quero dizer, para testar você!
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Cena 10 – Nível 01 – O Inicio
Uma tela preta é carregada com a seguinte mensagem:
Mensagem: Após passar pelos testes do Comandante Ferdinando Moura.
O soldado foi chamado pela Tenente Marisa Manoela para participar de uma missão
muito especial...
Cena 11 – Nível 02 – Missão Radar
O Soldado entra em uma sala de comando com vários radares e encontra
a Tenente Marisa Manoela, que começa a conversar com o personagem:
Tenente Marisa Manoela: Seja bem-vindo. Então você é o famoso soldado
que passou pelo treinamento do Comandante Ferdinando Moura!
Cena 12 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Meu nome é Tenente Marisa Manoela e vou te
treinar para uma missão especial.
Cena 13 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Mas se prepare, pois o meu treinamento vai ser
bem mais complexo que o do Comandante. Nós vamos trabalhar com o conceito de
quadrantes.
Cena 14 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Você trabalhou com apenas Um Quadrante
Positivo! A partir do momento que os eixos se cruzam, os valores se tornam negativos
e surgem outros quadrantes.
Não entendeu? Vou te explicar no quadro ali.
Cena 15 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Este é o plano cartesiano que você viu com o
Comandante Ferdinando Moura, você trabalhou apenas com valores positivos. A partir
de agora vamos trabalhar com valores negativos, que fazem com que o plano
cartesiano tenha um total de 4 quadrantes para se localizar.
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Cena 16 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Lembre-se, a região onde X e Y são positivos
simultaneamente é chamada de primeiro quadrante.
- Ex: [X:Y] – (2:0) (3:1) (1:2) (4:4)
Cena 17 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Quando a região onde Y é positivo e X é
negativo é conhecida como segundo quadrante.
- Ex: [-X:Y] – (-2:3) (-1:2) (-4:2) (-1:1)
Cena 18 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Já a região onde X e Y são negativos
simultaneamente é chamada de terceiro quadrante.
- Ex: [-X:-Y] – (-1:-1) (-2:-3) (-4:-4) (-3:-2)
Cena 19 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Por fim, quando X é positivo e Y é negativo, os
pontos estão localizados no quarto quadrante.
- Ex: [-X:-Y] – (2:-2) (3:-3) (1:-4) (4:-2)
Cena 20 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Lembrando que você precisa saber todos os
elementos do radar.
Cena 21 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: As embarcações podem ser de aliadas
(Verdes), de civis (Branco) e de inimigos (vermelhos).
Cena 22 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Lembrando que as embarcações podem ser
Barcos Comuns, Barcos Cargueiros e Fragatas.
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Cena 23 – Nível 02 – Missão Radar
Tenente Marisa Manoela: Você acha que está pronto? Gosto desta
animação, então sente no seu radar e responda nosso pager com todas as
informações que nós precisamos.
Cena 24 – Nível 03 – A Localização
A cena retorna com o Soldado e a Tenente Marisa Manoela dentro da sala
de comando, e a Tenente Marisa Manoela começa a falar:
Tenente Marisa Manoela: Parabéns soldado, você teve um rendimento
além do esperado!
Cena 25 – Nível 03 – A Localização
Tenente Marisa Manoela: Como você se mostrou um soldado eficaz, eu
decidi te colocar na parte dois desta operação. A Operação Localizar e Prender.
Cena 26 – Nível 03 – A Localização
Tenente Marisa Manoela: Graças a sua ajuda conseguimos destruir
alguns barcos e pegar deles alguns mapas secretos. Esses mapas têm informações
criptografadas sobre as cidades que Os Corujas estão escondidos.
Cena 27 – Nível 03 – A Localização
Tenente Marisa Manoela: O problema é que essas cidades invadidas
ainda têm civis presos. Mas com sua ajuda nós podemos descriptografar os mapas e
descobrir as localizações dos civis e dos inimigos.
Cena 28 – Nível 03 – A Localização
Tenente Marisa Manoela: Para isso, na nossa inteligência temos o Júlio
Coxiello, vem cá jovem!
Cena 29 – Nível 03 – A Localização
O personagem Júlio Coxiello se aproxima dos personagens e fala:
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Júlio Coxiello: Opa Tenente, chamou?
Cena 30 – Nível 03 – A Localização
Tenente Marisa Manoela: Soldado, este é o Coxiello. Ele vai te ensinar
como descriptografar as localizações do mapa. Coxiello foi responsável por
descriptografar as mensagens que evitaram os ataques terrorista na copa de futebol
Karote 2019.
Cena 31 – Nível 03 – A Localização
Então Coxiello fala:
Júlio Coxiello: Bem soldado, tenho muito que te ensinar. Vamos para
minha sala, vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre criptografia.
Cena 32 – Nível 03 – A Localização
Júlio Coxiello leva o Soldado para sua sala de treinamento e começa a
explicar os conceitos em um quadro:
Júlio Coxiello: Bem jovem, vou precisar da sua ajuda porque existem
muitos mapas para descriptografar. Precisamos deste mapa para localizar o líder dos
corujas, o Felipe Roberto! (Aparece o Felipe Roberto no quadro). Está preparado?
Então preste atenção!
Cena 33 – Nível 03 – A Localização
Júlio Coxiello: Bem, como você sabe, para localizar um ponto precisamos
de dois pares ordenados, um que representa a posição X e o outro que representa a
posição Y, e assim formar as posições [X:Y].
Cena 34 – Nível 03 – A Localização
Júlio Coxiello: Para nossa sorte conseguimos descobrir as posições X do
Sistema Cartesiano, contudo a posição Y ainda está criptografada. Para
descriptografar, precisamos descobrir os valores de X e então definir o valor de Y.
Ficou confuso? Vou explicar.
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Cena 35 – Nível 03 – A Localização
Júlio Coxiello: Se Y depende de X, logo Y é uma função de X (F(X)). Por
exemplo, se Y = X + 1, logo F(X) = X + 1.
Se X=2, precisamos apenas fazer a substituição, logo f(X) = X + 1 => f (2)
=2+1=3.
Assim as posições são os valores de X e de F(X) que é Y. Logo a posição
vai ser [X: F(X)] = [X:Y] = [2:3].
Cena 36 – Nível 03 – A Localização
Júlio Coxiello: Entendeu tudo? Que bom, sente naquela mesa e me ajude
a descriptografar os outros mapas, e boa sorte.
Cena 37 – Nível 03 – A Localização
Todos os personagens entram em uma sala escura, então começam a
conversar:
Tenente Marisa Manoela: Coxiello você tem certeza que o Felipe Roberto
está aqui? Eu não vejo nada, se cuida soldado!
Comandante Ferdinando Moura: Eu já falei que tenho medo do escuro?
Acho que vou chorar!
Júlio Coxiello: Calma Ferdinando Moura! Alguém acende a luz porque
hoje nós vamos acabar com essa guerra! Vamos capturar o Felipe Roberto, o chefe
dos Aliens...
Cena 38 – Nível 03 – A Localização
As luzes se acendem e os personagens percebem que estão em uma
armadilha rodeada de aliens com o líder do aliens, Felipe Roberto, perto deles.
Cena 39 – Nível 03 – A Localização
Percebendo que estava em uma armadilha, de maneira irônica a Tenente
Marisa Manoela fala:
Tenente Marisa Manoela: O que você disse Coxiello?
Comandante Ferdinando Moura: Eu quero a minha mãe!
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Cena 40 – Nível 03 – A Localização
O Felipe Roberto, feliz que sua armadilha deu certo, toma a frente e fala:
Felipe Roberto: Seus Idiotas, Felipe Roberto sempre está um passo à
frente de vocês! Vocês caíram na minha armadilha! HAHAHAHA
Cena 41 – Nível 03 – A Localização
A imagem é congelada com uma mensagem na parte inferior, dizendo “To
be Continued”.
Cena 42 – Nível 04 – A Fuga (01)
A cena retorna com todos os personagens principais presos em uma cela
tecnológica, então a Tenente Marisa Manoela, fala:
Tenente Marisa Manoela: Bem, está tudo acabado, foi um prazer servir
com vocês senhores!
Comandante Ferdinando Moura: Eu sou muito novo para morrer!
Júlio Coxiello: Tenente, nosso soldado me mostrou uma coisa que você
vai gostar!
Tenente Marisa Manoela: O que foi que vocês conseguiram?
Cena 43 – Nível 04 – A Fuga (01)
Abismada, a Tenente Marisa Manoela grita:
Tenente Marisa Manoela: Você está com as chaves da cela? Como
assim?
Cena 44 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello assustado avisa:
Júlio Coxiello: Quietos! Se não os Aliens vão saber!
Cena 45 – Nível 04 – A Fuga (01)
Ainda assustados, Tenente Marisa Manoela e Comandante Ferdinando
Moura falam:
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Tenente Marisa Manoela e Comandante Ferdinando Moura: Mas como
vocês conseguiram isso?
Cena 46 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello: O poder do protagonismo né, a gente só aceita! Mas eu tive
uma ideia, olhem lá fora.
Cena 47 – Nível 04 – A Fuga (01)
O quadrinho foca em uma entrada de duto de ar do lado de fora da cela e
o Júlio Coxiello continua falando seu plano:
Júlio Coxiello: Eu lembro que dentre os mapas que conseguimos, tinha
uma planta desta base. Se não me engano, essa é uma base no meio do oceano!
Cena 48 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello: As celas que estamos, ficam no terceiro andar, se
descermos até o subsolo, tem um píer que podemos pegar um submarino e fugir.
Contudo, lembro de ter visto armadilhas dentro dos dutos, mas também lembro que
os códigos dos dutos não têm armadilhas, então vou precisar da sua ajuda Soldado.
Cena 49 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello: Você já decorou como funciona os códigos Soldado?
Preciso que você use o Sistema Cartesiano nos mapas! Olhe as posições dos dutos
no eixo X do Sistema Cartesiano, então substitua o X nas funções F(X) para descobrir
o valor de Y [X:Y], e assim descobrir o caminho que podemos seguir.
Cena 50 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello: Lembrando que se F(X) = um número, o duto vai ser reto
(constante), quando o f(X) = -X, o caminho vai para baixo (decresce), e quando o
gráfico f(X) = X o caminho vai para cima (cresce).
Cena 51 – Nível 04 – A Fuga (01)
Júlio Coxiello: Todos prontos? Então vamos lá!
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Cena 52 – Nível 04 – A Fuga (01)
A cena retorna com todos os personagens chegando a um submarino em
um píer para fugir:
Tenente Marisa Manoela: Vamos! Os Aliens estão vindo!
Comandante Ferdinando Moura: Obrigado Deus, vou sobreviver!
Júlio Coxiello: Vamos, todos para dentro!
Cena 53 – Nível 04 – A Fuga (01)
A imagem é congelada com uma mensagem na parte inferior, dizendo “To
be Continued”.
Cena 54 – Nível 05 – A Fuga (02)
Todos os personagens entram dentro do submarino, então Júlio Coxiello,
surpreso, comenta:
Júlio Coxiello: Não sabia que você dirigia submarinos Tenente, você é incrível
mesmo!
Cena 55 – Nível 05 – A Fuga (02)
Não querendo sair por baixo, o Comandante Ferdinando Moura fala:
Comandante Ferdinando Moura: Também sei dirigir, mas deixei a Tenente
dirigir. Vou dar um espaço para as mulheres.
Cena 56 – Nível 05 – A Fuga (02)
Júlio Coxiello, retruca:
Júlio Coxiello: Aham Comandante Moura, senta ali oh!
Cena 57 – Nível 05 – A Fuga (02)
Então o Comandante, vendo que ninguém levou a sério seu comentário, se
senta e fica quieto.
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Cena 58 – Nível 05 – A Fuga (02)
Logo após isso, um alarme toca deixando todos os personagens assustados,
então Júlio Coxiello pergunta:
Júlio Coxiello: O que é isso tenente?
Tenente Marisa Manoela: Os corujas estão se aproximando com seus
discos voadores, precisamos abatê-los para fugir!
Comandante Ferdinando Moura: Aí não, de novo não!

Cena 59 – Nível 05 – A Fuga (02)
Então Júlio Coxiello responde:
Júlio Coxiello: Pode deixar tenente, o soldado e eu vamos cuidar disso! E
você Comandante Moura, fica sentadinho aí!
Comandante Ferdinando Moura: Pode deixar! Vou ajudar com apoio
moral!
Cena 60 – Nível 05 – A Fuga (02)
O Soldado e Júlio Coxiello vão para a sala de arsenal, para se defender
dos ataques dos inimigos. Júlio Coxiello fala:
Júlio Coxiello: Soldado, preciso que você fique esperto na explicação para
que possamos defender o submarino. Eu vou ficar em uma mesa te passando as
funções e você atira!
Você vai ter que ver as posições do submarino e do míssil para saber se
nosso tiro vai destruí-lo ou não.
Cena 61 – Nível 05 – A Fuga (02)
Júlio Coxiello: Primeiro, descubra os pares ordenado do Submarino e do
Disco Voador. Após isso, substitua os valores de X na função F(X) para saber se o
tiro vai sair do nosso barco e vai acertar o inimigo.
Cena 62 – Nível 05 – A Fuga (02)
Júlio Coxiello: Tudo entendido? Simples, né? Então vamos nos defender,
Soldado!
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Cena 63 – Nível 05 – A Fuga (02)
A cena retorna com o Soldado e Júlio Coxiello na sala de arsenal, então
Júlio Coxiello diz:
Júlio Coxiello: Boa Soldado, conseguimos nos defender dos Discos
voadores! Acho que paramos, que estranho! Vamos na sala de direção para falar com
a Tenente. Será que aconteceu alguma coisa?
Cena 64 – Nível 05 – A Fuga (02)
O Soldado e Júlio Coxiello voltam para a sala de controle do submarino e
encontram a Tenente Marisa Manoela e o Comandante Ferdinando Moura, então Júlio
Coxiello pergunta:
Júlio Coxiello: Tenente, está tudo bem?
Tenente Marisa Manoela: Está sim, Coxiello! Está bem porque vamos
ganhar essa Guerra contra os aliens hoje!
Cena 65 – Nível 05 – A Fuga (02)
Então todos personagens gritam:
Todos: Como assim?
Cena 66 – Nível 05 – A Fuga (02)
A imagem é congelada com uma mensagem na parte inferior, dizendo “To
be Continued”.

Cena 67 – Nível 06 – O Ataque Final
Depois de saber do plano da Tenente, Júlio Coxiello comenta:
Júlio Coxiello: Você foi genial Tenente, enquanto dirigia o submarino, você
chamou reforços!
Cena 68 – Nível 06 – O Ataque Final
A Tenente Marisa Manoela responde:
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Tenente Marisa Manoela: Sempre estou um passo à frente! E essa é a
nossa melhor oportunidade para pegarmos os Corujas. Contudo não podemos atacar
com toda a frota, pois eles têm muitas defesas. Conseguimos escapar, pois
estávamos em um submarino rápido!
Cena 69 – Nível 06 – O Ataque Final
Prontamente, Júlio Coxiello fala:
Júlio Coxiello: Eu posso dirigir o barco mais rápido, mas vou precisar da
ajuda de alguém com a artilharia, acho que o soldado é o mais capacitado para isso.
Cena 70 – Nível 06 – O Ataque Final
Comandante Ferdinando Moura para não sair tão por baixo, fala:
Comandante Ferdinando Moura: Eu me indicaria como mais capacitado,
mas pode ser o soldado também.
Cena 71 – Nível 06 – O Ataque Final
A Tenente Marisa Manoela continua explicando o plano aos personagens:
Tenente Marisa Manoela: Bem Soldado e Coxiello, precisamos de vocês
para destruir as principais defesas dos aliens. Vocês vão usar nosso barco mais
rápido. Vocês são nossa melhor chance para acabar com essa guerra!
Cena 72 – Nível 06 – O Ataque Final
Júlio Coxiello: Pode confiar Tenente, nós vamos conseguir! Vamos
Soldado!
Cena 73 – Nível 06 – O Ataque Final
Júlio Coxiello e o Soldado entram no barco mais rápido e o Coxiello fala:
Júlio Coxiello: Bem soldado esse vai ser nosso barco, você vai sentar ali
para usar nossa artilharia. Eu vou precisar de todos os seus conhecimentos desde
que você entrou neste treinamento. Então, se prepare para dar o seu melhor. É hoje
que essa guerra acaba!
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Cena 74 – Nível 06 – O Ataque Final
Após passar por todas as defesas, Júlio Coxiello fala para o Soldado:
Júlio Coxiello: Vamos destruir a base! Fogo Soldado!
Cena 75 – Nível 06 – O Ataque Final
- Cena em que a base está intacta.
Cena 76 – Nível 06 – O Ataque Final
- Acontece uma grande explosão na base por culpa dos mísseis.
Cena 77 – Nível 06 – O Ataque Final
- Cena em que a base está em chamas.
Cena 78 – Nível 06 – O Ataque Final
- Cena da base completamente destruída.
Cena 79 – Nível 06 – O Ataque Final
Os personagens entram na base destruída e prendem o vilão Felipe
Roberto em uma jaula, então o vilão fala:
Felipe Roberto: Não acredito que fui derrotado! Meu Plano era perfeito!
Todos iam ativar o Xininho!
Cena 80 – Nível 06 – O Ataque Final
Júlio Coxiello fala:
Júlio Coxiello: Nós vencemos! O planeta terra está salvo!
Cena 81 – Nível 06 – O Ataque Final
Sem perder a oportunidade, o Comandante Ferdinando Moura fala:
Comandante Ferdinando Moura: De nada, sem mim vocês não
conseguiriam vencer!

APÊNDICE C – História do Plano Naval

95

Cena 82 – Nível 06 – O Ataque Final
Então o Soldado, decide quebrar o silêncio e fala:
Soldado: Menos Comandante, menos...
Cena 83 – Nível 06 – O Ataque Final
Todos os outros personagens impressionados falam:
Todos: Meu Deus, o soldado falou!
Cena 84 – Nível 06 – O Ataque Final
O personagem principal responde:
Soldado: Nunca me deixaram fala, agora na vitória, tinha de falar, né!
Cena 85 – Nível 06 – O Ataque Final
Todos os outros personagens dão uma grande risada:
Cena 86 – Nível 06 – O Ataque Final
Júlio Coxiello: Muito bom soldado, mas o que vamos fazer agora?
Cena 87 – Nível 06 – O Ataque Final
E a Tenente Marisa Manoela responde:
Tenente Marisa Manoela: Vamos levar esse vilão e seus comparsas para
a cadeia. Depois vamos comemorar!
Cena 88 – Nível 06 – O Ataque Final
A câmera vai dando um zoom em um inimigo escondido, enquanto o
Comandante Ferdinando Moura fala:
Comandante Ferdinando Moura: Eu vou levar minha barriga para encher
de comida. Hahaha!
Cena 89 – Nível 06 – O Ataque Final
A câmera continua dando um zoom no inimigo escondido, e a Tenente fala:
Tenente Marisa Manoela: Você não muda comandante. Hahaha!
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Cena 90 – Nível 06 – O Ataque Final
A câmera para de dar zoom, então o inimigo diz:
Lucas Roberto: Não se preocupe irmãozinho, eu vou te salvar!
Cena 91 – Nível 06 – O Ataque Final
Lucas Roberto: Os aliens focas e eu te resgataremos, ou não me chamo
Lucas Roberto! HAHAHAHA
Cena 92 – Nível 06 – O Ataque Final
O jogo finaliza com uma tela preta, com um texto falando:
- Os personagens retornarão em Plano Naval 2: O inimigo agora é outro...

