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RESUMO 

 

Os livros-jogos se popularizaram na década de 80 como um formato de livro de 

narrativa interativa onde o leitor decide por qual caminho a leitura deve prosseguir, 

por vezes adotando ou não sistemas de batalhas semelhantes aos Role Play Games 

(RPG). Atualmente, esse gênero ressurgiu adotando um formato semelhante ao dos 

livros digitais, devido basicamente ao advento de novas tecnologias como tablets e 

smartphones. O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma 

ferramenta de criação, distribuição e leitura de livros-jogos digitais para plataformas 

móveis. Para isso foi necessário utilizar um formato padrão, Electronic Publication 

(ePUB), para estruturar os dados dos livros-jogos. Foram criados dois componentes 

que compõem o sistema: a solução Web armazenada na nuvem, na qual o usuário 

poderá criar uma conta, autenticar-se e por fim, escrever/editar/publicar os seus livros 

nesta solução. Adicionalmente, a solução proposta possui uma série de ferramentas 

que auxiliam na produção e customização do livro-jogo, sendo possível visualizar sua 

estrutura em diversos formatos. Um cliente da solução voltado para plataformas 

móveis com o sistema Android também foi desenvolvido e através dele usuários 

podem jogar os livros-jogos disponíveis na plataforma. Como resultado, a solução 

proposta torna possível a criação de livros-jogos uma atividade que pode ser 

executada até mesmo por quem não possui qualquer familiaridade com linguagens de 

programação ou mesmo ferramentas específicas de computação. A conclusão deste 

trabalho é que a criação de uma solução computacional para este fim não apenas 

oferece mais uma possibilidade de entretenimento para a comunidade, mas também 

é uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de novos livros-jogos e para 

a descoberta de novos potenciais autores. 

 

Palavras-Chave: GameBook, GameBook Creator, Mobilidade, Livros-Jogos. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Gamebooks became popular in the 80s as interactive story books where the player 

decides which way the story should proceed, sometimes adopting battles systems 

similar to that in Role Play Games (RPG). Currently, this genre resurfaced adopting a 

similar format to that of digital books, mainly due to the advent of new tecnologies like 

tablets and smartphones. The present work aims at presenting the development of an 

authoring, distribution and reading tool for digital gamebooks for mobile platforms. In 

order to do this, a standard format Electronic Publication (ePUB) was used to structure 

the data of the gamebooks. The system is composed by two main systems: a cloud 

based solution, in which the user can create an account, authenticate and write, edit 

and publish their books in the system. Moreover, the proposed solution has a number 

of tools that assist in the authoring and customization of gamebooks, for example, there 

are tools to view the structure of gamebooks in different ways. Also, a client application 

for mobile platforms was developed for the Android operating system, and through it 

users can play the gamebooks published in the platform. Finally, through the proposed 

solution users can create book games effortlessly, even those whom do not have any 

familiarity with programming languages or even specific computing tools. The 

conclusion of this work is that the creation of a computational solution for this purpose 

not only provides another way to create entertainment content  for the community, but 

it is also an interesting tool for the development of new games and books and as a way 

to discover new authors. 

 

Keywords : Gamebook , Gamebook Creator , Mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, os jogos eletrônicos tornaram-se cada vez mais 

populares e presentes em nossas vidas. Em 2014 estima-se que entre toda a 

população mundial mais do que 1,2 bilhão de pessoas joguem algum tipo de 

videogame (NEWZOO BV., 2013). Diante desta grande inserção dos jogos eletrônicos 

na cultura global, nota-se um crescimento equivalente desse mesmo mercado, bem 

como do interesse das pessoas em produzir seus próprios jogos.  

Hoje existem diversas ferramentas que possibilitam e simplificam o 

desenvolvimento dos mais variados tipos de jogos. Grande parte delas “oferecem 

funcionalidades que proporcionam um maior nível de abstração e principalmente, 

permitem a criação de códigos portáveis” (COELHO e DI IORIO, 2005). Entende-se 

por código portável, todo código ou programa que pode ser compilado e executado 

em várias arquiteturas. Entretanto, a criação destes tipos de códigos exige a 

necessidade de que o usuário possua previamente alguns conhecimentos avançados 

sobre informática e linguagens de programação. 

Contudo, algumas ferramentas de desenvolvimento de jogos mais específicas, 

geralmente focadas na produção de apenas um ou poucos gêneros de jogo, em 

alguns casos, conseguem diminuir esses requisitos do usuário. É possível citar alguns 

exemplos como, o sistema RPGMaker (DEGICA, 2013), ferramenta utilizada para a 

criação de jogos eletrônicos do gênero RPG e o sistema Construct 2 (SCIRRA, 2015) 

direcionado a criação de jogos com gráfico em duas dimensões.  

Sem a necessidade de digitar uma linha de código, essas ferramentas geram 

ou fornecem os moldes genéricos necessários para a criação de jogos de um 

determinado gênero. Elas possuem uma interface de construção, baseada no 

preenchimento de formulários e interação com elementos visuais, o que as tornam 

bem mais acessíveis à pessoas que não sabem programar.  

Logo fica reservada ao usuário apenas a tarefa de customizar, inserir o 
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conteúdo criativo do jogo e elementos multimídia, sem que se preocupe com questões 

de mais baixo nível de implementação. Dentre algumas ferramentas deste tipo estão 

presentes as que possibilitam a criação de livros-jogos digitais.  

Atualmente as ferramentas de criação de livros-jogos digitais existentes no 

mercado são voltadas para criação de livros jogáveis nos browsers, onde o usuário 

pode criar, jogar e publicar seus jogos na plataforma Web. Em pesquisas realizadas 

para a elaboração deste trabalho não foram encontradas ferramentas onde os 

usuários possam realizar essas mesmas atividades e produzir livros jogáveis em 

dispositivos móveis.  

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento/implantação de um 

ambiente computacional (software) para a criação e leitura de livros-jogos, que 

possam ser usados/jogados em dispositivos móveis como tablets e smartphones. 

Mais especificamente, esse ambiente será um sistema distribuído e envolve a criação 

de uma aplicação para a leitura destes livros-jogos, baseada no sistema operacional 

móvel Android.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

● Levantamento bibliográfico aprofundado sobre estratégias e ferramentas para 

desenvolvimento de livros-jogos em dispositivos móveis. 

● Proposição de uma abordagem/arquitetura teórica inovadora, que permita tanto 

o desenvolvimento de novos livros-jogos como a sua leitura/uso pelos usuários 

através de dispositivos móveis (tablets, smartphones, etc). 

● Implementação de uma aplicação baseada na plataforma móvel Android para 

ser utilizada pelo usuários. 

 

 



13 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A evolução tecnológica e o baixo custo tornaram os tablets e smartphones 

populares entre os consumidores. Quase todas as pessoas possuem um destes 

dispositivos e ainda assim é expressivo o crescimento do mercado de dispositivos 

móveis, em todo o mundo (TABTIMES, 2014).  

Este crescimento acabou refletindo na procura dos usuários, por livros 

eletrônicos. Tendo em vista que, os dispositivos móveis modernos possuem 

características ergonômicas e nitidez de imagem, muito melhores (TEIXEIRA e 

GONÇALVES, 2014). O que proporciona uma maior semelhança a atividade da leitura 

dos livros de papel.  

Ler livros eletrônicos tornou-se uma opção aos tradicionais livros de papel. 

Contudo é difícil encontrar na literatura, ferramentas totalmente direcionadas à criação 

de livros- jogos para dispositivos móveis.   

Diante deste panorama é possível afirmar que, atualmente, não é fácil 

encontrar uma ferramenta de criação de livros-jogos voltados para ambientes móveis, 

que forneça simplicidade no ato da criação dos livros e ao mesmo tempo proporcione 

um grande nível de liberdade de criação.  

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 

 Este trabalho monográfico foi dividido em 7 capítulos. No capítulo 1 foi 

apresentada a motivação, o objetivo e a justificativa deste trabalho.  

O capítulo 2, por sua vez, introduz a fundamentação teórica necessária para a 

compreensão da proposta, abordando os tópicos: computação móvel, Sistema 

Operacional Android, Jogos Digitais e Livros-Jogos.  

O capítulo 3 exibe o estado da arte de iniciativas acadêmicas e projetos 

comerciais relacionados a livros-jogos digitais, com foco, inclusive, em ferramentas de 

criação de livros-jogos digitais existentes no mercado. 

Em seguida, o capítulo 4 apresenta a proposta do trabalho, fornecendo uma 

visão geral sobre todo o projeto, assim como descreve detalhadamente toda a 
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arquitetura do sistema. 

O capitulo 5 mostra todos os experimentos e métodos utilizados para avaliação 

do sistema sob um determinado caso de uso.  

No capítulo 6 todos os resultados e conclusões obtidas durante todo o projeto 

são explanados.  

E, por fim, na última seção são listadas as referências bibliográficas e fontes 

utilizadas na construção da solução e na escrita da monografia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo é feita uma breve descrição de tópicos importantes para 

propiciar uma melhor compreensão do contexto e contribuição do trabalho 

desenvolvido. 

   

2.1 LIVRO-JOGO 

 

Os livros-jogos consistem em um formato de livro de ficção interativa, onde o 

leitor decide por qual caminho deve prosseguir através da realização de escolhas 

durante todo o texto.  

 De acordo com (KATZ, 1998) pode-se classificar os livros-jogos em três 

principais categorias: 

 

 Livro de enredo ramificado: Livro onde a estrutura é similar a romances 

convencionais e, ao decorrer da leitura, escolhas podem ser realizadas pelo 

leitor modificando o curso do enredo.  

 Livro e Guia de Jogo: Esta categoria é fortemente associada a um popular 

gênero de jogo chamado Role Play Game (RPG), onde nele os jogadores 

assumem os papéis de personagens e criam narrativas, guiadas pelo Mestre, 

que é o jogador responsável por conduzir o jogo. Esta categoria assemelha-se 

ainda às aventuras de enredo ramificado, porém com a utilização de elementos 

integrados de RPG, provenientes de um livro de regras à parte, onde é possível 

ler e jogar a aventura do livro sem a necessidade de um mestre.  

 Livro-Jogo: a terceira e mais popular categoria é idêntica a segunda categoria, 

exceto pelo fato de que as regras de RPG e o enredo da aventura ficam 

presentes em um mesmo livro. 

 

  O livro-jogo, conforme explanado anteriormente, possui um formato de texto 

ramificado. Ele pode ser dividido em capítulos, os quais consistem de um conjunto de 

páginas que constituem uma parte da história, conectadas por algum elemento em 



16 

 

 

comum dentro do enredo. Contudo, o livro-jogo também pode ser divido em uma série 

de pequenos trechos da narrativa ou de textos explicativos que, por muitas vezes, 

dividem as páginas com outros trechos. Logo, observa-se que em um livro-jogo 

existem pedaços da narrativa que podem variar de tamanho e representam seções de 

uma história. 

Diferente dos livros comuns, o livro-jogo não possui uma ordem de leitura 

convencional, onde todo o fluxo de leitura segue por páginas enumeradas de forma 

crescente e linear atingindo ao fim a única conclusão do enredo.   

A parte inicial da história é, geralmente, encontrada no começo do livro-jogo. 

Em seguida faz-se necessário uma escolha, a qual define qual a próxima seção a ser 

lida. Essa seção pode ser inédita ou mesmo uma já visitada. Esse ciclo continua até 

chegarmos em uma seção que não possui mais decisões a serem tomadas e nem 

indicações para seguir outra seção, dando fim a leitura. Logo, pode-se observar que 

cada decisão dentro de um livro-jogo representa uma transição para uma próxima 

seção diferente da atual. 

  Na Figura 2.1 são exibidos alguns fluxos de leituras presentes em alguns 

formatos de livro. O fluxo (A) é o mais presente no formato dos livros comuns. Onde 

a partir de cada seção, o leitor só pode seguir a uma inédita e esse fluxo de leitura 

possui apenas um fim. O fluxo (B), possui seções onde é possível escolher qual será 

a seguinte e cada uma delas levará a um final diferente. Encontramos esse fluxo 

normalmente em livros de enredo ou romance ramificado. Já em (C) é notável as 

similaridades ao anterior, contudo nele o leitor encontra a possibilidade de retornar a 

seções lidas anteriormente. Esse formato é mais comum em livros-jogos. Vale lembrar 

que nenhum desses fluxos são regras. É possível que existam outros para cada 

formato, entretanto esses são os mais encontrados. 
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Figura 2.1- Diagramas com fluxos de leitura mais encontrados. 

 

Fonte: O autor. 

 

Assim, podemos descrever a estrutura do livro-jogo da seguinte forma: cada 

seção é única e representa um estado de progresso de leitura; estas são conectadas 

por meio de decisões que realizam transições para outras novas seções. Além disso, 

pode-se observar que existe nele um ponto inicial de leitura e diversos pontos finais. 

 Os primeiro relatos sobre livros-jogos surgiram antes de sua criação entre os 

anos de 1940 a 1970. O primeiro aconteceu em 1941, ano em que o autor argentino 

Jorge Luis Borges escreveu o conto Examen de la obra de Herbert Quain publicado 

na coletânea Ficciones (BORGES, 1944). Neste conto o autor fictício da história havia 

escrito um romance que dividia-se em três partes, contendo dois pontos de 

ramificações entre elas e possibilitando nove leituras diferentes.  

Em seguida, na década de 50, o behaviorista B.F Skinner, entende-se por 

behaviorismo o estudo do comportamento humano, apresenta o conceito de 

Aprendizado Programado. Nele, os alunos podem aprender sem a presença de um 
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professor, apenas utilizando livros com caminhos e lições ramificadas. Este tipo de 

aprendizagem influenciou a origem de uma série de livros, a TutorText (CROWDER e 

MARTIN, 1960) (JAMES e PIPE, 1961), que foi publicada no Reino Unido e Estados 

Unidos durante 1952 e 1970. 

As décadas de 80 e 90 foram o auge das publicações de livros-jogos. Eles 

tornaram-se muito populares entre os jovens da época, especialmente porque os 

enredos das obras em sua maioria envolviam temas de ação e fantasia. Alguns 

grandes sucessos da época foram as séries de livros-jogos Fight and Fantasy 

(WIZARD BOOKS, 2015) (MARTIN, 1989) criadas por Steve Jackson e Ian 

Livingstone, que adicionava elementos de Role Play Game (RPG) à estrutura do livro 

e a série Choose Your Own Adventure (CHOOSECO, 2015) (PACKARD, 1983). 

Com a evolução dos computadores pessoais e dos jogos digitais, a maioria das 

pessoas foi perdendo o interesse por este tipo de obra e o livro-jogo foi perdendo 

espaço no mercado, ficando restrito a uma pequena parcela do seu público inicial. 

Hoje, com o surgimento dos smartphones e tablets, os livros-jogos novamente 

ganharam destaque no mercado, e aderiram ao formato digital. Várias empresas 

realizaram adaptações de sucessos da década passada, neste formato utilizando 

recursos multimídia para auxiliar a ambientalização das obras. Adaptações feitas por 

fãs encontram-se disponíveis na web, podendo ser jogadas online, em navegadores 

de internet (TUTORTEXT.ORG, 2015) (FIGHTING FANTASY PROJECT, 2015).  

Esse interesse renovado do mercado e das empresas, no formato de livro-jogo, 

assim como a existência de tentativas de reprodução das obras clássicas, feitas pelos 

próprios fãs, mostram a existência de um público ativo e interessado neste tipo de 

formato. 

 

2.2 JOGOS DIGITAIS 
 

Criados inicialmente com o propósito de entretenimento destinado a crianças, 

durante as décadas seguintes os jogos digitais tornaram-se populares, evoluíram e 

ganharam espaço, atingindo públicos em todas as faixas etárias. Sua importância 

cultural na sociedade é notória, consistindo na porta de entrada para crianças e jovens 
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no mundo da Tecnologia da Informação e Comunicação (SIMONE BELLI, 2008). Essa 

importância e popularidade é refletida no tamanho do mercado do setor. Hoje a 

indústria dos games movimenta bilhões de dólares todos os anos e continua 

crescendo (NEWZOO BV, 2013). 

Além de seu propósito principal, o entretenimento, os jogos digitais vem 

impulsionando diversos setores do conhecimento.  Sendo uma nova forma midiática 

de expressão, várias pesquisas vêm sendo realizadas na área de educação buscando 

associar jogos digitais à metodologias de ensino de modo a utilizá-los para 

disseminação do conhecimento. A enorme competição no mercado também 

impulsiona cada vez mais o desenvolvimento de pesquisas científicas em diversas 

áreas tecnológicas relacionadas não só exclusivamente aos jogos, mas associadas a 

outras áreas de pesquisa. 

Desde os seus primórdios em 1952 com a criação do Nought and Cross, 

desenvolvido por Alexander S. Douglas, os jogos digitais sofreram diversas 

modificações, seja em seus aspectos gráficos ou mesmo em sua jogabilidade, 

buscando acompanhar os avanços e tendências tecnológicas mundiais (SIMONE 

BELLI, 2008).  

Atualmente com a ampla utilização da internet, redes-sociais, dos tablets e 

smartphones a tendência se manteve. Os jogos modernos investem na conexão e 

interação entre os usuários, explorando a interação com redes sociais externas ou 

dentro dos próprios jogos, principalmente em formatos voltados para dispositivos 

móveis.  

O mercado de jogos para smartphones e tablets representa uma das principais 

parcelas de vendas de aplicativos. Sendo os jogos um dos gêneros mais baixados em 

um universo de mais de 3 milhões de aplicações móveis, presentes nas principais 

lojas de aplicativos (STATISTA, 2015). Setor onde circulam bilhões de dólares e 

continua em pleno crescimento a cada ano. 

Os números logo evidenciam a existência de um público considerável, 

consumidor de jogos digitais no mercado de dispositivos móveis e a facilidade com 

que as plataformas de venda de aplicativos os alcançam. Tais fatores tornam o 
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desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, uma proposta interessante, para 

empreendedores. 

  

2.3 COMPUTAÇÃO MÓVEL 
 

Computação móvel é um paradigma computacional que tem como objetivo 

prover ao usuário acesso permanente a uma rede local ou móvel, independentemente 

de sua posição física e fornece a capacidade de acessar informações, aplicações e 

serviços em qualquer lugar e a qualquer momento (MATEUS e FERREIRA 

LOUREIRO, 1998).  

Ela emerge como a quarta revolução da computação, antecedida pelos centros 

de processamento de dados da década de 60, o surgimento dos terminais nos anos 

70 e as redes de computadores na década de 80. 

Três elementos caracterizam e compõem a computação móvel: o tipo e 

capacidade de processamento do dispositivo portátil, a mobilidade do usuário e da 

unidade móvel, e a comunicação com outro elemento computacional através de um 

canal de comunicação sem fio. 

Nas últimas décadas, o enorme crescimento da comunicação móvel, das redes 

de comunicações e da produção em larga escala de chips de circuito integrados cada 

vez menores, levou à criação dos dispositivos de comunicação móveis e em seguida 

dos dispositivos computacionais móveis.  

 A evolução destes dispositivos, percorreram uma longa jornada desde a 

década de 80. Os aparelhos de hoje reduziram muito seu tamanho em comparação 

aos modelos passados, com aumento exponencial de desempenho e capacidade. 

Hoje, os dispositivos modernos suportam softwares cada vez mais complexos, 

interfaces inovadoras e capacidades de rede, beneficiando bastante o setor de games. 

 Os dispositivos computacionais móveis seguem em crescente popularização. 

São milhões destes dispositivos sendo utilizados em todo o mundo (TABTIMES, 

2014). Hoje é possível utilizá-los para diversos fins, inclusive a leitura de livros em 

formatos digitas. Como exemplo vale citar os tablets, os smartphones e os e-readers: 
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 Tablets: Computadores portáteis em forma de tabuletas, têm como diferencial 

a capacidade de centralizar várias funções de um computador pessoal com a 

portabilidade de um smartphone, além da instalação de aplicativos (softwares) 

para diversos fins, inclusive para leitura (os readers) e as versões de ebooks 

aplicativos (SPALDING, 2012). 

 Smartphones: Aparelhos de telefonia celular com microprocessadores, 

sistema operacional e telas em alta resolução tornaram-se um computador de 

mão à partir da década de 90, os smartphones, motivando a leitura em telas 

menores. (SPALDING, 2012). 

 e-Reader: Dispositivo dedicado à leitura e seu principal diferencial é a 

tecnologia de tela, o chamado papel eletrônico, que torna a leitura mais 

agradável, por não ter reflexo, mesmo com a luz do sol. (SPALDING, 2012). 

 

2.4 SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 
 

O sistema operacional Android foi lançado em setembro de 2008 pela Google 

com a proposta de ser a primeira plataforma aberta para aparelhos celulares em uma 

tentativa de inserir-se no mercado de telefonia móvel, que na época era dominado 

pela Apple com seu sistema IOS (ANDROID, 2014). Durante os anos seguintes, o 

sistema Android foi ganhando popularidade (STATISTA, 2014). Hoje, em sua quinta 

versão (nomeada Lollipop), o sistema é o mais utilizado do mundo, possuindo diversas 

versões incluindo para tablets e smartphones (RITCHER, 2015).  

De acordo com a pesquisa realizada pela International Data Corporation (IDC) 

(2015), 81,5% dos dispositivos móveis do mundo possuem sistema operacional 

Android. Outra pesquisa realizada pela Katar WorldPanel (2015) afirma que 89.6% 

dos dispositivos no Brasil também utilizam o sistema operacional Android. 

A loja de aplicativos do Android, a Google Play Store, é líder em número de 

usuários, acessos e quantidades de aplicativos (STATISTA, 2014). A falta de 

burocracia e o baixo custo envolvidos no desenvolvimento e publicação de uma 

aplicação Android, atraem uma número crescente de novos desenvolvedores que 

veem o Android como uma ótima porta para se inserir no mercado mobile. 
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Diante dos diversos aplicativos disponíveis no Google Play Store, o maior 

interesse dos usuários são os jogos. Em pesquisa realizada em fevereiro de 2014, 

sobre qual o gênero de aplicativos mais baixados nesse mesmo mês, 41,2% eram 

jogos seguidos dos aplicativos de comunicações com 7,6% (STATISTA, 2015).  

Esse cenário torna o Android uma ótima plataforma para o desenvolvimento de 

jogos. Diversas são as empresas e desenvolvedores independentes que já 

perceberam esse potencial e o alcance desta plataforma para publicar seus jogos. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Os livros-jogos vêm sendo discutidos em meio acadêmico, principalmente 

como uma ferramenta mais dinâmica comparada ao livro comum e de grande 

potencial na área educacional. Existem diversas pesquisas relacionadas à aplicação 

deste gênero textual em escolas e universidades como ferramenta auxiliar no 

aprendizado. 

Em pesquisa feita por Maia et al. (2013) elaborou-se a criação de um livro-jogo 

impresso como meio alternativo para conscientização dos jovens a respeito dos 

métodos de prevenção do câncer.  A avaliação mostrou que o material provocou 

questionamento entre os jovens a respeito do tema e facilitou sua compreensão. 

 Utilizando novamente o livro-jogo, com fim educacional, porém agora em 

formato digital, Bidarra et al. (2012) cria um modelo de livro-jogo voltado para crianças 

do 4ª ano do ensino fundamental com o intuito de ensinar lições sobre o meio-

ambiente. O objetivo final é a operacionalização de um modelo pedagógico, 

sustentado em dispositivos dinâmicos e capaz de funcionar como um ambiente virtual 

de aprendizagem multimídia e interativa. 

 Outras pesquisas preocupam-se mais em buscar alternativas na jogabilidade e 

nas experiências vivenciadas pelos usuários ao jogar um livro-jogo.  

 Uma nova abordagem no modelo e na jogabilidade do livro-jogo digital para 

auxiliar na educação à distância é proposta por Melo (2013), na qual ele defende a 

mistura, de estruturas de decisões textuais típicas dos livro-jogos, com a execução de 

pequenos games gráficos com intuito de motivar o aluno a continuar jogando. 

 Em pesquisa realizada por Salomoni, Mirri e Muratori (2007) é proposto um 

ambiente de criação e jogabilidade colaborativa de histórias de ficção interativas como 

os livros-jogos através da Web. Diversos jogadores podem editar e jogar as cenas 

disponíveis, onde as modificações são mediadas por um moderador.  O modelo então 

permite a renovação das histórias e conhecimento através da colaboração dos 

usuários. 

  A criação de ferramentas que possibilitem a criação de livros-jogos digitais, 

igualmente vêm sendo consideradas. Como é visto em (HOLMES, 2014) onde um 
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ambiente Web é implementado com o intuito de escrever, jogar, testar e compartilhar 

os livros-jogos ou aventuras interativas através da Web, utilizando para isso uma 

gramática para modelar a estrutura do livro-jogo e um editor de texto Web. 

 Algumas outras ferramentas de criação de livros-jogos já estão inseridas no 

mercado como a Choice of Games (CHOICE OF GAMES LLC) que se trata de uma 

plataforma que possibilita a criação de livros interativos por meio da utilização do 

formato e gramática criada pelos próprios autores para modelar os livros-jogos. Os 

livros são mais focados na narrativa. Eles possuem um sistema de status que varia 

de acordo com as escolhas do leitor, construindo um perfil de características do 

personagem ao longo da leitura o que pode influenciar no surgimento de novas 

escolhas e no desfecho da aventura. A plataforma disponibiliza o acesso ao primeiro 

capitulo de todos os seus jogos principais via browser. Ele também oferece a 

comunidade a possibilidade de publicação de seus livros-jogo. Passando por uma 

etapa de avaliação, os selecionados são publicados na plataforma para serem 

acessados livremente via browser por outros usuários. Eles também podem ser 

escolhidos para uma parceria com os autores e terem suas versões transformadas 

em aplicativos disponibilizados para plataformas móveis, cobrando-se um preço e 

fazendo com que o autor ganhe uma porcentagem sobre suas obras. 

 Outra abordagem na mesma linha é a da ferramenta Text Adventures, 

plataforma desenvolvida por (WARREN, 2014), a qual surgiu a partir da evolução da 

aplicação Squiffy permitindo que livros de enredo ramificados fossem escritos em 

arquivos de texto, seguindo um formato específico e transpostos para HTML, 

Cascading Style Sheet (CSS) e JavaScript, formatos que permitem sua publicação em 

qualquer site da Web. Em seguida foi criada a ferramenta Quest que se trata de uma 

ferramenta mais robusta onde é possível agora jogar as aventuras e cria-las com o 

auxílio de um editor de texto especifico para a criação dos enredos.  

 Através destas pesquisas, ferramentas e iniciativas relacionadas diretamente a 

utilização e criação de livros-jogos, observa-se a importância e popularidade do tema 

tanto em meio acadêmico como na indústria de jogos.  A procura por meios de criação 

de livros-jogos para diversos fins vem sendo realizada e diversas ferramentas vêm 
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sendo propostas para tal, como visto anteriormente.   
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4 GAMEBOOK MAKER: SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA 
ESCRITA E LEITURA DE LIVROS-JOGOS EM AMBIENTES 
MÓVEIS  

 

4.1 VISÃO GERAL 
 

 Para atender o principal objetivo deste projeto, que é a elaboração de uma 

solução inédita que traga avanços significativos à criação e leitura de livros-jogos em 

dispositivos móveis, foram estabelecidos alguns critérios que guiaram a condução do 

trabalho: 

 O sistema de escrita de livros-jogos deve possuir uma interface e método de 

criação amigável a qualquer usuário, especialmente à usuários que não 

estejam familiarizados com o desenvolvimento de sistemas computacionais.  

 Através da ferramenta o escritor pode criar, armazenar e gerenciar seus 

projetos de livros-jogos. 

 O sistema deve possibilitar alguma forma de compartilhamento de livros-jogos.   

 Essas obras devem estar disponíveis para acesso através de dispositivos 

móveis (como smartphones e tablets).  
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 De forma a atender os critérios apresentados, uma solução foi idealizada, 

projetada e desenvolvida. A Figura 4.1 apresenta uma visão geral desta solução.  

 

Figura 4.1 - Visão geral do sistema de escrita e leitura de livros-jogos para dispositivos móveis 

 

Fonte: O autor 

 

 Para atender aos critérios envolvidos, o sistema proposto foi criado e pensado 

de forma distribuída, buscando atingir a uma maior quantidade de usuários.  O 

GameBook Maker é um conjunto de ferramentas de software distribuídas e 

conectadas onde os usuários podem escrever e ler seus livros-jogos digitais. Todo 

indivíduo que pretende utilizar o sistema para criar, compartilhar ou ler os livro-jogos 

presentes no sistema é chamado de usuário.  

  Para tornar-se um usuário esse indivíduo deverá criar uma conta, na página 

Web do sistema, e essa conta será utilizada para realizar a autenticação no sistema, 

servindo também como meio de identificação entre os usuários. 
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Para escrever um livro-jogo, o usuário deve acessar o sistema de escrita 

através de qualquer navegador de internet comum, por meio de um computador 

pessoal. Todos os livros-jogos criados são armazenados no banco de dados da 

aplicação.  

Os livros-jogos podem ser consultados e lidos através de algum dispositivo 

computacional móvel, seja ele smartphone ou tablet, com o sistema operacional 

Android. Ele também deve possuir a aplicação responsável pela leitura dos livros-

jogos que é parte integrante do sistema proposto.  

A escolha do sistema operacional Android para a implementação do aplicativo 

foi realizada levando em consideração a grande quantidade de usuários que a 

ferramenta poderia beneficiar. Conforme o que foi discutido no capítulo 2.  

A comunicação entre o aplicativo e o servidor do sistema é realizada através 

de um Web service, que tem acesso ao mesmo banco de dados do módulo de escrita, 

logo esse serviço acessa a informação no banco e transmite os dados requisitados de 

volta à aplicação.  

Nas próximas seções deste capitulo serão abordados tópicos mais específicos 

sobre a arquitetura do sistema, os módulos de escrita e de leitura serão detalhados, 

assim como a tecnologia utilizada para implementá-los. 

 

4.2 ARQUITETURA 
 

Podemos observar, na visão geral, que todo o sistema é distribuído e conectado 

por meio da interação entre componentes de software presentes em dispositivos 

móveis, computadores e servidores variados que conectam-se através de redes locais 

e a internet.  

Logo, para uma melhor compreensão de toda a arquitetura, os componentes 

do sistema foram agrupados em dois módulos distintos baseados na perspectiva do 

usuário. 

O primeiro módulo é denominado módulo de escrita. Ele é composto por um 

sistema Web que pode ser acessado através de browsers, encontrados em qualquer 

dispositivos computacionais e com acesso à internet. 
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O segundo é o módulo de leitura, que é formado por um cliente implementado 

para dispositivos móveis com sistema operacional Android e um Web service que 

responde as requisições do cliente. 

 Ambos os módulos possuem acesso ao mesmo banco de dados onde estão 

armazenadas todas as informações relativas ao sistema. 

 As subseções a seguir apresentam a descrição detalhada dos módulos, quais 

são suas funcionalidades, como estão divididas entre os subcomponentes de cada 

módulo e os processos das tarefas realizadas por eles. Também são exibidas as 

interfaces do sistema acompanhadas de informações sobre funcionalidades e 

implementação das telas. 

 

4.2.1 Módulo de Escrita 
 

O módulo de escrita é formado exclusivamente por uma aplicação Web de 

escrita de livros-jogos, implantada em um servidor. Decidiu-se pela criação de um 

sistema Web, pois dessa forma, facilitaria o acesso remoto ao conteúdo criado pelos 

usuários e a manutenção do sistema produzido com a integração da internet neste 

ambiente. 

 A exemplo de outros trabalhos encontrados na literatura (CHUNRONG, 

XIANGLIN e JINGRONG, 2014) (KEHE, YAJING, et al., 2013), o sistema foi 

desenvolvido utilizando a Java Platform Enterprise Edition (JEE), plataforma destinada 

à criação de aplicações para servidores na linguagem Java. O framework Java Server 

Faces (JSF), parte integrante do JEE, foi utilizado para criar a interface do sistema, 

ele permite a implementação de interfaces por meio da utilização de componentes já 

pré-construídos. Sua vantagem é que cada componente possui encapsulado código 

para processamento de eventos e validação de entradas do usuário.  Podendo cada 

um deles ser reutilizado em outras páginas do sistema (MA e ZHANG, 2013), 

facilitando assim o desenvolvimento da aplicação. 

 O módulo de escrita é responsável por todas as tarefas relacionadas à escrita, 

gerenciamento e compartilhamento de livros-jogos, assim como pelas tarefas de 

autenticação e cadastro de contas de acesso ao sistema, que pode ser realizado 



30 

 

 

através de qualquer computador que possuir conexão à internet e um navegador. 

O usuário, ao utilizar o módulo de escrita, possui acesso a maioria das 

funcionalidades do sistema, podendo realizar as seguintes atividades: 

 

● Criar conta de usuário: Permite a criação da conta de acesso no 

sistema através da página Web do módulo de escrita. Com essa mesma 

conta ele terá acesso aos módulos de escrita e leitura. 

● Autenticar-se no sistema Web: O usuário poderá autenticar-se no 

módulo de escrita para acessar as funcionalidades do módulo de escrita. 

● Criar novos projetos de livros-jogos: É possível criar vários projetos 

de livros-jogos. 

● Editar projetos de livros-jogos:  A edição de todas as características 

e elementos da estrutura do livro-jogo em processo criação é possível 

quando o usuário é autenticado no sistema. 

● Exclusão de projetos de livros-jogos: O usuário poderá excluir 

definitivamente do banco de dados qualquer projeto de livro-jogo criado 

por ele. 

● Visualização de livros-jogos: O usuário poderá visualizar qualquer 

livro-jogo criado por ele. O que inclui seu conteúdo e estrutura, por meio 

de um leitor digital e um visualizador de grafos, respectivamente. 

● Exportação de livros-jogos para um arquivo local: O usuário poderá 

ao finalizar a criação de um livro-jogo exportá-lo para um arquivo no 

formato eletronic publication (ePUB), a ser armazenado em seu 

computador, para que possa ser compartilhado por meio de qualquer 

mídia física. O ePUB é um formato de arquivo digital, padrão para livros 

eletrônicos. Ele foi escolhido como formato para exportação dos livros 

do sistema, por ser livre, aberto e possuir compatibilidade com a maioria 

dos dispositivos de leitura (MARINAI, MARINO e SODA, 2011).  

 

Todas as funcionalidades disponíveis no módulo de escrita são possíveis 

devido ao uso de diversos submódulos produzidos no contexto deste trabalho. Eles 
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realizam tarefas específicas e compõem diversos processos dentro do módulo de 

escrita. Existem cinco deles no módulo de escrita: o Apresentador, o Autenticador, 

o Estruturador, o Verificador e o Persistidor. Podemos observar estes submódulos 

e a maneira como se relacionam na Figura 4.2. Nas próximas seções do trabalho cada 

um deles será descrito detalhadamente.  

 

Figura 4.2 - Arquitetura do módulo de escrita 

 

Fonte: O autor. 

 

4.2.1.1 Apresentador 

 

 O primeiro submódulo do módulo de escrita é o Apresentador. Ele é 

responsável por tudo o que será renderizado no browser, ou seja criar e controlar 

todos os elementos gráficos da interface do usuário, como campos, botões e 

formulários.  

O módulo de escrita disponibiliza para o usuário no momento de criação do 
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livro-jogo, um visualizador de grafos. Ele exibe a estrutura mais recente do fluxo de 

leitura do livro-jogo que está sendo criado. A intenção é que essa ferramenta auxilie 

no processo de escrita de forma a orientar o usuário durante a etapa de criação. O 

submódulo Apresentador se responsabiliza pela construção e exibição de todos os 

elementos desse visualizador. Para isso ele realiza a transposição dos dados do livro-

jogo no sistema, para o formato aceito no grafo.  

O usuário também terá à sua disposição um visualizador de ePUB embutido na 

página dos sistema, para eventualmente checar a obra durante a produção. A exibição 

do visualizador de arquivos ePUB embutido na aplicação também é de sua 

responsabilidade.  

Foram utilizadas ferramentas externas na implementação deste submódulo. 

Entre elas estão o Primefaces (PRIMETEK, 2009-2014), um framework com 

componentes extras para aplicações JSF. Ele foi utilizado na construção das páginas 

formulários e na estruturação do grafo que representa o fluxo de leitura exibido no 

visualizador de grafos. Esse framework foi escolhido por possuir uma maior coleção 

de componentes, uma comunidade de desenvolvedores mais ativa, mais 

funcionalidades e melhor documentação, em relação a outros frameworks igualmente 

conhecidos (CARMISINI e VAHLDICK, 2012). Para a visualização de arquivos ePUB 

foi utilizado um leitor Web de livros digitais em JavaScript chamado Monocle 

(INVENTIVE LABS, 2014), pela simplicidade em integrá-lo à página do sistema e por 

ser um componente que é executado no navegador do usuário. Devido a importância 

de diminuir a carga de processamento no servidor da aplicação Web.  

 

4.2.1.2 Autenticador  

 

Responsável por todas as tarefas de cadastro e autenticação de usuário no 

sistema. Em outras palavras, faz parte de sua atribuição receber as informações de 

autenticação ou cadastro fornecidas pelo usuário. Em seguida, verificar se estão de 

acordo com os padrões do sistema. Enviar os dados para serem persistidos no banco 

caso seja um cenário de cadastro de usuário ou verificar se essas informações 

encontram-se no banco de dados e por fim liberar acesso ao sistema caso seja um 
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cenário de autenticação. 

A conta de usuário criada por este submódulo é única para todo o sistema. 

Deste modo é possível autenticar-se no módulo de escrita e no módulo de leitura como 

será visto mais à frente. 

 

4.2.1.3 Estruturador  

 

O submódulo Estruturador é o coração da aplicação, encarregado pelas tarefas 

de criação, edição e exclusão dos projetos de livro-jogo e de seus elementos no 

sistema: as seções e decisões. Estes são organizados de acordo com os dados 

fornecidos pelo usuário, em formato de livro-jogo. Também se encarrega de converter 

o livro-jogo para o formato de arquivo digital.  

O livro-jogo, no sistema, é representado por um objeto que contém todas as 

informações gerais e o conjunto de seções que o compõe. Cada seção representa um 

trecho do livro-jogo e encapsula todos os conteúdos multimídia e textuais definidos 

pelo usuário em sua estrutura, assim como o conjunto de decisões que pertencem a 

seção. As decisões representam as escolhas que podem ser tomadas durante a 

seção. Cada uma armazena em sua estrutura, o texto com a frase de decisão e o 

endereço para a próxima seção, caso seja escolhida pelo leitor.  

Toda essas estruturas juntas formam um grafo com todos os conteúdos e 

possíveis fluxos de leitura definidos pelo usuário. No processo de edição e exclusão 

de algum elemento dessa estrutura, são verificadas e solucionadas as inconsistências 

no grafo. Esse processo ocorre antes que o sistema realize a persistência das 

alterações realizadas no banco de dados. 

A construção do arquivo do livro digital é realizada quando a obra é finalizada 

e publicada pelo usuário. Na transposição para o formato digital, cada seção é 

transformada em um arquivo HyperText Markup Language (HTML) temporário no 

servidor e, para cada decisão incluída na seção, um link é adicionado dentro do 

arquivo criado. Cada link contém a referência para página HTML da seção seguinte, 

a qual está associada. Para organizar esses arquivos HTML em um formato de livro-
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digital ePUB, foi selecionada a biblioteca Electronic Publication Library (Epublib) 

(SIEGMANN, 2015). Essa biblioteca foi escolhida por ser bem documentada e pela 

simplicidade de uso. Para utilizá-la basta gerar e fornecer os arquivos HTML de cada 

seção à ferramenta da biblioteca, para realizar a construção do arquivo ePUB do livro-

jogo. 

Após a criação, o arquivo ePUB é armazenado no servidor. Em seguida, ele 

fica disponível para download na ferramenta de escrita, bem como para acesso 

através da aplicação de leitura. 

 

4.2.1.4 Verificador 

 

Este submódulo se encarrega de verificar as conexões entre toda a estrutura 

do livro-jogo criado. Ele é acionado antes da publicação do livro-jogo, para que não 

haja falhas na estrutura do livro-digital a ser publicado.  

A verificação consiste em analisar cada seção do livro e checar se ela está 

associada a uma outra seção através de uma decisão. O objetivo é evitar a criação 

de seções isoladas que seriam adicionadas ao livro-jogo e nunca poderiam ser 

alcançadas.  

 

4.2.1.5 Persistidor 

 

 Este submódulo é responsável pela conexão do módulo de escrita com o 

banco de dados da aplicação. Além disso, ele gerencia todas as tarefas relacionadas 

à persistência e à consulta de dados no banco. Ao consultar essas informações, ele 

também realiza a instanciação dos objetos elementares da aplicação, como as contas 

de usuário, projetos de livro-jogo, seções e decisões. 

Na implementação do Persistidor foi utilizado o framework Hibernate (RED 

HAT, 2015), através dele é possível realizar o mapeamento dos atributos entre um 

banco de dados relacional e os modelos de objeto de uma aplicação, mediante o uso 

de anotações Java. Utilizado na literatura (ZHUO-LING , XIN e SHI-DONG , 2009), 
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este framework auxilia bastante no desenvolvimento da aplicação. Já que todas as 

alterações no banco são feitas automaticamente e as consultas ao banco são 

melhoradas. 

 

4.2.2 Módulo de Leitura 

 

O módulo de leitura é composto por dois componentes: o aplicativo móvel de 

leitura e o Web service implementado no servidor. Este último é responsável pela 

comunicação do servidor com a aplicação móvel. A utilização de Web services neste 

cenário de comunicação, entre ambientes e plataformas diferentes, é bastante 

recomendada. Assim como a escolha de um formato padrão para a transferência de 

dados entre as plataformas. 

O Web service criado para o sistema possui a arquiterura Representation State 

Transfer (REST), a comunicação utilizando essa tecnologia é realizada utilizando os 

protocolos Hyper Text Transfer Protocol / Hyper Text Transfer Protocol 

Secure (HTTP/HTTPS). As chamadas dos serviços são feitas através de endereços 

Uniform Resource Locator (URL). Esta arquitetura foi escolhida pelo fato de que a 

biblioteca de conectividade das aplicações Android (Volley) utiliza o protocolo HTTP. 

O formato para a transferência de dados escolhido foi o Java Script Object Notation 

(JSON), comumente utilizado neste cenário de aplicação. 

O acesso ao módulo de leitura ocorre por meio do aplicativo de leitura. Para 

isso é necessário que o aparelho onde ele se encontra possua conexão à internet. O 

usuário realiza a autenticação, com a mesma conta de acesso do módulo de escrita.  

Neste módulo encontram-se todas as funcionalidades relacionadas à leitura e 

consulta de livros-jogos. Nele também são realizadas as tarefas de autenticação do 

usuário. 

O usuário, na perspectiva do leitor, possuirá apenas as atividades relacionadas 

à leitura dos livros-jogos dispondo das seguintes permissões: 

 

● Autenticação na aplicação móvel: O usuário poderá autenticar-se no 

cliente com a mesma conta criada no módulo de escrita para acessar as 



36 

 

 

funcionalidades do módulo de leitura. 

● Visualização de livros-jogos: O usuário poderá visualizar todos os 

seus livros-jogos já criados e publicados. 

 

Assim como o módulo de escrita, as funcionalidades presentes no módulo de 

leitura são realizadas por meio de interações entre diversos submódulos. Cada um 

deles realizam tarefas específicas e compõem diferentes processos dentro do módulo 

de leitura.  

Este módulo em específico, possui um submódulo localizado parte no cliente e 

parte no servidor. Apesar de estar distribuído entre dispositivos diferentes, suas partes 

interagem para realizar tarefas que estão associadas ao mesmo objetivo.    

Os submódulos que fazem parte da arquitetura do módulo de leitura são: O 

Apresentador, O Autenticador, o Consultor e o Visualizador de ePUB. Na Figura 

4.3 é possível observar todos os submódulos que estão presentes no módulo de 

leitura e a maneira como se relacionam. Nas seções a seguir cada um deles será 

descrito com detalhes. 
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Figura 4.3 - Arquitetura do módulo de Leitura 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.2.1 Apresentador 

 

Este submódulo é responsável pela exibição dos elementos gráficos presentes 

na aplicação, ou seja, todas as telas do sistema e seus componentes como: menus, 

textos e imagens. A aplicação móvel pode ser utilizada em diversos tipos de 

dispositivos que possuem diferentes tamanhos de tela. Logo este submódulo possui 

todos os dados necessários a adaptar a interface da aplicação a esses vários tipos de 

dispositivos disponíveis. 

 

4.2.2.2 Autenticador 

 

 Este submódulo se encarrega por todas as tarefas de autenticação de usuário 

no módulo de leitura. É de sua responsabilidade receber as informações de 
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autenticação fornecidas pelo usuário, checar se estão de acordo com os padrões do 

sistema e enviá-las para verificação no servidor. 

Essas informações são enviadas através da URL do serviço de autenticação 

parametrizada com os dados fornecidos pelo usuário. O serviço procurará por essas 

informações no banco de dados. Se esses dados forem encontrados, o acesso ao 

módulo de leitura é liberado e uma sequência de caracteres em formato JSON com 

todos os livros e informações sobre o usuário é enviada de volta a aplicação móvel. 

Caso contrário o acesso é negado ao usuário. 

 

4.2.2.3  Conversor 

 

Este submódulo é responsável por converter as informações do usuário em 

uma sequência de caracteres JSON no servidor e traduzir para os formatos de dados 

a serem utilizados pelo sistema na aplicação móvel. As conversões foram realizadas 

utilizando a própria biblioteca do Android para a conversão de conteúdo JSON para 

seus respectivos objetos Java. 

Ele também é responsável por fazer a conversão dos dados dos livros-jogos, 

obtidos com a conversão do JSON para o formato de arquivo ePUB. Esse processo é 

feito para todos os livros disponíveis ao usuário. A conversão é realizada da mesma 

forma como é feita no submódulo Estruturador do módulo de escrita.  

Por fim, todos os livros-jogos são salvos em arquivos ePUB em uma pasta da 

aplicação e podem ser acessados a qualquer momento pelo usuário através da 

aplicação. 

 

 

4.2.2.4 Visualizador de ePUB 

 

O visualizador integrado a aplicação móvel é responsável pela exibição do livro-

jogo. Ele é composto por uma ferramenta livre, de código aberto para leitura de 

ePUBs. A ferramenta utiliza a tecnologia Readium (READIUM FOUNDATION, 2014) 
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para exibir o livro-jogo e encontra-se disponível como parte integrante da própria 

biblioteca. 

 

4.2.3 Interfaces do Sistema 

 

Esta seção apresenta as telas da ferramenta desenvolvida e através delas 

todas as funcionalidades do sistema são descritas. Os detalhes são informados, como 

se um usuário estivesse utilizando o sistema, de forma a passar ao leitor a experiência 

de criação e leitura na ferramenta Gamebook Maker. 

Inicialmente são mostradas as telas relativas ao módulo de escrita. Em seguida 

são exibidas as telas do aplicativo de leitura e como o livro-jogo produzido é exibido 

no visualizador. 

 

4.2.3.1 Telas do Módulo de Escrita 

 

Ao acessar o sistema o usuário encontrará a tela de inicial de login, observável 

na Figura 4.4. Nesta tela é possível encontrar os campos de login do usuário, onde 

deve-se informar os dados de sua conta. Mais especificamente, o nome de usuário ou 

email, acompanhado por senha, para que seja permitido o acesso ao sistema.  

Na tentativa de entrar no sistema sem uma conta de usuário cadastrada ou 

com dados incorretos, uma mensagem de erro é exibida dentro do painel de login, 

avisando a causa da negação do acesso. 
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Figura 4.4 - Tela inicial do módulo de escrita 

 

Fonte: O autor 

 

Alguns links são encontrados na barra superior, eles levam a páginas com 

informações sobre o sistema e autores da ferramenta. Na mesma barra, encontramos 

o botão Registrar-se que nos leva a tela de cadastros de usuário, ilustrada na Figura 

4.5. 
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Figura 4.5 - Tela de cadastro de usuário do módulo de escrita 

 

Fonte: O autor 

 

 Na tela de cadastro de usuário é possível visualizar alguns quadros 

informativos sobre a ferramenta GameBook Maker, bem como uma definição de livro-

jogo.  

Ao lado da definição de livro-jogo encontra-se a janela contendo os campos de 

preenchimento das informações de cadastro. Neles o usuário informará o nome que 

irá ser utilizado no sistema, um e-mail para identificação/comunicação e senha. Caso 

o usuário insira algum dado inválido no momento do cadastro, o cadastro é 

interrompido e uma mensagem de erro será exibida com o motivo da falha.  

Mediante o fornecimento de dados corretos, a criação da conta de acesso é 

efetuada. Uma mensagem de sucesso é exibida e o usuário é redirecionado para a 

página de login onde poderá autenticar-se sendo então apresentado à tela de projetos, 

pode ser visualizada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Tela de gerenciamento de projetos 

 

Fonte: O autor 

 

 Na tela de gerenciamento de projetos de livro-jogo, encontra-se o quadro para 

a criação de projetos destes livros, composto pelos campos título, autor e gênero do 

novo projeto de livro-jogo. O projeto é criado quando, uma vez informados os dados 

solicitados corretamente e o botão de confirmação na parte inferior do quadro é 

pressionado. Caso algum campo não seja preenchido, o projeto não é criado e um 

aviso indicando a ausência de preenchimento é exibido. 

Na mesma tela também encontramos a lista de projetos do usuário, onde 

constam os projetos já criados pelo mesmo. Em cada item da lista podemos encontrar 

informações sobre um projeto já criado, sendo estas o nome, o gênero, data de 

publicação e o resumo do livro. Existe abaixo das informações o botão de exclusão 

do projeto que apaga todo o projeto do sistema. Próximo a ele encontramos o botão 

de editar, que ao ser pressionado, possibilita a edição do projeto e direcionando a tela 

de escrita do livro-jogo, mostrada na Figura 4.7. 
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Na tela de escrita do projeto encontramos todas as ferramentas para edição e 

visualização da estrutura do livro-jogo a ser criado. Ela divide-se em duas partes A e 

B. Em (A) a árvore hierárquica dos elementos do projeto e em (B) encontramos à área 

de escrita com todas as ferramentas relacionadas a confecção do livro-jogo. 

 

Figura 4.7 - Tela de escrita do livro-jogo - aba dados gerais 

 

Fonte: O autor 

 

Na área de escrita encontramos as ferramentas para edição e criação do livro-

jogo. A primeira aba possui os campos para a edição dos dados gerais do livro-jogo, 

como nome da obra, nome dos autores, o gênero e o resumo da obra. Sendo possível 

adicionar uma imagem para a capa do livro-jogo.  

Nessa mesma aba encontramos os botões: salvar, publicar e ePUB. O 

primeiro é o botão para salvar o projeto, todas as alterações realizadas nesta aba só 

serão salvas utilizando este botão. O botão seguinte, publicar, é utilizado para 

concluir a produção do livro-jogo, ao pressionar esse botão é feita uma verificação, se 
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todas as seções criadas estão conectadas e se é possível chegar as seções de 

término partindo da seção inicial.  

Feita a verificação, a versão do livro é liberada para acesso por meio da 

aplicação móvel e para download.  O botão ePUB é habilitado, pressionado o usuário 

poderá baixar o seu livro-jogo no formato digital ePUB. 

 

Figura 4.8 - Tela de escrita do livro-jogo - aba seção 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 4.8 são exibidos os elementos da aba seguinte. Onde encontramos 

os campos para a criação de cada seção do livro-jogo, ou seja, título da seção, editor 

de conteúdo, seletor de cores do background da seção, checkbox para definir a 

primeira seção, os botões carregar música, criar e alterar.  

No primeiro campo, o usuário define o identificador da seção a ser criada. Esse 

nome servirá para identificar a seção no sistema e não tem relação com seu conteúdo. 

Abaixo desse campo encontra-se o editor de textos, com ele o usuário definirá todo o 
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corpo de texto da seção. Ao lado se encontra o seletor de cores, necessário para 

definir a cor do background da seção. Abaixo se encontra o checkbox para definir se 

a página é a seção inicial ou não. O botão carregar música abre um uma janela para 

adicionar um arquivo de música Musical Intrument Digital Interface(MIDI) a seção, e 

este arquivo conterá a trilha sonora da mesma. Por sua vez, o botão criar produz uma 

nova seção com todo o conteúdo inserido na aba e automaticamente uma subseção 

estrutural será adicionada à árvore hierárquica do livro a esquerda da página. 

 

Figura 4.9 - Tela de escrita do livro-jogo - aba decisão 

 

Fonte: O autor 

 

A Figura 4.9 exibe a aba de decisões, nela observa-se três campos: A, B, C e 

um botão. O campo (A) é o campo de definição do texto da decisão, nos campos 

abaixo, em (B) indica-se a qual seção pertencerá a decisão, enquanto no campo (C) 

a seção alvo será definida, ou seja, à qual seção seguirá a leitura se a decisão criada 

for selecionada pelo usuário, ao ler o livro-jogo. O botão criar produz a decisão com 
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todas as informações e a insere na seção definida. A decisão criada poderá ser 

visualizada expandindo a respectiva seção na árvore estrutural do livro. 

 

Figura 4.10 - Tela de escrita do livro-jogo - aba grafo 

 

Fonte: O autor 

 

A quarta aba é exibida na Figura 4.10, nela encontra-se a visão do grafo com 

todo o fluxo de leitura do livro-jogo criado. No grafo é possível encontrar todas as 

seções, decisões e informações relacionadas a estrutura do livro-jogo. É possível 

interagir com os elementos do grafo, os posicionando na forma desejada com o 

mouse. 

 Essa aba é um recurso importante e inovador da ferramenta proposta, a ideia 

é que o usuário possa utilizá-la durante o processo de criação para orientá-lo. Um 

livro-jogo pode ter centenas de seções e diversas decisões que as conectam, logo é 

muito fácil perder-se em meio a tantas informações. Elementos gráficos como 

diagramas e grafos ajudam bastante a compreender a estrutura do que está sendo 
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criado.  

Figura 4.11 - Tela de escrita do livro-jogo - aba pré-visualização 

 

Fonte: O autor 

 

Por fim chega-se a aba de pré-visualização, ilustrada na Figura 4.11, ela 

contém o visualizador de arquivos ePUB da aplicação. Utilizado para conferência 

rápida do estado visual do livro-jogo.  

 

4.2.3.2 Telas do Módulo de Leitura 

 

Ao acessar o aplicativo móvel, o usuário se encontrará na tela de login, que 

pode ser vista na Figura 4.12, nela é possível encontrar os campos de login do usuário 

onde ele deve informar os dados de sua conta (username ou email juntamente com a 

senha) para que seja permitido o acesso ao sistema. 
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Figura 4.12 - Tela de login do aplicativo de leitura móvel. 

 

Fonte: O autor 

 

Ao pressionar o botão entrar, o usuário enviará sua informações para 

autenticação, caso não seja permitido o acesso ou haja falha na conexão, uma 

mensagem de aviso será exibida. Todavia se tudo ocorrer bem, o usuário passará 

para a tela seguinte, mostrada na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Tela de listagem dos livros-jogos do usuário 

 

Fonte: O autor 

 

 Com o acesso permitido pelo sistema, o usuário será direcionado à tela de 

seleção de livros-jogos, onde todos os livros-jogos criados pelo próprio usuário serão 

listados e ficarão disponíveis para a leitura. Ao selecionar um livro-jogo da lista o 

usuário será direcionado a tela de leitura que pode ser vista na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 - Tela de leitura do livro-jogo selecionado 

 

Fonte: O autor  

 

 Nesta tela o usuário poderá dar início à leitura da obra. As decisões possuem 

formato de botões e suas escolhas são realizadas pressionando a área onde se 

encontram na tela. É possível também remover ou não os sons do livro-jogo, caso 

haja algum, assim como retornar à tela de consulta e fazer logout do sistema.  

O texto de toda a seção é exibido em uma mesma tela e para sua visualização 

é necessário deslizar o dedo verticalmente sobre a mesma. Por fim, todos os 

conteúdos criados pelo usuário podem ser visualizados no livro-jogo selecionado. 
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5 AVALIAÇÃO 
 

Para avaliar se a ferramenta alcançou os objetivos propostos inicialmente e se 

conseguiu efetivamente atingir um bom nível de usabilidade, foram realizados testes 

de utilização de todo o sistema. Esses testes foram realizados cobrindo tanto o módulo 

de leitura como o módulo de escrita. 

No método utilizado, os testadores receberam informações sobre o que era 

livro-jogo e ferramentas de criação de livros-jogos. Em seguida, algumas outras 

ferramentas com a mesma proposta eram apresentadas. Logo após esse testador 

teria que criar no sistema de escrita uma conta de usuário, acessá-lo e produzir um 

livro-jogo com algumas seções.  

Após esta etapa, o mesmo deveria publicar o livro-jogo no sistema, acessar o 

aplicativo de leitura, selecionar o seu livro-jogo e visualizar sua obra. Em seguida 

preencheria um formulário, como descrito no apêndice A, com algumas perguntas 

sobre a experiência da utilização da ferramenta. 

Os principais critérios utilizados na elaboração de cada pergunta, para avaliar 

o sistema e sua usabilidade foram: facilidade do processo criação de livros-jogos da 

ferramenta, nível de usabilidade da interface, facilidade no acesso a ferramenta e 

qualidade da leitura no aplicativo móvel. 

O teste foi realizado com 13 pessoas, na faixa etária entre 17 a 50 anos com 

diversos níveis de escolaridade e familiaridade com computadores. 

A seguir, os resultados obtidos com a realização dos testes serão 

apresentados. Um gráfico com os dados das resposta de cada pergunta do 

questionário será exibido e logo após serão tecidos comentários a respeito das 

informações coletadas.  
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Na Figura 5.1, podemos observar o gráfico com os dados da primeira pergunta, 

que está relacionada à familiaridade dos testadores com os livros-jogos.  

 

Figura 5.1 - Testadores que sabiam o que era um livro-jogo antes do teste. 

 
Fonte: O autor 

 

É importante saber se os testadores possuem alguma familiaridade com os 

livros-jogos e sua estrutura, pois assim pode-se avaliar melhor a eficácia da 

ferramenta no quesito usabilidade. Logo, no formulário foi perguntado aos testadores 

se já ouviram falar em livros-jogos e se haviam utilizado algum outro sistema de escrita 

de livros-jogos anteriormente.   

Entre os entrevistados 61.5% já haviam escutado algo sobre ou sabiam o que 

era um livro-jogo, os restantes 38.5% nunca haviam tido contato com este tipo de livro 

até o teste. Adicionalmente, nenhum dos testadores havia usado alguma ferramenta 

de criação de livros-jogos anteriormente. 
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 Na Figura 5.2 é possível observar os resultados da pergunta seguinte, a qual 

procurava avaliar a eficácia da ferramenta em prover um sistema de criação mais 

amigável ao usuário. 

 

Figura 5.2 - Nível de dificuldade em criar um livro-jogo no sistema encontrado pelos testadores 

 
Fonte: O autor 

 

Para esta pergunta, os testadores deveriam responder qual o nível de 

dificuldade encontrado em criar um livro-jogo no sistema proposto. Sendo possível 

avaliar este critério entre muito fácil a muito difícil, logo os testadores classificaram o 

nível de dificuldade da tarefa de criar um livro-jogo no sistema proposto. Entre eles, 

7.7% achou o processo muito fácil, 53.8% acharam a tarefa fácil e 38.5% dos 

testadores acharam normal. Nenhum dos entrevistados achou o processo de criação 

na ferramenta difícil ou muito difícil. 
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Sendo o Gamebook Maker uma ferramenta Web e distribuída para atingir 

muitos usuários, é importante a existência de alguma forma de autenticação. Contudo, 

a forma como é implementada essa autenticação para acessar a ferramenta pode 

afetar diretamente a usabilidade. Logo é importante avaliá-la e na Figura 5.3 podemos 

ver os resultados dessa avaliação.  

 

Figura 5.3 - Nível de dificuldade encontrado ao obter acesso ao sistema 

 
Fonte: O autor 

 

Os testadores responderam qual o nível de dificuldade encontrado em acessar 

o sistema, ou seja, criar uma conta de usuário e acessar todos os módulos do sistema 

proposto. Avaliando este critério de muito fácil à muito difícil, os testadores 

classificaram o nível de dificuldade da tarefa de criar um livro-jogo no sistema 

proposto. O resultado foi que, 38.5% acharam o processo muito fácil, 46.2% acharam 

a tarefa fácil e 15.4% dos testadores acharam normal. Nenhum dos entrevistados 

achou o processo de criação na ferramenta difícil ou muito difícil. 



55 

 

 

 

 

 

Um dos grandes diferenciais do sistema de criação de livros-jogos proposto é 

a oferta do visualizador do grafo com o fluxo de leitura associado a este, objetivando 

facilitar e orientar o autor durante o processo de criação na ferramenta. Na Figura 5.4, 

pode-se ver os resultados relacionados a avaliação da aceitação desta ferramenta.  

 

Figura 5.4 - Opinião dos testadores em relação ao visualizador de grafo da estrutura do livro-jogo 

 
Fonte: O autor 

 

A utilização do visualizador do grafo com o fluxo de leitura do livro foi avaliada, 

e no formulário foi perguntado se ele ajudou de alguma forma no ato de escrita. Sendo 

possível responder entre sim ou não, a maioria, 92.3% dos usuários, disse que sim, o 

visualizador o ajudou de alguma forma e que se produzissem um livro-jogo maior seria 
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bastante útil, enquanto 7.7% dos testadores acharam que o visualizador de grafos não 

ajudou.  

Faz-se necessário avaliar se os componentes gráficos apresentados no 

sistema estão dispostos corretamente de forma a facilitar o processo de identificação 

e compreensão por parte do usuário, das ferramentas de criação disponíveis dentro 

da aplicação. Na Figura 5.5, observamos os resultados obtidos com as repostas dos 

testadores sobre esse aspecto do sistema. 

 

Figura 5.5 - Opinião dos testadores em relação a interface do sistema 

 
Fonte: O autor 

 

 Todas as telas de interface do sistema também foram avaliadas, levando em 

consideração novamente a usabilidade do sistema, sendo possível classifica-las de 

ótima a péssima. Entre os testadores, 30.8% acharam a interface ótima, enquanto 

53.8% a classificaram como boa e os demais 15.4% dos testadores as acharam 

regular. Nenhum dos testadores achou a interface ruim ou péssima. 
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Em seguida a qualidade da leitura disponibilizada pelo aplicativo móvel foi 

avaliada, levando em consideração, aspectos como a interação com o aplicativo e a 

exibição correta do conteúdo criado foram levados em consideração pelos testadores. 

Na Figura 5.6 podemos ver o resultado desta avaliação. 

 

Figura 5.6 - Opinião dos testadores sobre o ato de leitura do livro-jogo no sistema 

 
Fonte: O autor 

 

No formulário, perguntou-se como os testadores classificariam o ato de leitura 

de um livro-jogo no sistema. Sendo possível classificar a experiência de ótima a 

péssima, 61.5% dos usuários disseram que a leitura no aplicativo móvel assim como 

a interação com os livros-jogos é ótima, enquanto 38.5% a acharam boa. Nenhum 

testador achou a leitura ruim ou péssima.  
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Por fim é importante avaliar se todos os elementos que compoem o ambiente 

GameBook Maker interagem de forma correta, oferecendo uma boa solução para o 

usuário que pretende criar ou ler um livro-jogo. O resultado é apresentado na Figura 

5.7. 

 

Figura 5.7 - Opinião dos testadores em relação a todo o sistema 

 
Fonte: O autor 

 

O sistema foi avaliado pelos testadores considerando todos os principais 

objetivos propostos a serem solucionados pela ferramenta. Sendo possível classificar 

o sistema de ótimo a péssimo, entre os testadores, 30.8% acharam o sistema ótimo, 

53.8% o classificaram como bom e 15.4% dos testadores o acharam regular. Nenhum 

dos testadores achou o sistema ruim ou péssimo.  
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Analisando os resultados da avaliação do critério usabilidade vê-se que a 

escolha do formato de preenchimento de formulários, associada à utilização de 

componentes de interface gráfica mais interativos para auxiliar a escrita, mostraram-

se efetivos em aumentar a usabilidade da aplicação. Onde, em geral, todos os 

usuários acharam a criação de um livro-jogo na ferramenta uma tarefa de dificuldade 

mediana a muito fácil e segundo eles, não houveram dificuldades em criar e ler os 

livros-jogos no sistema. 

A utilização do visualizador de grafos, um dos diferenciais da ferramenta 

proposta, mostrou-se eficaz nos testes e em geral foi muito bem aceito pelos usuários, 

os quais concordaram que em um projeto maior o visualizador de grafos se mostraria 

bastante útil, para guiar o processo de criação. 

O acesso à ferramenta também foi um item bem avaliado na ferramenta, 

mostrando que a escolha de um ambiente distribuído e a necessidade de autenticação 

na plataforma não alterou a usabilidade do sistema. 

Por fim, vale ressaltar, mesmo que o teste não tenha sido realizado com um 

número mais significativo de pessoas, todos os usuários conseguiram criar e ler um 

livro-jogo na ferramenta, tanto os que já conheciam o formato, quantos os que não o 

conheciam previamente. Esse fato indica que a ferramenta Gamebook Maker, mesmo 

em estágio inicial de desenvolvimento atinge o objetivo principal do projeto, baseando-

se nas boas avaliações que obteve. 

Com o intuito de avaliar que inovações a solução proposta trouxe ao estado da 

arte, foram realizadas algumas comparações entre o Gamebook Maker e as atuais 

ferramentas de criação e leitura de livros-jogos. Foram encontradas algumas 

abordagens e ferramentas de criação de livros-jogos no estado da arte. Dentre elas, 

as que mais se aproximaram da proposta deste trabalho foram as ferramentas Choice 

of Games (CHOICE OF GAMES LLC) e Text Adventures (WARREN, 2014). 

A escolha das características analisadas na comparação foram feitas levando 

em consideração a utilização do usuário final. Os códigos das ferramentas analisadas 

são privados, logo características técnicas sobre a implementação foram deixadas de 

lado nessa análise. Foram então escolhidas 4 características: a usabilidade percebida 



60 

 

 

da ferramenta e os suportes à mobilidade, a integração de recursos multimídia e a 

portabilidade. 

 Entende-se que um sistema de fácil usabilidade apresenta métodos e 

interfaces mais acessíveis e compreensíveis a maior quantidade de usuários 

possíveis, ou seja, apresentam abordagens das quais o público em geral está mais 

habituado e consiga realizar o que pretende no sistema sem muita dificuldade ou 

pesquisas prévias. 

 O sistema Choice of Games faz utilização de formato e gramática criada pelos 

próprios autores para modelar os livros-jogos. Logo é necessário o estudo prévio da 

gramática para a criação dos livro, sendo então algo não tão intuitivo para a maior 

parte dos usuários.  

O Text Adventures, por sua vez, apresenta um sistema de criação voltado ao 

preenchimento de formulários, formato amplamente utilizado em outros sistemas e 

bem mais conhecido pela maioria dos usuários devido a sua facilidade de utilização. 

Além disso, é possível jogar o livro-jogo no browser em meio ao processo de 

produção, para verificar como anda a criação da obra.   

A ferramenta Gamebook Maker também utiliza um sistema de criação baseado 

em preenchimento de formulário. Adicionalmente possui um visualizador de grafo, o 

qual exibe o fluxo de leitura do livro-jogo em produção e um visualizador de arquivos 

ePUB embutido na aplicação para visualização da obra quando pronta.  

 A disponibilidade de uma alternativa móvel para a leitura dos livros-jogos 

criados também é importante para o usuário. Visto que a atividade de leitura em 

dispositivos móveis assemelha-se bastante a de um livro convencional. Essa 

semelhança ocorre devido ao tamanho e formato similar aos livros comuns e a 

possibilidade da leitura das obras em qualquer lugar.  

A ferramenta Choice of Games disponibiliza algumas de suas obras 

selecionadas em formato de aplicativos móveis, a venda em lojas de aplicativos. A 

ferramenta Text Adventure não possui nenhuma aplicação dedicada a plataformas 

móveis. No Gamebook Maker foi criado um aplicativo para dispositivos móveis com 

sistema operacional Android onde o usuário pode ler todos os livros-jogos criados 
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acessando sua conta. 

 É preciso que o usuário tenha a maior quantidade de recursos disponíveis para 

expressar suas ideias na realização da atividade da escrita dos livros-jogos, e para 

isso é de suma importância que o sistema disponibilize as ferramentas necessárias 

para a integração de recursos multimídia à estrutura de seus livro-jogos.  

A ferramenta Text Adventures possibilita a inclusão de vídeos, imagens, sons 

e código e scripts em seus livros-jogos, oferecendo total suporte neste critério. A 

ferramenta Choice of Games, por sua vez, possibilita a inserção de imagens e sons. 

Havendo também a possibilidade de inclusão do sistemas de status no livro-jogo, onde 

as decisões tomadas influenciam nas decisões futuras e na personalidade do 

personagem, assim como pode ser adicionado o sistema de conquistas onde o 

usuário ganha pontos atingindo certos objetivos, durante a leitura. 

Na ferramenta Gamebook Maker, o usuário tem a possibilidade de inserir, 

imagens e arquivos de áudio, ao livro-jogo. Optou-se por não permitir a inserção de 

vídeos, no projeto por fugir um pouco da proposta de leitura, que possui o livro-jogo. 

 Os sistemas analisados também não fornecem a possibilidade para o usuário 

de baixar os seus livros-jogos em um formato que possa ser executado na maioria 

dos leitores digitais. A ferramenta Gamebook Maker fornece a possibilidade do criador 

exportar em formato ePUB seus livros-jogos para que possam ser abertos na maioria 

dos leitores digitais. 

 A partir dessas informações o resultado da comparação entre as ferramentas 

pode ser observado no Quadro 5.1. 
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Quadro 5.1 - Comparação das métricas qualitativas das ferramentas de criação e leitura de livros-
jogos 

Ferramenta Usabilidade 
Percebida 

Suporte à 
Mobilidade 

Suporte 
Multimídia 

Suporte à 
Portabilidade 

Choice of 
Games 

Pouca 
Sim  

(Pago) 
Avançado Parcial 

Text 
Adventure 

Muita Não Avançado Parcial 

Gamebook 
Maker 

Muita Sim Básico Total 

 Fonte: O autor 

 

  No critério usabilidade percebida a ferramenta é avaliada com alta usabilidade 

ao utilizar métodos e interface de criação mais conhecidas pela maioria das pessoas 

em geral, com pouca usabilidade quando faz uso de métodos de criação mais restritos 

a um público e possui usabilidade moderada quando apresenta os dois tipos de 

métodos em partes da aplicação. 

 No quesito mobilidade, a ferramenta pode ou não oferecer suporte a leitura em 

dispositivos móveis. Ao tratar-se de suporte à integração de recursos multimídia a 

ferramenta pode oferecer o suporte básico, quando permite inserir em seus livros-

jogos áudio e imagens além dos textos ou pode ter suporte avançado, quando oferece 

a integração de outros recursos multimídia. 

 Em relação ao fator portabilidade a ferramenta permite exportar livros-jogos 

utilizando formato padrão aceito pela maioria dos dispositivos de leitura e oferecer 

suporte total, ou ela pode exportar para formato próprio reconhecido apenas pela 

própria ferramenta, oferecendo suporte parcial.  

Pode-se observar que a ferramenta proposta neste trabalho acabou pontuando 

em mais aspectos, e em especial a aspectos ligados a computação móvel (como 
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mobilidade e portabilidade). No aspecto de inclusão de recursos multimídia, ela 

fornece o suporte básico para a criação de livros-jogos. Planeja-se em outra versões 

do sistema melhorar esse aspecto.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Este trabalho, apresentou a metodologia utilizada para a implementação de 

uma solução inovadora na criação de uma ferramenta de produção de livros-jogos 

digitais que possam ser lidos em dispositivos móveis. Os aspectos relativos a 

elaboração do sistema assim como as tecnologias utilizadas em sua implementação 

foram descritas. O sistema elaborado, Gamebook Maker, é apresentado e suas 

funcionalidades discutidas. 

A principal contribuição deste trabalho foi a proposta de uma solução inovadora 

para a leitura e escrita de livros-jogos considerando ambientes móveis (especialmente 

smartphones e tablets). Ela traz uma maior mobilidade e naturalidade ao ato da leitura 

de livros-jogos ao direcioná-la a dispositivos móveis, o que possibilita a leitura das 

obras em qualquer momento e lugar. Além disso a ferramenta fornece suporte à 

maioria dos dispositivos móveis por adotar o Android como plataforma para a 

implementação de seu aplicativo de leitura e o formato ePUB para a exportação de 

seus livros-jogos. 

O sistema de criação da ferramenta proposta fornece ao usuário meios para a 

construção dos livros-jogos respeitando a usabilidade, possibilitando a criação de 

livros-jogos por pessoas sem conhecimento em programação ou até mesmo por quem 

nunca ouviu falar neste formato de livro. 

A inclusão do visualizador do grafo de fluxo de leitura na solução proposta, 

inova em relação a outras ferramentas ao fornecer um método de orientação, bastante 

eficaz, durante o processo de criação. 

Uma avaliação foi realizada a fim de verificar se os principais objetivos do 

sistema foram cumpridos.  Os resultados desta avaliação mostraram-se satisfatórios, 

indicando o alcance do objetivo principal do projeto, ou seja a criação de uma 

ferramenta de leitura e escrita de livros-jogos digitais para dispositivos móveis. 

Ademais a avaliação mostra que o objetivo de criar um sistema com boa usabilidade 

foi alcançado. 

Algumas dificuldades foram encontradas ao longo do projeto onde a primeira 

delas, e talvez a mais importante, seja a ausência de material bibliográfico sobre o 
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formato livro-jogo. Apesar de em muitos casos ser utilizado em pesquisas 

relacionadas a educação e por meio disso comprovar sua importância nessa área, 

pouco se acha sobre seu formato, origem e criação, principalmente se procurado 

material em períodicos.  

Outro aspecto que vale ressaltar é a dificuldade em achar tecnologias open 

source bem documentadas para a manipulação, criação e exibição de arquivos no 

formato ePUB. Apesar de ser um formato padrão bastante utilizado e conhecido, a 

documentação dessas tecnologias deixa bastante a desejar, tornando sua utilização 

uma tarefa bastante árdua e de lento progresso. 

Devido ao tempo limitado e tendo em vista que a natureza individual do trabalho 

de conclusão, algumas ideias não foram implementadas até a escrita deste 

documento e serão desenvolvidas futuramente. 

 Entre algumas delas estão a tradução dos textos da aplicação para o inglês e 

o gerenciador de RPG. Com ele, será possível adicionar ao livro-jogo criado mais 

elementos de RPG, como o sistema de criação e gerenciamento de personagens. 

Sejam eles monstros ou heróis o usuário poderá definir seus nomes e características 

para inseri-los nos livros-jogos. O leitor assumirá o papel de herói durante a leitura e 

poderá nela encontrar diversos monstros. Será possível os enfrentar através do 

sistema de batalha definido pelo autor, que será fornecido pelo sistema e apresentará 

mecânicas baseadas em turnos assim como os RPGs tradicionais.  

Outra proposta seria adicionar alguns recursos de interação social no sistema, 

no qual os usuários poderão enviar mensagens, avaliar os livros-jogos de outros 

usuários e divulgar automaticamente suas publicações de livros-jogos nas redes 

sociais. 

Além disso, devido à grande utilização de livros-jogos em meio educacional, 

está sendo estudada a possibilidade de inserir módulos relacionados a ensino e 

aprendizagem para áreas específicas de conhecimento. Esses módulos 

possibilitariam inserir pequenas ferramentas de auxílio ao aprendizado de matérias 

como química, física e matemática dentro dos livros-jogos, utilizando assim o potencial 
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dos recursos multimídias disponíveis em um ambiente digital, para auxiliar no 

aprendizado.  
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APÊNDICE A – Formulário de Validação do sistema Gamebook Maker 
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