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ABSTRACT 

Based on the advancement of technologies that are used by 
children by computers, tablets and smartphones and the growing 
market for development of serious games, the use of educational 
games as a way of learning is relevant mainly to explore the 
cognitive aspects that contribute to the development of children. 
The gameterapia is a technique that uses serious games to assist 
and prospect improvements in relation to aspects of learning 
disorders. To provide the demand for games with cognitive 
aspects, this article is a research work in progress, describing 
interactive activities for cognitive incentive in the form of a digital 
game for computers, tablets and smartphones. The goal is to assist 
in the treatment of difficulties as dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, dysorthographia and dyslalia for children from 6 
years old by means of simple and intuitive activities. 

Keywords: serious games, gameterapia, educational games, 
cognition. 

RESUMO 

Com base no avanço das tecnologias que são utilizadas pelas 
crianças por meio de computadores, tablets e smartphones e o 
crescente mercado para desenvolvimento de serious games, é 
pertinente o uso de jogos educativos como forma de 
aprendizagem, principalmente para explorar os aspectos 
cognitivos que contribuem para o desenvolvimento das crianças. 
A gameterapia é uma técnica que usa serious games para auxiliar 
e prospectar melhoras em relação aos aspectos de distúrbios de 
aprendizagem. Para atender a demanda de jogos com aspectos 
cognitivos, este artigo é um trabalho de pesquisa em andamento 
que descreve atividades interativas para o incentivo cognitivo em 
forma de um jogo digital para computadores, tablets e 
smartphones. O objetivo do jogo é auxiliar no tratamento de 
dificuldades como, dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia e 
dislalia para crianças a partir de 6 anos de idade por meio de 
atividades simples e intuitivas. 

Palavras-chave: serious games, gameterapia, jogos educativos, 
cognição. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os jogos digitais são uma enorme fonte de 
entretenimento e renda no Brasil e no mundo [1]. Ao mesmo 
tempo em que divertem, muitos jogos aguçam a criatividade, a 

atenção, a concentração, a memória e estimulam a aquisição de 
novos conhecimentos. Em Koster [2], é descrito que o prazer 
proporcionado pelos jogos digitais pode favorecer situações de 
aprendizagem e ampliar a participação da criança no processo 
educacional. Assim, como durante a alimentação, o cérebro libera 
endorfina em nosso sistema quando uma pessoa participa de 
alguma situação prazerosa, como neste caso o jogo, deste modo o 
processo de aprendizagem pode ser mais interessante.   

Conforme os dados prospectados em [3], espera-se que até o 
ano de 2017 o lucro do mercado de jogos com cunho educativo 
voltado para crianças ou adolescentes em âmbito educacional 
passe dos US$ 2,3 bilhões por ano. Isso se deve às novas formas 
de adequação de tais jogos para as novas plataformas existentes 
no mercado, sendo as principais: os computadores, que somam a 
maior parte das pessoas adeptas a tais soluções, por se tratar de 
um meio acessível e de fácil desenvolvimento, e as plataformas 
móveis (tablets e smartphones), que além de acessíveis e de 
simples manuseio são populares e rentáveis. Desta forma, os jogos 
para este público-alvo se tornam muito interessantes, entretanto, 
estes jogos podem não explorar todos os aspectos cognitivos, os 
quais são essenciais para auxiliar o desenvolvimento das crianças. 

Crianças com distúrbios de aprendizado (DA), em especial, 

podem ser beneficiadas com o uso de jogos digitais, pois é 

possível de forma lúdica e flexível, estimular os aspectos 

cognitivos, por meio de sua participação na atividade. Os jogos 

também possibilitam a expressão de sentimentos, a autoconfiança, 

sendo uma estratégia eficaz para a aprendizagem de dificuldades 

específicas [4].  

A cognição está relacionada com a aquisição de conhecimento. 

Envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a 

percepção, a memória, o raciocínio, dentre outros aspectos que de 

certa forma fazem parte do desenvolvimento intelectual [4]. 

Neste contexto, este artigo, que é uma pesquisa em andamento, 

tem como objetivo auxiliar o estímulo intelectual de crianças a 

partir de 6 anos de idade por meio de atividades simples e 

intuitivas com foco nos aspectos cognitivos. O foco principal do 

estudo será o desenvolvimento de atividades relacionadas à escrita 

e a leitura, para auxiliar e prospectar melhoras em relação aos 

prejuízos identificados nos DA. 

Esse estímulo será atendido por meio de um serious game, cuja 

finalidade é proporcionar não apenas entretenimento, mas também 

prover algum tipo de benefício em relação ao incentivo dos 

aspectos cognitivos[5]. Este serious game, denominado JOIIC, 

será desenvolvido com o acompanhamento de profissionais da 

saúde em todas as etapas de desenvolvimento e sua composição 

constará de diversos desafios (cada fase será considerada um 

jogo) com a finalidade de auxiliar as intervenções profissionais 

em crianças com DA, como por exemplo, a dislexia, disgrafia, 

discalculia, disortografia e dislalia [4]. Esses acometimentos, 

muitas vezes, identificadas na primeira infância, exigem cuidados 
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profissionais e o JOIIC visa contribuir para o desenvolvimento 

educacional da criança, considerando os aspectos cognitivos. 
Este artigo apresenta os principais tipos de distúrbios de 

aprendizagem, o uso e a eficácia da Gameterapia, a metodologia 
proposta no projeto e alguns trabalhos relacionados que fazem ou 
não o uso dos métodos propostos. 

2 DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM 

O distúrbio de aprendizagem se refere a um grupo de alterações 
que manifestam dificuldades significativas na aquisição e no uso 
de: audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades 
matemáticas [7][8]. Quando existe uma dificuldade no ato de 
aprender, uma das estratégias recomendadas é a modificação dos 
padrões de aquisição, assimilação e transformação. A tentativa de 
definir e esclarecer os termos relacionados a essa falha na 
aprendizagem tem sido uma tarefa bastante difícil [4]. 

Cunha e Capellini [9] descrevem que todas as definições 

referem-se aos DA como um déficit que envolve algumas 

habilidades como: linguagem oral (fonologia, morfologia, 

semântica, sintaxe, pragmática), leitura (habilidade no uso da 

palavra, reconhecimento de letras, compreensão), escrita (soletrar, 

ditado, cópia), matemática (habilidades de cálculo básico, 

raciocínio matemático) e nas combinações e/ou relações entre 

elas. Os principais DA são [4]: Dislexia é a dificuldade em 

compreender palavras ou frases escritas e impressas, mesmo com 

a visão intacta. O distúrbio da leitura interfere significativamente 

com êxito acadêmico ou com atividades da vida diária que 

necessitam habilidades de leitura. É o incidente mais comum dos 

distúrbios específicos da aprendizagem, em torno de 5 a 15% da 

população com distúrbio de aprendizagem. É dividida em três 

tipos: visual, mediada pelo lóbulo occipital; fonológica, mediada 

pelo lóbulo temporal; e mista, com mediação das áreas frontal, 

occipital, temporal e pré-frontal. Disgrafia provoca uma 

inabilidade ou diminuição no desenvolvimento da escrita. Atinge 

de 5 a 10% da população escolar e pode ser dos seguintes tipos: 

disgrafia do pré-escolar; construção de frases; ortográfica e 

gramatical; caligrafia e espacialidade. Discalculia é a 

incapacidade e inabilidade de lidar com conceitos e símbolos 

matemáticos, ou seja, dificuldade para reconhecimento de 

números e do raciocínio matemático. Atinge de 5 a 6% da 

população com DA e envolve, dificuldades na percepção, 

memória, abstração, leitura, funcionamento motor; combina 

atividades dos dois hemisférios. Disortografia é uma dificuldade 

relacionada com a capacidade da criança em compor palavras ou 

textos, ocasionando erros de escrita. As dificuldades centram-se 

na organização, estruturação e composição de textos escritos, 

como: traçado incorreto da letra, lentidão, alteração no espaço e 

falta de clareza na escrita. Dislalia caracteriza-se pela pronuncia 

de palavras com erros, considerado normal para crianças de até 

quatro anos. Após essa idade, pode acarretar problemas, inclusive 

na escrita. Está subdividida em quatro tipos: evolutiva, funcional, 

audiógena e orgânica. 

Este trabalho propõe a utilização de um jogo interativo para 

estimular e direcionar as intervenções junto a crianças com DA, 

intervenções estas denominadas como gameterapia. A 

gameterapia pode ser uma excelente ferramenta para as 

intervenções de crianças com DA, pois a literatura tem 

identificado que o uso de meios interativos é uma forma eficiente 

para atrair sua atenção e estimular o seu aprendizado [10]. 

3 GAMETERAPIA 

Antigamente, os jogos eletrônicos eram associados ao 

sedentarismo, pois os jogadores passavam muito tempo sentados e 

muitas vezes com postura incorreta [11]. O surgimento de 

consoles que utilizam sensores de movimento para alguns tipos de 

jogos, por exemplo, Kinect1, mudou radicalmente o conceito de 

games e tornou mais interativa a relação jogador e jogo. Jogos 

como Wii Fit Plus do Nintendo Wii (Figura 1) e Your Shape 

Fitness Evolved (Figura 2) do X-Box 360, vieram para 

revolucionar o mundo dos jogos, pois unem entretenimento e o 

movimento humano como forma de interação. 

Com base nessas informações é possível estender o uso destes 

jogos para intervenções em diversas áreas da saúde, que já utiliza 

equipamentos tecnológicos para aprimorar a qualidade de suas 

intervenções. A fisioterapia e a terapia ocupacional são duas áreas 

beneficiadas neste contexto [12]. 

A gameterapia pode transformar a atividade educacional bem 

atrativa e ser utilizada como ferramenta para propiciar uma 

melhora para o ensino de crianças com DA. Este método já é 

bastante utilizado pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

em pacientes com disfunções, e o objetivo é estimular os aspectos 

motores, perceptivos e cognitivos por meio de uma interação da 

criança com um jogo interativo, assim é possível avaliar aspectos 

motores e cognitivos [13]. 

 

Figura 1:  Imagem do jogo Your Shape Fitness Evolved
2
. 

 

Figura 2:  Imagem do jogo Wii Fit Plus
3
. 

A interação entre os jogos, a fisioterapia e terapia ocupacional 

pode ser realizada através de vários consoles, conforme ilustrado 

pelas Figuras 1 e 2, porém, o mais importante é o poder de trazer 

um ânimo a mais para as sessões de fisioterapia e terapia 

ocupacional, principalmente para as crianças, que se divertem 

enquanto se reabilitam. 

Soares, Carneiro e Moreira [14] descrevem que a gameterapia é 

utilizada na reabilitação de pessoas idosas, devido a sua forma 

divertida para aplicar aspectos motores e as atribuições psíquicas 

superiores, por exemplo, a concentração, percepção e aprendizado 

motor. 

De acordo com todos os aspectos levantados até o momento, 

uma vantagem da gameterapia é que sua aplicação pode ser 

realizada em diferentes contextos do individuo, inclusive no 

                                                                 
1
 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect 

2
 http://games.tecmundo.com.br/your-shape-fitness-evolved 

3
 https://www.nintendo.pt/Jogos/Wii/Wii-Fit-Plus-283905.html 
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domicílio, devido ao baixo custo para aquisição e fácil 

portabilidade dos equipamentos utilizados.  

A gameterapia é o principal objeto de estudo deste trabalho, 

pois é definida como uma técnica que possibilita a interação do 

jogador, no caso crianças, por meio de atividades como 

movimentos ou raciocínio lógicos que podem contribuir no 

processo de tratamento dos DA [12]. 

4 TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta seção tem como objetivo levantar e mostrar alguns trabalhos 
que utilizam jogos aplicados para o ensino e também para o 
processo de reabilitação de pacientes. 

Frade et al. [15] desenvolveram um jogo com recursos de 

Realidade Virtual, onde o cenário simula um labirinto que parece 

um ambiente escolar. Neste jogo o personagem interage com os 

objetos do ambiente com o objetivo de responder questões de 

matemática para dar prosseguimento no jogo.  

Dourado et al. [16] propuseram um jogo para auxiliar no 

processo de ensino da matemática com o uso de realidade 

aumentada. O jogo Oceano Matemático aborda a aprendizagem de 

matemática por meio de desafios em um mapa dos tesouros. Os 

desafios acontecem em um ambiente tridimensional e podem 

envolver recursos de realidade aumentada para apresentar 

elementos do jogo a fim de promover um maior interesse ao 

jogador. 

Corrêa et al. [17] apresentam um jogo musical educacional para 

indivíduos com  necessidades especiais, por meio do uso da 

realidade aumentada, chamado GenVirtual. O objetivo do jogo, 

em relação aos aspectos cognitivo, é estimular a atenção, 

concentração e memorização de cores e sons emitidos a partir de 

objetos virtuais projetados no mundo real. Do ponto de vista 

físico, na visão da estimulação e manutenção física, o jogo 

proporciona o aprendizado motor, que ocorre de acordo com o 

planejamento da ação motora feito previamente pelo terapeuta ou 

do individuo que interage com o equipamento.  

Os trabalhos descritos em [15][16][17] aplicam métodos de 

realidade virtual e realidade aumentada no contexto do ensino. Os 

jogos identificados não abordam o ensino para crianças com DA.  

Em [18], Burke et al. desenvolveram jogos com uso de 

realidade virtual para estimular as habilidades motoras e o uso dos 

membros acometidos por patologias. Os jogos desenvolvidos 

foram utilizados pelos pacientes, sendo que estes relataram 

satisfação e percepção de melhora em relação as suas habilidades 

motoras.  

Um jogo que auxilia na reabilitação das funções de membros 

superiores de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

é descrito em Bertrand [19]. Neste jogo, os usuários devem usar 

movimentos físicos braçais para acertarem patos e atingirem os 

objetivos do jogo, os movimentos são identificados por meio do 

uso Kinect para permitir a interação dos pacientes. 

Linhares [20] descreve o protótipo de um jogo com fins 

terapêutico que permite analisar o desempenho no processo de 

reabilitação e/ou condicionamento físico. O jogo captura os 

movimentos emitidos durante uma sessão de jogo e, baseado em 

algumas métricas, realiza uma análise dos resultados do paciente. 

Os jogos do software Timocco4 (Figura 3) são baseados em 

movimento, por meio de uma câmera e motivam crianças a 

desenvolverem diferentes habilidades em casa e durante as 

terapias.  

O software é recomendado para crianças dos três aos oito anos 

de idade que possuem patologias como Paralisia Cerebral (PC), 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 

                                                                 
4
 http://www.timoco.com.br 

Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC), 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e DA. É possível fazer 

a calibração das características dos jogos para se adaptarem 

habilidades motoras, perceptivas e cognitivas da criança. Dentre 

as atividades, as crianças podem exercitar sua habilidade de 

planejar, controlar e executar conceitos de metacognição. Os 

movimentos realizados durante o jogo são registrados e, 

posteriormente, podem ser utilizados pelo terapeuta para avaliar a 

evolução do paciente. 

 

Figura 3:  Imagem de um dos jogos do Timocco
4
. 

Os trabalhos descritos em [18][19][20] estão no contexto de 
jogos para auxiliar a reabilitação física, perceptiva e cognitiva. O 
Timocco é um software profissional, sugerido para o trabalho com 
crianças de vários diagnósticos Esta pesquisa, em andamento, 
segue a mesma linha metodológica dos artigos apresentados nesta 
seção, porém devido a extensão deste manuscrito as discussões 
ficaram reduzidas. Desta forma, este estudo pretende desenvolver 
um jogo com foco no incentivo de habilidades cognitivas de 
crianças com DA e desde sua concepção conta com profissionais 
de saúde. 

5 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO JOIIC 

O projeto proposto, que está em fase de desenvolvimento, tem sua 
proposta metodológica composta por quatro fases: revisão 
sistemática, concepção, desenvolvimento e validação.  

Na primeira fase, já concluída, foi realizada uma revisão 
sistemática nas bibliotecas digitais disponíveis na Internet para 
identificar estudos e jogos que estão relacionados à gameterapia e 
ao incentivo de aspectos cognitivos para crianças. 

Na segunda fase, também já concluída, referiu-se a concepção 
do jogo, foram realizadas reuniões com profissionais de saúde 
para entender o processo de atendimento e acompanhamento de 
crianças com DA, além de coletar as informações em relação ao 
conteúdo a ser trabalhado em forma de perguntas, nos desafios do 
jogo. A elaboração do documento de conceitos foi baseado nas 
informações contidas em Novak [1], cujo propósito foi descrever 
detalhes relacionados ao jogo, por exemplo, o objetivo, o gênero, 
público-alvo e as ferramentas de desenvolvimento. 

Para o desenvolvimento do jogo, a fase atual do projeto, serão 
utilizadas as seguintes ferramentas: Unity 3D, MonoDeveloper, 
Blender, Pixelapp, Gimp, Reaper e Audacity. 

A arte do jogo será feita em 3D, no entanto, o jogo é 2D. Essa 
união de assets em três dimensões e jogabilidade em duas 
dimensões resultam em um jogo 2.5D. O público-alvo do JOIIC 
são crianças a partir de 6 anos de idade, e que possuem ou não 
algum tipo de DA.  

O jogo pode ser classificado em dois gêneros: educacional e 
runner. No gênero runner o personagem se move por conta 
própria e o jogador apenas faz com que este pule para desviar dos 
obstáculos. 
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O projeto está na fase de desenvolvimento e está sendo 
produzido com o acompanhamento de profissionais da saúde e sua 
composição constará de diversos desafios, onde cada fase passará 
pela avaliação e validação desses profissionais. Um diferencial do 
JOIIC é que cada fase do jogo contempla um assunto diferente, 
como operações matemáticas e desafios em línguas estrangeiras. 

O jogo conta a história do jovem Caio, morador da cidade de 
Tatooine, que teve a sua biblioteca esvaziada por Paulo e seus 
capangas. O jogador assume o papel de Caio, e deve solucionar as 
perguntas deixadas pelo vilão para prosseguir na aventura. Há 
também páginas dos livros roubados caídas pelo caminho que 
devem ser coletadas e, se todas forem coletadas, haverá um final 
secreto. O jogador terá três vidas e, ao todo, existem cinco fases. 
Na última fase, o jogador confronta Paulo em uma competição de 
perguntas e respostas. O jogador perde uma vida se cair em algum 
buraco, esbarrar em um inimigo ou responder alguma pergunta de 
forma incorreta. A Figura 4 mostra um protótipo do jogo, com um 
exemplo de desafio para o jogador. 

 

Figura 4:  Imagem do protótipo de um dos desafios do JOIIC. 

Na quarta e última fase, serão realizados testes com a 
implantação da ferramenta com os alunos do curso de fisioterapia 
e terapia ocupacional que fazem atendimento a crianças com DA. 
O objetivo é verificar se o JOIIC pode auxiliar as intervenções 
profissionais em crianças com DA. Nesta fase, é importante o 
feedback do profissional de saúde para solicitar melhorias no 
jogo, para uma melhor adaptação deste ao seu público-alvo. 

6 CONCLUSÃO 

Este trabalho, que é uma pesquisa em andamento, apresentou os 
conceitos sobre DA e gameterapia, que levaram a concepção e ao 
início do desenvolvimento de um jogo com foco nas intervenções 
de profissionais da saúde. Com o jogo proposto, espera-se 
proporcionar não apenas entretenimento, mas também prover 
algum tipo de benefício em relação ao incentivo dos aspectos 
cognitivos para crianças com DA. É importante frisar que o uso da 
gameterapia não substitui os métodos terapêuticos tradicionais, 
sendo proposto como uma forma complementar a fim de assistir 
as intervenções de pacientes. 

Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se a validação do 
JOIIC pelos profissionais de saúde em intervenções com crianças 
com DA. Esta validação é importante para avaliar o impacto do 
benefício obtido com o jogo aos pacientes. O resultado da 
validação vai definir a continuidade do desenvolvimento para 
prover novos recursos como a inclusão de sensores de movimento 
para uma maior interatividade para os pacientes, inclusão de 
novas atividades para as demais patologias, como PC, TDAH, 
TDC e TEA, além de aplicar métodos de realidade virtual e 
realidade aumentada.  

REFERÊNCIAS 

[1] NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 

[2] KOSTER, Raph. A Theory of Fun for Game Design. Phoenix: 

Paraglyph Press, 2004. 

[3] Ambient Insight. Game-based Learning Research, 2013. 

http://www.ambientinsight.com/Reports/GameBasedLearning.aspx. 

[4] CIASCA, S. M.. Distúrbios de Aprendizagem: Proposta de 

Avaliação Interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

[5] BIRCHALL, J.; GATZIDIS, C. Elemental: An insight into the 

development and evaluation of a secondary education chemistry 

game using XNA. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

GAMES AND VIRTUAL WORLDS FOR SERIOUS 

APPLICATIONS. Ieee, 2011. p. 32 - 39. 2011. 

[6] SILVA, C. Eficácia de um programa de remediação fonológica e 

leitura em escolares com distúrbio de aprendizagem [dissertação]. 

Marília (SP): Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade 

Estadual Paulista. 2009.  

[7] CAPELLINI, S. A. Distúrbios de aprendizagem versus dislexia. In: 

Ferreira L. P.; Lopes, D. M. B., Limongi SCO, editores. Tratado de 

fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2004. p. 862-76. 

[8] CUNHA, V. L.; CAPELLINI, S. A. Habilidades metalinguísticas no 

processo de alfabetização de escolares com transtornos de 

aprendizagem. Rev. Psicopedag. Vol. 28. No. 85. ISSN 0103-8486. 

São Paulo, 2011. 

[9] RIVERO, T.S.; QUERINO, E. H. G.; ALVES, I. S. Videogame: seu 

impacto na atenção, percepção e funções executivas. Revista 

Neuropsicologia Latinoamericana (2012), 4(3), 38- 52. 

[10] PELEGRINI, A.; PETROSKI, L. Inatividade Física e sua 

Associação com Estado Nutricional, Insatisfação com a Imagem 

Corporal e Comportamentos Sedentários em Adolescentes de 

Escolas Públicas. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 27, n. 

4. 2009. 

[11] DIAS, R. S.; SAMPAIO, I. L. A.; TADDEO, L. S. Fisioterapia X 

Wii: A introdução do lúdico no processo de reabilitação de pacientes 

em tratamento fisioterápico. VII Brazilian Symposium on Games 

and Digital Entertainment. 2009. Rio de Janeiro, Brasil. 

[12] SCHIAVINATO, A. M.; MACHADO, B. C.; PIRES, M. A.; 

BALDAN, C. Influência da Reabilitação Virtual no Equilíbrio de 

Pacientes Portadores de Disfunção Cerebelar – estudo de caso. Rev 

Neuro. Santana de Parnaíba, v. 19, n.1, p.119-127, 2011. 

[13] SOARES, L. M. M. M.; CARNEIRO, M. L. N.; MOREIRA, I. F. 

Gameterapia como estratégia da fisioterapia de promoção de 

envelhecimento ativo. Congresso Internacional de Envelhecimento 

Humano. III CiEh, Campina Grande-PB-Brasil. 2013. 

[14] FRADE, B. V.; ALEXANDRE, B. F. F.; SOUSA, P. M. 

Desenvolvimento de um jogo Sério com Uso de Realidade Virtual 

Aplicado ao Ensino da Matemática. XIV Simpósio Brasileiro de 

Jogos e Entretenimento Digital, SBGames. Teresina – PI-Brasil. 

2015. 

[15] DOURADO, J. B.; SANTOS, A. B.; SILVA, J. S.; SILVA, F. J. M.; 

BORTOLI, A., BEZERRA, A. Desenvolvimento e avaliação de um 

jogo com tecnologia de RA para auxiliar no ensino de matemática. 

XIV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, 

SBGames. Teresina – PI-Brasil. 2015. 

[16] CORRÊA, A. G. D.; ASSIS, G. A.; NASCIMENTO, M.; LOPES, R. 

D. GenVirtual: um Jogo Musical para Reabilitação de Indivíduos 

com Necessidades Especiais. Revista Brasileira de Informática na 

Educação. V. 16, n. 1. 2008. 

[17] BURKE, J. W. et al. Serious Games for Upper Limb Rehabilitation 

Following Stroke. In: 1st CONFERENCE IN GAMES AND 

VIRTUAL WORLDS FOR SERIOUS APPLICATIONS 

Proceedings. 2009, Coventry, Uk. . IEEE, 2009. p. 103 - 110. 

[18] BERTRAND, J. et al. Serious Games for Training, Rehabilitation 

and Workforce Development. IEEE Virtual Reality 2013, Orlando, 

Fl, v. 20, n. 16, p.195-196, 16 -20 mar. 2013. 

[19] LINHARES, R. P. Uma Proposta de Jogo Voltado a Reabilitação 

Terapêutica. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal 

de Santa Catarina, Campus Araranguá. 2014. 

SBC – Proceedings of SBGames 2016 | ISSN: 2179-2259 Computing Track – Short Papers 

XV SBGames – São Paulo – SP – Brazil, September 8th - 10th, 2016 225


	157693
	157693




