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O projeto apresentado neste documento visou explorar o desenvolvimento de 
programas numa área em que o uso de linguagens funcionais ainda não é 
largamente utilizado: aplicações gráficas e, principalmente, jogos. A grande 
vantagem do uso de linguagens funcionais em comparação a outras, como as 
imperativas, por exemplo, consiste no fato de que o programador dispõe de 
um nível maior de abstração para desenvolver seu projeto. Em outras 
palavras, detalhes de implementação são escondidos e isso resulta num 
trabalho final mais conciso, elegante e produtivo (menos linhas de código, 
por exemplo). Entretanto, problemas de eficiência e de integração com outras 
tecnologias têm dificultado o uso de linguagens funcionais em maior escala. 
Estes pontos negativos, todavia, têm se tornado cada vez menores nos 
últimos anos, o que torna viável a possibilidade de se analisar o uso concreto 
de uma linguagem funcional para a criação de uma plataforma para jogos. 
Com este objetivo em primeira instância (avaliar as vantagens, desvantagens 
e possíveis limitações no uso de linguagens funcionais para o 
desenvolvimento de aplicações gráficas) o projeto direcionou-se à busca de 
uma ferramenta compatível com a linguagem Haskell e que se apresentasse 
satisfatória para análise. Após uma série intensiva de testes, optou-se por 
utilizar a HOpenGL. Depois de ter uma grande gama de seus recursos 
explorada, a HOpenGL apresentou-se robusta, estável e, principalmente, 
eficiente. Resultados obtidos com uma aplicação gráfica (jogo) desenvolvido 
em duas dimensões (2D) e uma modelagem inicial de um cliente para jogos 
em ambiente tridimensional (3D) foram bastante animadores. Por fim, a re-
implementação via HOpenGL de uma outra biblioteca gráfica já existente, a 
Hugs Graphics Library, tornou possível uma abordagem alternativa para o 
desenvolvimento de uma plataforma para jogos. Apesar do projeto estar 
centrado em aplicações gráficas e jogos, seus resultados possuem 
aplicabilidade em inúmeras áreas, principalmente no que diz respeito a 
aplicações científicas que exigem a simulação de um ambiente real 
tridimensional, como na área médica e na engenharia, por exemplo. 
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