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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. O trabalho desenvolvido no primeiro ano da bolsa 
consistiu em identificar uma ferramenta compatível com a linguagem 
funcional Haskell e que se apresentasse satisfatória para o 
desenvolvimento de jogos, do ponto de vista de performance, estabilidade, 
funcionalidade e, principalmente, alto-nível de codificação. A biblioteca 
gráfica HOpenGL foi a que apresentou os melhores resultados, sendo 
portanto exaustivamente explorada objetivando o desenvolvimento de 
jogos. O esforço empregado neste trabalho resultou no desenvolvimento de 
um motor para jogos para a linguagem Haskell, intitulado FunGEn 
(Functional Game Engine), um trabalho pioneiro até então. Este motor 
oferece todo um conjunto de funcionalidades para que sejam 
implementados jogos de plataforma bidimensionais com um esforço 
consideravelmente mais baixo, provendo ao programador uma série de 
recursos como a detecção/interpretação da entrada do usuário (mouse e 
teclado), renderização e gerenciamento dos objetos do jogo, definição e 
controle do mapa de fundo e som. De modo a realizar uma comparação do 
FunGEn com outras ferramentas/paradigmas existentes, alguns jogos foram 
implementados tanto no FunGEn como através dessas outras ferramentas, 
o que viabilizou o motor desenvolvido neste trabalho como uma opção 
concreta para programadores que desejem desenvolver jogos com alta 
produtividade e performance adequada. 
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