
Testando nosso jogo
None in Three Brasil é uma parceria entre:

None in Three 
agradece o apoio 
financeiro fornecido 
para este projeto 
por:



•O estudo tem como objetivo principal desenvolver um jogo 
online (Emilio) que permita fomenter novos 
comportamentos para redução da exploração e do abuso 
sexual infantil online e o foment de novas masculinidades, 
em prol da equidade de gênero. 
•Nosso objetivo será conduzir um ensaio clínico randomizado 

para testar a eficácia do jogo para mudar comportamentos 
ligados a ofensas sexuais online. 

Objetivos



• Identificar mudanças nos níveis de empatia, capacitação, 
resiliência e mudança de atitudes a serem potencialmente 
alcançadas pelo jogo
• Identificar os níveis de envolvimento do usuário com o jogo
•Avaliar os fatores de intervenção (fidelidade, dose, alcance, 

adaptações, engajamento, capacidade de resposta e 
satisfação) e fatores de contexto (ambiente, viabilidade, 
sustentabilidade, valor social e uso do jogo)

Em outras palavras



• Participantes
• 321 adolescentes do sexo masculino, com idade entre 14 e 18 anos, 

alunos de escolas públicas de Londrina. 
• Necessário consentimento dos pais
• Delineamento
• Um grupo experimental e dois grupos controle em delineamento 

experimental de ensaio clínico randomizado. 
•Medidas de linha de base, pós-intervenção e follow-up de 7 dias

Procedimentos



• Procedimento
• Os participantes do grupo experimental irão jogar Emilio em tablets 

ao longo de 5 dias. A duração é de aproximadamente 45 minutos. 
• Grupo 1 – Participantes jogam Emilio e ao final participam de uma 

roda de conversa sobre abuso e exploração sexual infantil. 
• Grupo 2 – participantes irão jogar um jogo educativo e ao final 

participam de uma roda de conversa sobre abuso e exploração 
sexual infantil
• Grupo 3 – participantes irão jogar um jogo educativo e ao final 

participam de uma roda de conversa sobre temas atuais

Procedimentos



LB Emilio Palestra Pós FU

Procedimento

LB Jogo Palestra Pós FU

LB Jogo Conversa Pós FU
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